
Kaplice uspořádala benefiční koncert pro
lidi z první linie. O nezapomenutelný zá-
žitek se postaral Pavel Šporcl

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
na začátku prázdnin

jsme byli plní opti-
mismu, že strašák v
podobě koronaviru
zmizí, ale dnes mu-
síme dát za pravdu

některým epidemiologům, kteří před-
povídali druhou vlnu. Mnozí lidé nám
vyčítali, že velmi omezujeme kulturní
program, včetně kaplických slavností,
ale dnes se ukazuje, že naše obavy
byly oprávněné. Ať už si o opatřeních
myslíme cokoli, je třeba mít na zřeteli
zdraví své i našich nejbližších. Přesto
přeze všechno některé menší akce
proběhly, takže se nedá říct, že by se
v Kaplici nic nedělo. Děkuji i drobným
pořadatelům, kteří se starali o kul-
turní program v průběhu léta. Mezi
větší akce patřila hudební produkce
pro mládež a děkovný koncert hous-
listy Pavla Šporcla s cimbálovou ka-
pelou Gipsy Way Ensemble.
Organizací tohoto koncertu jsme
chtěli poděkovat všem, kteří v jarním
období a s ním spojeným nouzovým
stavem byli v první linii a pomáhali
nám všem překonávat s ním spojená
omezení. Nerad bych při děkování na
někoho zapomněl, všichni dobře
víme, kdo a jak nám pomáhal udržet
běžný život ve městě. V posledních
dnech jsme neustále konfrontováni s
různými nařízeními, která se týkají
nošení roušek nebo používání dezin-
fekce, takže je pro obyvatele velmi
těžké rozlišit, co a kde ještě platí.
Pokud by se naplnily sliby, že určující
pro omezení bude koronavirový se-
mafor, rád bych nám všem přál, aby
v Kaplici zůstal zelený.

Návrat do běžného života by měl
nastat s 1. zářím, neboť se školáci
vracejí do škol, které by měly fungo-
vat s mírnými omezeními, aby bylo
ochráněno zdraví nejen dětí, ale i je-
jich rodičů a dalších. 

Pokračování na str. 2

Mgr. Pavel Talíř
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Koncert plný vášně, emocí a energie se
uskutečnil ve středu 19. srpna v Kaplici. V
místním kulturním domě vystoupil feno-
menální Pavel Šporcl s cimbálovou kape-
lou Gipsy Way Ensemble. Jednalo
se o jedinečnou akci, již město
Kaplice pojalo jako poděko-
vání lidem, kteří byli v
době koronavirové pan-
demie v takzvané první
linii. Na koncert, který
byl zároveň přístupný
široké veřejnosti, do-
stali vstup zdarma.

„Samozřejmě se nej-
více mluvilo o zdravot-
nících, ale je třeba si
uvědomit, že i další lidé si
zaslouží poděkování za své
nasazení a obětavost, za to,
jak se o nás v době koronakrize
starali. Mluvím o sociálních službách, lé-
kárnách, obchodech, poštách, některých
úřadech a tak dále. S touto myšlenkou
jsme se rozhodli uspořádat benefiční kon-
cert,“ říká starosta Kaplice Pavel Talíř,
který koncert zahájil svým krátkým pro-
slovem.

„V době, která byla nesmírně těžká, mu-
seli tito lidé zajistit základní fungování ži-
vota v Kaplici. Nesmírně si jejich nasazení
vážíme. Jsme rádi, že pozvání na koncert
přijali a domů si tak odnesli krásný záži-
tek. Pavel Šporcl a Gipsy Way Ensemble
odehráli strhující vystoupení, které bylo
velmi důstojnou formou poděkování všem

z první linie,“ dodává místostarosta Libor
Lukš.

Záměr benefičního koncertu ocenil i
přímo Pavel Šporcl, ostatně sám lidem v
první linii věnoval několik svých streamo-
vaných vystoupení. „Velmi si jejich oběta-
vosti vážím. Je skvělé, že se Kaplice

rozhodla tento koncert uspořádat. Jsem
také rád, že jsem v ní mohl vy-

stoupit po dlouhých dvanácti
letech. Bylo mi jen líto, že

publikum muselo mít
roušky. Přesto ale bylo
báječné!“ chválí Pavel
Šporcl, který je hrdým
Jihočechem, což rád
zdůrazňuje.
Slavný houslista pů-

sobil uvolněně, tra-
dičně udivoval

úchvatnou virtuozitou, v
pauzách bavil svými po-

střehy… Odměnou mu byl
velký potlesk, který všem muzi-

kantům kouzlil úsměv na tváři. I přes
zmíněné roušky měl večer silnou atmo-
sféru.

Město Kaplice koncertem navázalo na
akci z konce letošního června, kdy se ofi-
ciálního poděkování dočkalo dvanáct kon-
krétních pracovnic v terénních sociálních
službách, a to z Charity Kaplice a společ-
nosti Ledax o.p.s. „Jejich práce byla sku-
tečně záslužná, proto si takovéto
poděkování jistě zasloužily. Kromě toho
jim byl předán finanční dar v hodnotě 5
tisíc korun a květiny. Ocenili jsme také
pracovnice osobní asistence Icos o.p.s.,
které dostaly dárkové poukazy,“ vyjmeno-
vává Libor Lukš.

Václav Votruba



Slovo z radnice

Pro některé žáky je to návrat po půl-
ročních „prázdninách“, a tak bych rád
všem popřál klidný začátek školního
roku a učitelům pevné nervy při zvlá-
dání nelehké situace.

V září nás čeká předvolební kampaň
do krajských zastupitelstev, která vy-
vrcholí volbami první týden v říjnu.
Často jsme byli svědky různých popu-
listických prohlášení a slibů, které bo-
hužel k politice patří. Je na nás
voličích, abychom posoudili zdravým
selským rozumem, které sliby jsou
splnitelné a u kterých jde pouze o
gesta, jak nalákat voliče. Měl jsem
možnost dvě volební období pracovat
nejen v zastupitelstvu, ale i v radě
kraje a musím konstatovat, že prosa-
dit dobré věci je někdy opravdu těžké
a vyžaduje to velkou míru diplomacie.
Vždy jsem se snažil pro naše město
potažmo okres prosazovat vhodná ře-
šení, ať už se týkala obchvatu Kaplice,
udržení středního školství, zajištění
zdravotní a sociální péče a získání
grantů pro různé organizace na Ka-
plicku. Rád bych v této práci pokračo-
val, ale o všem rozhodnou voliči.

S přáním hezkého babího léta Váš
starosta Pavel Talíř
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Již podruhé měli obyvatelé našeho
města v pátek 14.8. možnost setkání s
doktorem Herbertem Seilerem, u příleži-
tosti křtu druhého dílu jeho knihy Kaplitz
– Kaplice. (Geschichte eines Städtchens
im Böhmerwald. Dějiny jednoho městečka
na Šumavě), kterou vydalo Město Kaplice.
Poděkování za finanční podporu pro gra-
fické práce a přípravu k tisku patří Martinu
Müllerovi a firmě Precitool Velešín.

Druhá část vzpomínek tohoto
kaplického rodáka představuje časový
úsek od roku 1848 do roku 1945. Původní
verzi vzpomínek vydal pan Seiler v něm-
čině vlastním nákladem v roce 1997 a
byla napsána především pro jeho krajany,
kteří museli své rodné město opustit po
druhé světové válce. Jak už bylo řečeno
při vydání prvního dílu, kniha zaujala sou-
časné obyvatele Kaplice natolik, že vznikla
skupina cca 50 lidí, kteří byli ochotni pře-
ložit knihu do češtiny bez nároků na ho-
norář a tak zpřístupnit i dnešním
Kapličákům možnost seznámení s ději-
nami města. Velký dík patří panu Bern-
hardu Rieplovi, který celou akci inicioval a
později neúnavně dotáhl až ke zdárnému
konci.

Obě knihy vyšly ve dvojjazyčné verzi a
mohou sloužit také jako podklad pro
výuku obou jazyků.

Slavnostní představení knihy veřejnosti,
spojené s autogramiádou dr. Seilera, pro-
běhlo v městském kině. Součástí pro-
gramu bylo také promítnutí filmu Novou

cestou, ve kterém manželé Měkotovi a
Martina Filipová představili iniciativu ně-
kolika nadšenců, kteří si dali za úkol vrátit
život do zaniklé vesnice Hodonice u Ma-
lont. V jejich úsilí je podporují také někteří
bývalí obyvatelé vesnice v čele s panem
Peckou. Tento hodonický rodák musel
svou vesnici opustit v 10 letech, ale nikdy
na ni nezapomněl. Velice ho těší, že se
zničená ves postupně vrací k životu. Spo-
lečně se stávajícími obyvateli pořádají
každoročně společná setkání. Pan Pecka
přiblížil novým obyvatelům svou ves pro-
střednictvím starých fotografií a zajistil
opravu místní kapličky.

Samotného pokřtění představené knihy
proběhlo na podiu kina. Knihu pokřtil a
popřál jí do života hodně nadšených čte-
nářů, kteří se zajímají o historii našeho
města, pan starosta Mgr. Pavel Talíř. Velmi
ochotně mu při tomto aktu asistovali
dr.Herbert Seiler (autor knihy), Bernhard
Riepl (iniciátor všeho dění), Pavla Opeka-
rová a Jiřina Kostková (radní Města Kap-
lice) a také Daniela Wimmerová
(kronikářka).

Malé slavnosti se zúčastnila také většina
těch, kteří se na vzniku knihy nějak podí-
leli. Vedení města touto cestou chtělo po-
děkovat všem za jejich práci a nadšení,
bez nichž by se tyto zajímavé knihy nikdy
nedostali k českým čtenářům. Na závěr
pan starosta slíbil, že mapování kaplické
historie bude pokračovat. V plánu je zma-
pování poválečné historie našeho města.
Nezbývá než popřát všem hodně zdaru a
těšit se na křest dalšího dílu kaplické his-
torie…

Kaplice – dějiny jednoho městečka na
Šumavě
Daniela Wimmerová, kronikářka

Pokračovní ze str. 1

Informace pro občany

Smutná zpráva

Asi každého z nás, kdo jsme Míru
Řepů znali, hluboce a navždy pozna-
menala zpráva, že nás dne 13. srpna
2020 náhle a zcela neočekávaně
navždy opustil.

Všichni, kteří jsme ho znali, na něj
budeme vzpomínat jako na člověka,
který svou přítomností vždy šířil
skvělou náladu, nikdy nikomu neod-
mítl pomoc a téměř nic pro něj nebyl
problém.

Opustil nás v plné síle, kdy měl za
sebou spoustu vykonané práce pro
město Kaplice a ještě velké množství
práce před sebou.

Takovým mementem jeho pracovi-
tosti, odbornosti a organizačních
schopností je zrekonstruovaný sál
kulturního domu. Jsem přesvědčen,
že bez jeho osoby by rekonstrukce tr-
vala mnohem déle a nedopadla by tak
skvěle.

Tvá okřídlená věta „Co vy taky dě-
láte, voříšci?“, kterou jsi tak často po-
užíval, nám bude navždy znít v uších.

Ing. Lukáš Bodnár - tajemník
Městského úřadu Kaplice
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Informace k zahájení školního roku:
Vážení příznivci naší školy – tento článek

je plán, jak bychom rádi zahájili školní
rok. Vzhledem k tomu, že nevíme, jaká
opatření a nařízení budou limitovat naši
činnost, sledujte prosím zároveň infor-
mace na webových stránkách
školy. Děkujeme za pochopení.

Zápis a domluva roz-
vrhů žáků pokračujících
ve studiu bude 1.9. od 9
do 14 hodin. Domluvte se
se svými třídními vyučují-
cími. Je nutné se zapsat
nejpozději do 4.9., poté
budou volná místa nabídnuta
dalším zájemcům. Informace o
kolektivní výuce a kontakty na vy-
učující naleznete na stránkách školy.

Schůzka rodičů nově přijatých žáků
bude 1.9. od 17.00 hodin v sále ZUŠ
(Linecká 334), prosíme rodiče, aby se do-
stavili k podepsání dokumentace nutné k
přijetí žáka do ZUŠ. 

Kroužky při ZUŠ:

Přihlášky naleznete na stránkách školy v
oddělení dokumenty, přihlaste se prosím

nejpozději do 15.9.
Hudební hrátky 
Každá středa od 15:30 do 16:05 (první

setkání ve středu 7.října) v koncertním
sále ZUŠ Kaplice, vyučuje Klára Remsová.
Kurz je určen dětem od 3 do 6 let, cena
800,- Kč za pololetí.

Budeme se věnovat zpívání, hraní na
rytmické i melodické hudební ná-

stroje, pohybové dramatizaci
písní a mnohému jinému.

Cílem kurzu je rozvíjet ryt-
mické a melodické cítění a
lásku k hudbě jako takové.

Výtvarné hrátky 
Každé pondělí od 14.00

do 14.45 (první setkání v
pondělí 5. října) v učebnách

výtvarného oboru, vyučuje
Mgr. Václav Kahovec. Kurz je

určen dětem od 4 do 6 let, cena
1200,- Kč za pololetí.

Pěvecký sbor – den výuky – pondělí,
vyučuje Mgr. Radka Kahovcová.

Srdečně zveme na:
22.9. od 17.00 Slavnostní otevření

dvorku ZUŠ a „Odloženou vernisáž“ vý-
stavy prací žáků výtvarného oboru

Více informací na www.zuskaplice.cz

Základní umělecká škola informuje
Mgr. Anežka Opekarová 

Z kaplických škol

Od září bude probíhat náhrada výuky
nástrojů a výtvarného oboru za „nucenou
koronavirovou přestávku“, domluvte se
prosím se svými vyučujícími na hodinách. 

Od října bude zahájen 3.cyklus - studu-
jící budou informováni v září.

MenArt
v průběhu školního roku 2019-20 se dva

studenti naší školy účastnili stipendijního
projektu MenArt podporovaného nadací
Magdaleny Kožené. Do projektu byli vybí-
ráni žáci z celé republiky, pracovali se
svým mentorem a vyučujícím. Měli vy-
stoupit na koncertech v rámci Pražského
jara, které bohužel z důvodu koronaviro-
vých opatření dosud neproběhly. Oboru
skladba u Beaty Hlavenkové se věnoval
Adam Doucha. Oboru populární zpěv u
Radky Fišarové Zuzana Kramperová s
paní učitelkou Ivou Voráčkovou. Jsem
ráda, že se naši žáci a vyučující mohli se-
tkávat s mimořádnými osobnostmi naší
hudební scény a věřím, že to pro jejich
další hudební profilování bude velkým
obohacením.

Více informací na www.zuskaplice.cz

Akademie umění a
kultury v ZUŠ 
Kaplice
Mgr. Anežka Opekarová Čas prázdnin využívá většina školských

zařízení ke svému vylepšování. A v naší
mateřské škole tomu nebylo jinak. Do 24.
7. byla naše MŠ otevřena, hned v pondělí
27. 7. vystřídali děti řemeslníci a mohlo se
začít s menšími úpravami. Malovalo se ve
třídách a šatnách ve 2. pavilonu, kde se
také probouraly nové vstupy do tříd přímo
ze šaten. Největší změnou je pořízení
konvektomatu do školní kuchyně, který
byl financován z investičního příspěvku
našeho zřizovatele Města Kaplice. Tímto
bychom rádi poděkovali zřizovateli a vě-
říme, že konvektomat bude velkým příno-
sem a velkým pomocníkem při přípravě
chutných pokrmů v naší školní kuchyni.

Do nového školního roku bych chtěla
všem popřát hodně zdraví, ale také
mnoho zážitků a úsměvů na tváři.

Děkujeme za spolupráci.
Mateřská škola Kaplice Nové domky

Prázdniny v mateř-
ské škole
Bc. Sípalová Zdeňka, ředitelka MŠ 

Městská knihovna
Zveme:

23. září 2020 od 17 hodin v
Městské knihovně v oddělení pro
děti a mládež

ČESKÉ TAJEMNO - Arnošt Vašíček

Neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy,
překvapivé hypotézy. 

Dějiny jsou plné událostí, které se
navzdory vědeckému zkoumání dopo-
sud nepodařilo uspokojivě vysvětlit, a
které nás provokují svou tajemností.
Záhadné archeologické nálezy i po-
divné záznamy v kronikách naznačují,
že minulost je daleko vzrušivější, než
si vůbec dovedeme představit. 

Arnošt Vašíček představuje nejta-
jemnější domácí záhady z nové knihy
a připravovaného televizního cyklu.  

Hrad svatého grálu - Prokletá
hrobka - Skrytá tvář zlatodějů – Šo-
kující objevy -  Po stopách mágů ––
UFO útočí -  Tajemství homunkulů –
Na vlnách podivna -  Vládci blesků –
S přízraky v patách……

Výzva:
Pokud, čtenáři z oddělení pro mlá-

dež  vrátí půjčené  knihy do 15. 9.
2020,  budou jim odpuštěny poplatky
za upomínky. Neváhejte tuto nabídku
využít. Těšíme se na vás v knihovně.

Výlet pro seniory
Třeboňsko

2. termín – pro velký zájem

Občanská komise města Kaplice po-
řádá výlet pro seniory do SAFARI re-
sortu v Hluboké u Borovan, pivovaru
Bohemia Regent v Třeboni a do města
Třeboně.

Výlet se uskuteční ve čtvrtek
24.09.2020 s odjezdem v 8:30 hod.
z autobusového nádraží v Kaplici –
přibližný návrat cca v 18:00 h.

Přihlásit na výlet se můžete na tel.
380 303 125 – Hanzalíková nebo 380
312 641 – Kostková.

Ochrana dýchacích cest (rou-
ška) s sebou – NUTNÉ !!!

Občanská komise

Poděkování paní Maurencové za
důstojné uspořádání posledního roz-
loučení s panem Jaroslavem Putchö-
glem. Děkuje zarmoucená rodina a
ostatní příbuzní.

Rodina Putchöglová
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TJ Cíl Kaplice 

Program na měsíc září

1.9. 2020, z Krasejovky do Ří-
mova, 8 km, autobusem od školy v
7:55 do Krasejovky

Trasa: Krasejovka - na žlutou - Kří-
žová cesta - Římov

8.9. 2020, Svatá Máří - Vimperk,
13 km, autobusem od školy v 5:25 do
Sv Máří Vícemily

Trasa: Vícemily - Sv. Máří - po čer-
vené - Mařský vrch - rozhledna - zpět
po červené - Trhonín - Vimperk, auto-
busem v 13:53

15.9. 2020, z Hněvanova do Dol-
ního Dvořiště, 10 km, autobusem
od školy v 10:00 do Hněvanova za-
stávka

Trasa: Hněvanov - Trojany - Dolní
Dvořiště, autobusem v 13:20

22.9. 2020, Kuklov, 11 km, auto-
busem od školy v 5:25 do Smědče

Trasa: Smědeč - Kuklov - zřícenina
hradu + kláštěr - po modré - Nová
Hospoda (Rohy), autobusem ve
12:55

29.9. 2020, z Loučovic do Vyš-
šího Brodu, 9 km, autobusem od
školy v 8:00 do Loučovic

Trasa: Loučovice - po žluté - Čertova
stěna - Vyšší Brod, autobusem v
13:03

Jindra Vávrová

Pozvánka

Spolek aktivních seniorů v Kaplici v době
prázdnin splnil jeden z hlavních  úkolů v
tomto roce . Proinvestoval  finanční pro-
středky získané z dotace Krajského úřadu
v Českých Budějovicích a to prostřednic-
tvím výstavy seniorských fotografií z ce-
lého kraje s důrazem na dokumentaci
krás Novohradských hor.  Výstava byla
doplněná o ukázky z celoroční činnosti
spolku a  proběhla v měsících červen-čer-
venec 2020 v kino-kavárně v Kaplici. 

Výstavu  pochválili odborníci fotografové
i zástupci kraje . Budeme proto v této čin-
nosti pokračovat,z této akce se stává akce
tradiční. Chceme s nejlepšími seniorskými
snímky seznámit i nejbližší okolí Kaplice.
Pokud projeví  zájem, pošleme vybrané
vítězné snímky i dalším spolupracovníkům

v kraji.
Nechali jsme  udělat  deset zarámova-

ných obrázků z nejlepších snímků, které
chceme v rámci putovní  výstavky  nabíd-
nout k vystavení i výzdobě chodeb  škol a
veřejných  budov zatím  jen v obcích na-
šeho regionu. 

Vždy na dobu  1-2 měsíců, podle zájmu
o naší  výstavu fotografií z Novohradských
hor. 

Vyzýváme i  ty fotografy, kteří se až
dosud do naší celoroční  soutěže nezapo-
jili- ukažte svá dílka široké veřejnosti, pro
vítěze máme vždy připravené  i zajímavé
ceny.

Již máme i propozice akce na rok 2021.
Jsou k dispozice na adrese : papst@se-
znam.cz

Těšíme se na spolupráci a věříme , že
tato pěkná akce přiláká další zájemce.

SENIOR- FOTO v Kaplici 

Jitka Papežová,předseda

Přijďte si protáhnout svá těla, dobít si
baterky a naladit se pozitivní náladou :)

Kde: Sportovní hala - ZŠ Školní

Kdy: pondělí 19:00 20:00 hod. - ae-
robic a posilování s Barčou

středa 19:00 - 20:00 hod. - po-
silování s Alčou

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

Cvičíme s různými cvičebními pomůc-
kami, ale především s vahou svého těla.
S sebou karimatku, pití a sportovní boty,
které nečerní podlahu. Cvičení je vhodné
i pro začátečníky. Těšíme se na viděnou :)

Začínáme v pondělí 7.9. 2020!!!!

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

Aerobik a posilování 

Hnutí DUHA České Budějovice Vás
zve na přírodovědnou vycházku podél
Malše. 

Provázet nás budou odborní prů-
vodci Mgr. Jana Janáková a Robert
Ouředník. Dozvíte se, co žije v Malši
a v jejím okolí. Povíme si také o per-
lorodce říční. Částečně půjdeme v
trase plánované přehrady Chlum. 

Sraz v sobotu 12. září 2020, v 9
hodin u jezu u městského parku v Ka-
plici. 

Účast je zdarma

Předpokládaná délka vycházky je 15
km do Cajsova mlýna u Výhně. Je
možné se případně po části trasy od-
pojit. Vhodné je oblečení do terénu,
svačina a dalekohled. 

Kontakt: ceskebudejovice@hnuti-
duha.cz, 606 091 403, 380 311 459

Akce je finančně podpořena Jihoče-
ským krajem v rámci sítě Krasec

Sport, společnost
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Zveme Vás na Výstavu voskových figu-
rín  „Katastrofy lidského těla“ do předsálí
Kultrurního domu Kaplice od 1.9. do 6.9.
2020.

Pár zajímavostí o voskových figurínách

Naše voskové figuríny pocházejí z muzea
v Petrohradě. Všechny exponáty byly vy-
tvořeny na základě starších i novějších
historických pramenů, při výrobě byly po-
užity pravé lidské vlasy a lékařské oční
implantáty - jeden z důvodů, proč sochy
působí živým dojmem. Výstava je svým
tématem poněkud kontroverzní - chceme
naše návštěvníky seznámit nejen s podo-
bou, ale i poutavými osudy lidí, kteří trpěli
různými tělesnými anomáliemi. Jejich od-
lišnost přirozeně přitahovala pozornost
ostatních, proto mnozí z nich pracovali v
cirkusech a jiných zabavných podnicích.
Největší obliby takové podniky prožívaly v
19. a na začátku 20. století ve Spojených
státech amerických. Toto netypické pro-
středí budí zvědavost do dnešních dob,
prostředím panoptika se nechali inspiro-
vat i filmoví tvůrci.

Figuríny výstavy „Katastrofy lidského
těla“ znázorňují skutečné osoby, které v
minulosti žily. Výjimkou nejsou lidé se
dvěma hlavami, čtyřma očima, siamská
dvojčata nebo muž s vlčím syndromem. 

JOHNNY ECK - největší celebrita
naší výstavy

Johnny se narodil roku 1911 spolu se

svým dvojčetem Robertem. Na rozdíl od
Roberta mu však chyběly dolní konče-
tiny.Ve dvacátých letech se stal doslova
senzací, když vystupoval jako akrobat.
Manažera mu dělal jeho bratr. Roku 1932
hrál Johnny Eck v hororovém filmu Zrůdy,
který se odehrává v cirkusovém prostředí.
Sláva Johnnyho Ecka časem mírně
opadla, zemřel ve věku 79 let. Jeho bratr
zemřel o čtyři roky později.

FJODOR JEVTICHEW
Fjodor byl významný ruský cirkusový

umělec, který se proslavil hlavně v USA v
podniku pana P. T. Barnuma.

Narodil se roku 1868 v Petrohradu, trpěl
tzv. hypertrichózou. Cestoval se svým
stejně postiženým otcem Andrejem, vy-
stupovali ve francouzských cirkusech. Po
otcově smrti podepsal Fjodor smlouvu s
americkým podnikatelem P. T. Barnumem,
který ho v roce 1884 vzal do Spojených
států. Barnum vytvořil příběh o lovci z
ruské Kostromy, který v divočině Fjodora
spolu s jeho otcem, ulovil. Andreje popi-
soval jako nepoddajného divocha, který
nemohl být civilizován. Fjodor příběh při-
živoval občasným štěkáním a vrčením,
čímž si vysloužil přezdívku Jojo muž se psí
tváří. Fjodor mluvil díky svému častému
cestování plynně rusky, německy a an-
glicky. Zemřel v řecké Salonice na tuber-
kulózu.

A mnoho dalšího můžete vidět na vý-
stavě.

Výstava voskových figurín “Katastrofy
lidského těla” 

Pozvánka: Travesti
show

KIC Kaplice a Travesti revue Techtle
Mechtle a Kočky Vás zvou 27.10.
2020 od 19.00 hod. do KD Kaplice na
nový zábavný pořad nazvaný “NE-
MOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY”

Každý si vyzkoušel za život už něko-
likrát roli pacienta na vlastní kůži.
Málo kdo ale ví, jak to chodí z té
druhé strany. Během tohoto pořadu
budete mít možnost nahlédnout pod
pokličku do nemocnice, která si žije
tak trochu vlastním životem. Zdra-
votní sestřička Jiřina je sice od rány,
pacienti jí často lezou krkem, ale i
přesto má svoji práci ráda. Zábavný
pořad protkaný vtipnými scénkami z
nemocničního prostředí, plný zná-
mých melodií a písniček, s výpravou
více než 70ti kostýmů a divadelní scé-
nou - to je ,,NEMOCNICE NA POKRAJI
ZKÁZY,,.
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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.

Přijmeme montážníky oken. Ná-
stupní plat 1600 €. Požadujeme řidič-
ský průkaz sk. B,E. Pro více informací
volejte na tel. 777 131 414.

Nabízím k prodeji kuchyňskou
linku včetně vestavěné chladničky
s mrazákem, dřezem, sporákem,
digestoří, myčkou a rádiem. Rozměr
rohové linky je 185 x 330 cm. Přestože
jeví známky používání, je velmi v pěk-
ném stavu. Možnost osobní prohlídky,
odběr začátkem září. Cena 20.000,-
Kč. Kontaktní telefon: 606 066 526

Hledám ošetřovatelku na 6 hodin
pro staré rodiče v Kaplici. Nástup co
nejdříve, zkušenosti s prací se seniory
vítaná. Dobré platové podmínky. Tel.
721 734 256. Volat po 14. hodině.

Koupím známky, mince, bankovky,
obrazy, staré hodiny, vojenské
předměty - šavli, uniformu a po-
dobně. Můžete nabídnout i jiné straré
předměty nebo celou sbírku a pozůsta-
lost. Tel. 722 777 672

Prodám chatu u Jermal, Kaplice.
Cena 390.000,- Kč, při rychlém jednání
sleva. Více informaci na tel. 725 695
601. Volat pouze vážní zájemci.

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

tel. 380 303 100, nákladem 3100 výtisků. 
Evidenční číslo MK ČR E 115 76.  Uzávěrka 10. čísla 20. 9. 2020 

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

tel.: 380 311 388, lucie.smolenova@mestokaplice.cz. 
Redakční rada: Jana Otrusinová, Mgr. Stanislav Trs, Mgr. Libor

Lukš, Mgr. Pavel Janota, Mgr. Jana Kopúnová,
Magdalena Opolzerová, Daniela Wimmerová a Ing. Lukáš Bodnár. 

Internetová verze: www.mestokaplice.cz  

Redakce se nemusí ztotožňovat  s názory zveřejněných příspěvků a ne-
zodpovídá za gramatické chyby přispěvovatelů.

Montáž - voda - topení 
- plyn

Milan Cvach
—————————

•Montáž  tepelných čer-
padel ,,NIBE“
•Montáž  rekupirací
,,ZEHNDER“
•Montáž a výměna
plyn. kotlů
•Dotace zelená úspo-
rám

Kontakt:
Trhové Sviny

Tel. 728 678 397
milancvach@seznam.cz

Krásné letní počasí a příjemná atmosféra
přilákaly v sobotu 1.8. před kulturní dům
téměř dvě stovky návštěvníků na koncert
jihočeské skupiny ROCK BAND.

Kapela, která působí na muzikantské
scéně již 8 let, vystupovala původně ve
dvou známých složeních - Trio BezB a Re-
vers. Po rozpadu se zbylí členové obou
skupin spojili do současné kapely ROCK
BAND.

Skupina, která na svém počátku vystu-
povala v 5 členné formaci, před třemi lety

oživila svá vystoupení vokalistkou Pavlí-
nou Neubauerovou. Mezi známé členy ka-
pely patří basskytarista Killer - rozený
Kapličák či bubeník Tomáš Viktorín. Její
hudební repertoár tvoří převzaté písně,
mezi kterými nechybí známé české i za-
hraniční hity z období 60. let až do sou-
časnosti. Vystupují na mnoha různých
akcích jako jsou svatby, zábavy, plesy a
soukromé akce.

Celý letní večer se nesl v duchu dobrého
občerstvení, zábavy, skvělé muziky a
tance. Věříme, že toto vystoupení nebylo
v Kaplici poslední a těšíme se na další.

Rockový večer pod širým nebem

Stanislav Šebek ml.

Ve čtvrtek 13. srpna zněla celým pro-
stranstvím hradu Pořešín velice slavná a
známá věta z románu Rozmarné léto od
Vladislava Vančury. „Tento způsob léta zdá
se mi poněkud nešťastným,“ takové je její
znění. A opravdu se nešťastný způsob léta
projevil. Krátce po začátku představení

začalo pršet, ale to diváky neodradilo.
Lázně Antonína Důry (postava z románu)
se otevřely v plné parádě s molem i tera-
sou.

Celé divadelní představení si připravilo
divadlo Kašpar Praha v hlavních rolích s
Janem Potměšilem a Jakubem Špalkem.
Věříme, že se všem zde líbilo i přes nepří-
znivé počasí a těšíme se na další podobná
vystoupení.

Rozmarné léto na Pořešíně

Stanislav Šebek ml.
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Veterány se představí na trati Grand
Prix Kaplice

Milovníci veteránů si přijdou na své v so-
botu 5. září. Do Kaplice opět zavítají
stroje, které psaly automobilovou historii.
Na trati Grand Prix Kaplice, která je sou-
částí mezinárodní setinové rallye klasic-
kých a sportovních vozů South Bohemia
Classic, se představí 150 posádek z něko-
lika světových zemí.

Hodnotné skvosty začnou do centra při-
jíždět ve směru ze Soběnova kolem
14:30, komentovaný program v ulicích
města však začne již o hodinu dříve. Ta-
hákem doprovodného programu bude ex-
hibiční jízda světového šampiona,
úřadujícího mistra ČR a šestinásobného
vítěze Rallye Český Krumlov Jana Kopec-
kého, který tentokrát vymění závodní
speciál továrního týmu ŠKODA Motorsport
za vzácnou Škodu 1100 MBX. Těšit se
však můžete také na slavnou českoslo-
venskou formuli Aero Minor Sport či jiné
sportovní vozy.

Nejatraktivnějším místem pro sledování
klenotů na čtyřech kolech se stane ná-
městí, kam bude kromě výstavy situ-
ovaný start i cíl městského polookruhu.
Účastníci pojedou měřený test, stejně
jako v minulých letech, Českobudějovic-
kou, Horskou a Lineckou ulicí.

Startovní pole slibuje skvělou podíva-

nou. Diváci se můžou těšit na legendární
i méně známé značky – jmenujme napří-
klad Jaguar, MG, Mercedes-Benz, Austin
Healey, Chevrolet, Porsche, De Tomaso,
Škoda, Cadillac, DeLorean, Maserati, Alfa
Romeo nebo Triumph.

XI. South Bohemia Classic 2020, nej-
větší tuzemská setinová rallye, odstartuje
v pátek v 16:45 na českobudějovickém
náměstí Přemysla Otakara II. Trasa vede
přes Hlubokou, Týn nad Vltavou, Dříteň,
Vitějovice, Lhenice, Český Krumlov a
Světlík do centra soutěže, Hotel Resortu
Relax v Dolní Vltavici. Během sobotní
etapy se posádky podívají na Třeboňsko,
kde si užijí krásy jihočeských rybníků. Při
návratu k Lipnu se zastaví v Borovanech
a poté je čeká právě Grand Prix Kaplice,
kterou oblíbená motoristická akce vy-
vrcholí.

Více informací bude průběžně zveřejňo-
váno na webových stránkách www.sou-
thbohemiaclassic.cz.

Grand Prix Kaplice se koná pod záštitou
starosty města Mgr. Pavla Talíře.

Foto: Jaroslav Červ

Pavel Kacerovský, ČK motorsport
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2.9.2020 středa 19:00 dokument 
MEKY   
Miro Žbirka, kterému všichni říkají prostě Meky.
Jeho jméno a hity znají všichni, Žbirku samot-
ného a jeho skutečný život zná ale málokdo. Při-
tom se podobá skvělé písni, má strhující příběh,
tempo, emoce a překvapení. 
Vstup 100,- Kč

3.9.2020 čtvrtek 19:00 romantický 
AFTER: PŘIZNÁNÍ
První záběry z pokračování druhého dílu slibují
odvážnější podívanou než romantický úvod fil-
mové série s podtitulem Polibek. Osudový vztah
vzorné dívky Tessy a nebezpečného tajemného
Hardina projde divokým vývojem i nečekanou
zradou. Především ale silná láska změnila sa-
motnou Tessu. Hlavní hrdinka už totiž není tou
nevinnou dívenkou.
Vstup 130,- Kč  

4.9.2020 pátek 19:00 akční
NOVÍ MUTANTI 
Rahne Sinclairová (Williamsová), Illyana Raspu-
tinová (Taylor-Joyová), Sam Guthrie (Heaton) a
Roberto De Costa (Zaga) jsou čtyři mladí mu-
tanti, které drží v odlehlé nemocnici dr. Cecilia
Reyesová (Bragaová) za účelem jejich psychi-
atrického pozorování. Je přesvědčená, že tito
mladí lidé představují nebezpečí sami sobě a
celé společnosti. 
Vstup 120,- Kč

5.9. 2020 sobota 16:00 rodinný (dabing)
MULAN 3D
Když čínský císař vydá nařízení, že jeden muž
na rodinu musí sloužit v císařské armádě k ob-
raně země před nájezdníky ze severu, Hua
Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, za-
ujme místo svého nemocného otce.
Vstup 150,- Kč

5.9.2020 sobota 19:00 romantický 
AFTER: PŘIZNÁNÍ
První záběry z pokračování druhého dílu slibují
odvážnější podívanou než romantický úvod fil-
mové série s podtitulem Polibek. 
Vstup 130,- Kč 

6.9.2020 neděle 16:00 pohádka                  
KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
Sušenky mají tvar zvířátek a mají moc vás pro-
měnit právě v to zvíře, které sníte. Křup křup,
sníte sušenku ve tvaru lva, a je z vás lev! Na-
jdete medvěda, a křup křup, je z vás medvěd!
Když zdědíte cirkus na pokraji krachu, je krabice
s takovými dobrotami přesně to, co potřebujete. 
Vstup 120,- Kč

6.9.2020 neděle 19:00 komedie ČR 
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Čenda s Janou nemají v životě na růžích ust-
láno. Oba jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy
všude, kam se podívá, a nejčastější návštěvou
u nich je exekutor. To ale změní farářem požeh-
naný loterijní tiket.

9.9.2020 středa 19:00 dokument   
K2 VLASTNÍ CESTOU
Snímek vypráví příběh mladého páru, který vy-
ráží na výlet, aby svému vztahu dodali novou
energii, protože se zdá, že už se vyčerpal a
spěje k zániku. 
Vstup 110,- Kč

10.9.2020 čtvrtek 19:00 komedie ČR      
ŽENSKÁ POMSTA
Filmová komedie o podvedených ženách, které
spojila pomsta nevěrným manželům.

11.9.2020 pátek 19:00 komedie         
DĚDA POSTRACH RODINY
Rodinná komedie o velké a nelítostné válce
vnuka s dědou, kterého hraje Robert de Niro.
Dědeček Ed byl se svým vnukem Peterem
vždycky jedna ruka, měli se rádi, a to přesně do
toho momentu, kdy se k nim děda přistěhoval a
Peter mu měl přenechat svůj pokoj. Tak to ne!
Peter se rozhodne vystrnadit dědu z domu sérií
naschválů. 
Vstup 120,- Kč

12.9.2020 sobota 16:00 rodinný (dabing)
MULAN
Když čínský císař vydá nařízení, že jeden muž
na rodinu musí sloužit v císařské armádě k ob-
raně země před nájezdníky ze severu, Hua
Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, za-
ujme místo svého nemocného otce.
Vstup 130,- Kč

12.9.2020 sobota 19:00 komedie ČR      
ŽENSKÁ POMSTA
Filmová komedie o podvedených ženách, které
spojila pomsta nevěrným manželům.

13.9.2020 neděle 16:00 pohádka 
HURÁ DO DŽUNGLE
Když do hluboké džungle zavítá návštěvník z
vesmíru, zvířátka jsou nadšena, protože jim
předá schopnost mluvit. To ale ještě netuší, že
ve skutečnosti byl vyslán, aby jejich planetu
ovládl.

13.9.2020 neděle 19:00 akční
NOVÍ MUTANTI     
Rahne Sinclairová (Williamsová), Illyana Raspu-
tinová (Taylor-Joyová), Sam Guthrie (Heaton) a
Roberto De Costa (Zaga) jsou čtyři mladí mu-
tanti, které drží v odlehlé nemocnici dr. Cecilia
Reyesová za účelem jejich psychiatrického po-
zorování.
Vstup 120,- Kč

16.9.2020 středa 19:00 drama ČR        
KRAJINA VE STÍNU   
Krajina ve stínu je kronikou lidí a jedné malé
vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých,
čtyřicátých a padesátých let minulého století.
Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý
z nich se s jejich přísliby a hrůzami vyrovnává
jinak. V popředí příběhu pak stojí osud jedné ro-
diny, na kterou předválečná doba, válka i udá-
losti po válce dopadají vždy plnou silou.
Vstup 130,- Kč

17.9.2020 čtvrtek 19:00 akční komedie    
KINGSMAN: PRVNÍ MISE
Prequel k prvnímu filmu Kingsman: Tajná služba
zasazený do prostřední první světové války. Po-
znejte počátky této stylové, britské tajné služby.
Když se dá dohromady banda nejhorších tyranů
a zločinců historie, aby rozpoutali vražednou
válku, pak jeden muž musí závodit s časem, aby
jejich spiknutí překazil.
Vstup 130,- Kč  

20.9.2020 neděle 16:00 pohádka     
MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY    
Okouzlující animované příběhy nerozlučné dvo-
jice, která si získala srdce dětí i dospělých na
celém světě. A tentokrát s pořádnou porcí pís-
niček! 

20.9.2020 neděle 19:00 komedie ČR 
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Čenda s Janou nemají v životě na růžích ust-
láno. Oba jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy
všude, kam se podívá, a nejčastější návštěvou
u nich je exekutor.

23.9.2020 středa 19:00 drama ČR        
KRAJINA VE STÍNU
Krajina ve stínu je kronikou lidí a jedné malé
vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých,
čtyřicátých a padesátých let minulého století.
Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý
z nich se s jejich přísliby a hrůzami vyrovnává
jinak. 
Vstup 130,- Kč

24.9.2020 čtvrtek 19:00 komedie ČR      
BÁBOVKY    
Film Bábovky natočený podle knižního bestsel-
leru spisovatelky Radky Třeštíkové vypráví o
tom, že všichni jsme propojení a díky tomu i
malé věci dokážou někdy otřást světem.
Vstup 130,- Kč  

25.9.2020 pátek   19:00 komedie         
DĚDA POSTRACH RODINY   
Rodinná komedie o velké a nelítostné válce
vnuka s dědou, kterého hraje Robert de Niro.
Dědeček Ed byl se svým vnukem Peterem
vždycky jedna ruka...
Vstup 120,- Kč

26.9.2020 sobota 16:00 pohádka 
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Princeznu Ellenu od narození provází příslib
mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice
Murien. Kletba se má naplnit v den Elleniných
dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce.
Vstup 130,- Kč  

26.9.2020 sobota 19:00 komedie ČR      
BÁBOVKY 
Film Bábovky natočený podle knižního bestsel-
leru spisovatelky Radky Třeštíkové...
Vstup 130,- Kč  

27.9.2020 neděle 16:00 pohádka                  
KŘUPAVÍ MAZLÍČCI 
Sušenky mají tvar zvířátek a mají moc vás pro-
měnit právě v to zvíře, které sníte. Křup křup,
sníte sušenku ve tvaru lva, a je z vás lev!
Vstup 120,- Kč

27.9.2020 neděle 19:00 akční komedie    
KINGSMAN: PRVNÍ MISE
Prequel k prvnímu filmu Kingsman: Tajná služba
zasazený do prostřední první světové války. 
Vstup 130,- Kč  

30.9.2020 středa 19:00 dokumentární                                  
POSTIŽENI MUZIKOU / TWO ROADS
Krutý film o radosti ze života. Co byste dělali,
kdyby vám stála za zády zubatá mnohem blíž
než je obvyklé? 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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5. září 2020, sobota od 20:00 hod.
ZLOČIN NA HRADĚ LIPNICE - Aneb
Dracula se vrací
Parta mladých lidí se rozhodne na opuš-
těném hradě zfilmovat starý příběh, když
tu se začnou dít podivné věci...
Vstupenky na hradě Pořešín.
Hrad Pořešín
Vstup 200,- Kč

5. září 2020, sobota 
GRAND PRIX KAPLICE
Milovníci veteránů si přijdou na své v so-
botu 5. září. Do Kaplice opět zavítají
stroje, které psaly automobilovou histo-
rii. Na trati Grand Prix Kaplice, která je
součástí mezinárodní setinové rallye kla-
sických a sportovních vozů South Bohe-
mia Classic, se představí 150 posádek z
několika světových zemí.

18. září 2020, pátek 14:00 – 19:00 hod.
19. září 2020, sobota 9:30 – 16:00 hod.
KAPLICKÝ UŠÁK
Velká chovatelsko – zemědělská výstava.
Kolem 500 zvířat. Doprovodný program:
Rybáři, Pstruhařství Kaplice, Mladí mys-
livci z jihu, kynologický klub, draví ptáci,
skákací hrad, farmáři, historické trak-
tory, páteční rybářská soutěž, žonglérská
pohádka (Tři prasátka)… Hudební dopro-
vod s kapelami Hastroš, Hrajeto a Black
Bottom. Grilované prase, kaplická
cmunda, koláčky. Zve KIC Kaplice, Město
Kaplice, Kučera zemědělství a ČSCH ZO
Střítěž aj. organizace.
Městský park Kaplice
Vstup:  Dospělí 100,- Kč

Děti       50,- Kč
Děti do 7 let zdarma

23. září 2020, středa od 17:00 hod.
ČESKÉ TAJEMNO - Arnošt Vašíček 
Neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy, pře-
kvapivé hypotézy. 
Dějiny jsou plné událostí, které se navz-
dory vědeckému zkoumání doposud ne-
podařilo uspokojivě vysvětlit, a které nás
provokují svou tajemností. Záhadné ar-
cheologické nálezy i podivné záznamy v
kronikách naznačují, že minulost je da-
leko vzrušivější, než si vůbec dovedeme
představit. 
Arnošt Vašíček představuje nejtajem-
nější domácí záhady z nové knihy a při-
pravovaného televizního cyklu.  
Hrad svatého grálu - Prokletá hrobka -

Skrytá tvář zlatodějů – Šokující objevy -
Po stopách mágů ––  UFO útočí -  Tajem-
ství homunkulů – Na vlnách podivna -
Vládci blesků – S přízraky v patách……
Městská knihovna, oddělení pro děti a
mládež

24. září 2020, čtvrtek, registrace od
13.30 hod., zahájení v 15:30 hod.
53. ROČNÍK VEČERNÍHO BĚHU KA-
PLICÍ
Věk účastníků není omezen, účastníci
budou rozděleni do jednotlivých věko-
vých kategorií. 
Registrace dospělých bude probíhat na
náměstí do 17.15 hod., předpokládaný
začátek běhu v 17.30 hod.
Přihlášení na akci v den závodu. 
Náměstí Kaplice
Vstup: děti, mládež a studenti do 18 let
ZDARMA, dospělí 50,- Kč

26. září 2020, sobota od 20.00 hod.
DISKOTÉKA
Diskotéka s DJ Matyášem Palkovičem. Ty
nejlepší hity od 60. let po současnost.
Kulturní dům Kaplice
Vstup: 100,- Kč

Od 4. září do 25. září, úterý – neděle, od
13:00 do 20:00 hod.
VÝSTAVA OBRAZŮ A ŠPERKŮ – „OB-
RAZY Z BAREV“
Jiřinka Inka Danielová, Petra Josef Kor-
díková a Hana Kordíková
Slavnostní vernisáž proběhne 4. září od
18:00 hodin  
Výstavní síň kina Kaplice

Po celé září
OBRÁZKY LIBORA NOVÉHO
Kap Café

PŘIPRAVUJEME

10.10. 2020 DIVADELNÍ POHÁDKA
JAK SE ČERTI ŽENILI

Sál kina Kaplice

27.10. 2020 TRAVESTI SHOW
Techtle Mechtle a kočky
V KD Kaplice
Vstup 310,- Kč

6.11. 2020 DIVADELNÍ POHÁDKA O
PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA

Sál kina Kaplice

16.11. 2020 4TET - KONCERT NO 5
KD Kaplice
Vstup 690,-/650,- Kč

25.11. 2020 MINIPÁRTY S KARLEM
ŠÍPEM

KD Kaplice
Vstup 290,-/270,-/250,- Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Unikátní příležitost ovládat špičkové 
CNC stroje hned po škole
Vypracovat se na odborníka 
automatických CNC strojů trvá 
běžně i několik let. U nás v 
HAUSERu dáme několika 
šikovným absolventům 
jedinečnou šanci nastartovat 
takovou kariéru už během 
jednoho roku.
Pod svá křídla si je vezmou naši zkušení kolegové, kteří jim od úplných začátků ukážou, co 
vše obnáší zpracování plechů a zaučí je na jednotlivých zařízeních. Vyrábět plechové díly 
přesně podle výkresů a dokumentace pro ně po pár měsících nebude žádný problém. 
Naučí se například obsluhovat a seřizovat špičkové vysekávací lisy Trumatic 5000, 
nastavovat zařízení TrumaLift a využívat automatický skladový systém. 

Jsi absolventem SOU/SŠ technického směru a chceš něčeho dosáhnout? Nabízíme Ti 
možnosti. Jsme dobrá parta!  Podívej se na www.hauser.cz nebo napiš na personální
na lenka.nozickova@hauser.com. 

Po absolvování tohoto ročního trainee programu se stanou experty na obsluhu
a seřizování moderních CNC strojů. Navíc budou celou dobu regulérními  zaměstnanci 
s nástupní mzdou 30.000 Kč, veškerými benefity a jistotou zaměstnání. Těm nejlepším 
pak nabídneme smlouvu na dobu neurčitou, 38.000 Kč a především další rozvoj do
budoucna.


