
Kaplické hudební léto se konalo v sobotu
29.8.2020 v městském parku. Výborné
občerstvení, skvělá hudba a světelné do-
provody kapel – to vše jste mohli zažít.
Moderátorem celého večera byl Coco
Jambo.

Začátek celého festivalu odstartovala
známá jihočeská rocková kapela Tabasco.
Po ní přijela skupina Lucie Revival. Inter-
pretace písní od kapely Lucie byla opravdu
věrohodná a jejich koncertové nasazení
nemělo chybu. Kdo zná kapelu Lucie, tak
si vzpomene na jejich nejznámější hity
jako jsou Amerika, Černí andělé a další.
Všechny revival zvládl na výbornou.

Poté je vystřídala na pódiu pražská ka-
pela s názvem Maniac. I když jsou jen tři,
tak zvládli udělat pořádnou parádu. Mají
za sebou odehráno přes 650 koncertů u
nás i v Evropě. Jejich punkový styl
opravdu stál za to a je to pořádná divo-

čina. Slova v jejich písních pobavila snad
všechny druhy publika.

Dále následovalo vystoupení AC/CZ -
kritiky uznávaný jako nejlepší AC/DC re-
vival v ČR. Originální kostýmy, kulisy a in-
terpretace písní byly naprosto skvělé.
Zpěvák měl opravdu věrohodný hlas. Sta-
čilo jen zavřít oči a ocitli jste se na kon-
certě opravdových AC/DC. Zazněly ty
nejznámější hity jako jsou Hells Bells,
T.N.T., Back In Black a další.

Poslední kapela, která ukázala neskuteč-
nou světelnou a ohnivou show, byla jin-
dřichohradecká Tlustá Berta. Jejich
ohňostroje byly vidět po celé Kaplici.

Místa na sezení bylo dost. Počasí nám
nepřálo, jenže lidé přece nejsou z cukru,
a tak tančili a bavili se i v deštivém počasí. 

Děkujeme všem, kteří přišli na tuto akci,
věříme, že si ji všichni užili naplno a tě-
šíme se na další podobné festivaly.

Zpět v čase 

Stanislav Šebek ml.

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
uklizené ulice, čistá

veřejná prostranství i
zeleň jsou vizitkou
každého města. To
naše nám v posled-
ních letech rozkvetlo,

a to nejen záhony a truhlíky květin,
ale i parčíky s lavičkami. Všiml si toho
i nejeden letní návštěvník města, a že
jich letos bylo, neboť covid zavedl
české turisty i do našich končin.
Svědčí o tom i návštěvnost naší
Krampus galerie. 

Přes pochvalná slova zvenčí se stále
setkávám s názory některých domá-
cích obyvatel, kteří tvrdí, že je v Ka-
plici všechno špatně a pro lidi se nic
nedělá. Těžko budu polemizovat se
škarohlídy, kterých je v Čechách tra-
dičně dost. Rád přijmu konstruktivní
kritiku a je dobře, když lidé nejsou k
prostředí, ve kterém žijí, lhostejní. 

Na posledním zastupitelstvu jsme
projednávali mimo jiné i budoucí vý-
stavbu obytného domu v lokalitě
„Nové Domky“. Pozvali jsme vlastníka
pozemků JPR Staving s.r.o., aby nám
představil svůj investiční záměr. V
bouřlivé diskuzi se debata odvíjela v
podezírání, že zde bude vybudována
další ubytovna, což se paní Ing. Ur-
bánková spolu s hlavním projektan-
tem snažila vyvrátit. Bohužel, v
Kaplici jsou ubytovny ožehavým té-
matem, a tak není divu, že jakákoli
větší stavba může v obyvatelích
města vyvolávat obavy. Neměli by-
chom se náhodou zamyslet nad tím,
proč zde ubytovny máme, kdo jsou
jejich vlastníci a jaký vliv na jejich
chod město má? 

Na samém konci léta nás čím dál víc
znepokojovala situace kolem šíření
koronavirové epidemie, a tak jsme
byli z důvodu hygienických opatření
nuceni zrušit oblíbenou akci „Kaplický
ušák“. 

Pokračování na str. 2

Mgr. Pavel Talíř
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Slovo z radnice

Věřím, že to řadu chovatelů hodně
mrzelo, protože na ni celý rok připra-
vovali své výstavní kousky, ale loňská
vysoká návštěvnost a podmínky vý-
stavy nedávaly možnost dodržet
všechna opatření. Občas si postesknu
nad ne zcela systematickými naříze-
ními našich vrcholných představitelů.
Někdy se v nich ztrácejí sami úřed-
níci, natož pak občané. Je třeba vy-
užívat zdravý selský rozum –
dodržovat hygienická pravidla, necho-
dit s nemocí do práce či na veřejnost
a chránit především ty nejzranitel-
nější. Jedině tak se můžeme vyvaro-
vat kolapsů ve zdravotnictví a
hospodářství. 

S přáním pevného zdraví Váš sta-
rosta Pavel Talíř
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Vážení Kapličáci,
rádi bychom vám představili nový spo-

lek, který vznikl v Kaplici. Základním úče-
lem našeho spolku je ochrana zájmů
občanů tohoto města a ochrana udržitel-
ného rozvoje, přírody a krajiny na území
města Kaplice.

Proč právě název KAPLICE 2057 ?
V roce 2057 bude Kaplice slavit 800 let!

Náš spolek cítí odpovědnost k budoucím
generacím a byl by rád, kdyby naše město
ustálo současný tlak, způsobený ekono-
mickým boomem posledních let, a zůstalo
i nadále městem pro lidi, kteří si tu přejí
nejen spokojeně pracovat ale především
spokojeně žít!

Hlavním impulsem pro založení našeho
spolku byla informace o dalším developer-
ském nájezdu na naše město, který se
nyní projednává na Městském úřadě.
Jedná se o výstavbu velkého „bytového“

domu v naprosto nevyhovující lokalitě
Nové Domky.

Děkujeme zástupcům Města, že nám
umožnili vyslechnout si na posledním za-
sedání Zastupitelstva města zástupce bu-
dějovické firmy JPR Staving. Bohužel nás
jimi představená vize nepřesvědčila, ale
naopak utvrdila v našich obavách. 

Jsme přesvědčeni, že pětipatrový „by-
tový“ dům s 48 malometrážními byty a
parkovištěm pro 62 aut, navržený podle
požadavků konkrétní firmy, do této loka-
lity prostě nepatří a že tato lokalita není
ani dopravně ani technicky ( kanalizace,
voda ) připravena pro takovou výstavbu. 

Pokud sdílíte stejné názory jako my,
budeme rádi, když se k nám přidáte! 

zakládající členové spolku Radek
Ježek, Karel Maček a Josef Seltsam 

kaplice2057@email.cz

KAPLICE 2057 z.s.

Radek Ježek

Vážení rodiče,

z důvodu nepříznivé epidemiologické si-
tuace COVID – 19, rušíme termíny VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ, které se měly uskutečnit ve
dnech 17.10.2020 a 24.10.2020.  O ná-
hradním termínu konání slavnostního ví-
tání budete informování formou osobní
pozvánky.

Informace o 
zrušení vítání 
občánků

Změna otevírací
doby  České
pošty

Občanská komise města Kaplice

Pokračování ze str. 1

Informace pro občany

Město Kaplice oznamuje, že v měsíci
říjnu roku 2020 budou přistaveny vel-
koobjemové kontejnery v níže uvede-
ných osadách:

• Pořešín, Pořešínec, Žďár
čtvrtek   8.10. - pondělí 12.10. 

• Rozpoutí, Hubenov, Hradiště
čtvrtek 15.10. - pondělí 19.10. 

• Mostky, Dobechov, Blansko
čtvrtek 22.10. - pondělí 26.10. 

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

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

Přistavení 
velkoobjemových
kontejnerů

Rádi bychom Vás informovali o
chystané změně, která se od 1.10.
2020 týká otevírací doby vybra-
ných poboček České pošty.

Nová otevírací doba: 

PO a ST 10 - 12  a 13 - 18 hod.

ÚT, ČT a PÁ 8 - 12 a 13 - 16
hod.

Spolek aktivních seniorů nezahálí ani v
období ohroženém koronavirem. Je tu s
námi a nejlepším protilékem nejen pro se-
niora je boj se stresem pohybem, vzájem-
nou chráněnou komunikací, sdílením s
rodinou a přáteli.

Izolace od společnosti znamená stres a
ten je jedem, který nás nebezpečně ohro-
žuje, víc než  vir.

Jednou z našich zářijových akcí  byl i
společný výlet na Maria Rast u Vyššího
Brodu. Toto známé a velmi krásné poutní
místo je nabité přírodní energií a jsou zde
nádherné výhledy do širokého okolí.

Vyšebrodští klášterníci si uměli vybírat,
stejně jako Keltové .To místo má prostě
své jedinečné kouzlo.

Další naší akcí bude 4.října slavnostní
vyhlášení Ceny senior roku 2020, které se
uskuteční v Divadle ABC v Praze. Bude
zde předávání cen nejlepším seniorským

spolkům a vybraným aktivním seniorům.
Je pro nás také připraveno divadelní před-
stavení Na Zlatém jezeře . Hlavní roli  má
patronka  Ceny senior roku  Simona Sta-
šová. 

Dostali jsme pozvánku, byli jsme vy-
bráni k ocenění za výsledky naší již pěti-
leté činnosti v našem městě.

A nakonec naše seniorská nabídka. Vý-
sledným produktem naší výstavy SE-
NIOR-FOTO v Kinokavárně Kaplice v
měsících červen a červenec je 10 zarámo-
vaných fotografií  putovní výstavy. Je
vhodná k výzdobě chodeb a prostor veřej-
ných budov a škol a věřte mi, chceme naší
veřejnosti ukázat výsledek naší činnosti i
proto, aby se k nám připojili a pomáhali
nám i sobě  udržet se v kondici.

Senioři nebojte se,chovejte se opatrně,
ale normálně. Hlavním  osvědčeným
lékem je pohyb a komunikace s rodinou a
přáteli. Izolace a strach není v našem pro-
gramu.  

Spolek aktivních seniorů 

Jitka Papežová
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XXVI. ročník Memoriálu JUDr. Františka
Kohouta
MJR. Bc. Martin Kavka

Společnost

Již XXVI. ročník Memoriálu JUDr. Franti-
ška Kohouta ve vyprošťování proběhl na
pražském výstavišti v Holešovicích v so-
botu 12. září 2020 v rámci víkendového
programu pro veřejnost. Třináct týmů z
celé republiky soutěžilo s časem i o přízeň
rozhodčích. Reálné scénáře jim připravili
zkušení rozhodčí. 

HZS jihočeského kraje opět reprezento-
val tým z Českého Krumlova, který svým
skvělým výkonem dosáhl na celkově třetí
místo!

Letošní ročník vyhrál tým z HZS Středo-
českého kraje, stanice Hořovice. Nejlep-
šího zdravotníka i velitele měli hořovičtí
hasiči.

Městská knihovna

Týden knihoven v městské kni-
hovně od 5. 10.2020 – 9. 10.
2020

• nabízíme začátečníkům kurzy
práce s počítačem

• je možné si u nás skartovat doku-
menty

• prodáváme vyřazené knihy
• nabízíme informatiky pro školy a

školky

V týdnu od 5. 10. 2020 do 9. 10.
2020

• zápis pro nové čtenáře na 1 rok
zdarma

• čtenářská amnestie (odpouštíme
poplatky za upomínky)

Tyto výhody se vztahují i na po-
bočky knihovny 1. Máje 776 v Kaplici
a v Blansku po celý měsíc.

Cestopisná beseda – 14. 10.
2020 od 17 hodin v městské kni-
hovně.

Manželé Márovi nás provedou Afri-
kou, můžeme se těšit na příjemné po-
vídání  s promítáním o Africe.

Beseda se známým českým no-
vinářem a spisovatelem  Stanisla-
vem Motlem 22. 10. 2020 od 17
hodin v městské knihovně

MRAKY NAD BARRANDOVEM
Stanislav Motl měl možnost osobně

poznat řadu někdejších barrandov-
ských hvězd. Lídou Baarovou počí-
naje a třeba Adinou Mandlovou
konče. Proto je jeho dokumentární
film mimořádně autentický. 

Tvoření v knihovně - Smalt  –
27. 10. 2020 od 17 hodin v Měst-
ské  knihovně Kaplice s paní Bc.
Petrou Exnerovou. Tentokrát budeme
vyrábět „šperky ze smaltu“.

Cena: 120,- Kč 
Přihlásit se můžete do 20. 10. 2020

na telefon 380312641 nebo kni-
hovna@mestokaplice.cz.

Připravujeme:
Kaplické dny s řemesly a jar-

markem 20. 11.  - 21. 11. 2020.
Pátek od 13 – 17 hodin, sobota od

9-15 hodin ve Slovanském domě. Zá-
jemci o vystavování nebo prodej
vlastních výrobků se mohou přihlásit
v knihovně do 13. 11. 2020 

na tel. 380 312 641 nebo kni-
hovna@mestokaplice.cz

Burza dětských knih 23. 11.
2020 od 12 –  17 hodin v městské
knihovně.

Máte doma dětské knihy?
Přijďte je prodávat, koupit nebo vy-

měnit, svým nákupem uděláte ra-
dost. Prostor v knihovně je pro vás
připraven, stačí přijít.
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Římskokatolická
farnost Kaplice vás
zve

Oslava 300. výročí varhan v
Blansku u Kaplice v neděli
25.10.2020. Od 15h bude varhanní
koncert Martina Kubáta, profesionál-
ního varhaníka z Litomyšle. Na pro-
gramu budou díla starých českých
mistrů a také W.A. Mozarta, který dle
pověsti na tyto varhany také hrál.

Modlitba za zemřelé, která se
bude konat v neděli 1.11. od 15h na
hřbitově a pak v pondělí 2.11. při bo-
hoslužbě od 18h v kostele sv. Petra a

Pavla v Kaplici

V Blansku se bude konat bohoslužba
s modlitbou za zemřelé v neděli 1.11.
od 16.30h

Pavel Šimák

Žáci ZŠ Omlenická
a den čisté mobility

V úterý 22. září se konal již pátý
ročník akce zvané "Den čisté mobi-
lity" v Českých Budějovicích. Zúčast-
nili se jej žáci 7.-9. ročníku. Cílem
této akce je propagace ochrany život-
ního prostředí, snaha o zkvalitňování
městského ovzduší, ale také bezpeč-
nost na silnicích a první pomoc. Žáky
ihned po příchodu zaujaly elektroko-
loběžky a kola, na kterých se mohli
svézt. Zvláště kluky zajímali autíčka
na dálkové ovládání, se kterými se
vydali na dobrodružnou jízdu po
okruhu. Žáci také navštívili stánek
Českého červeného kříže, kde si vy-
zkoušeli srdeční masáž a obvazování
poraněných končetin. Chybět nemohl
ani stánek Besipu, kde jsme si spo-
lečně zopakovali základní pravidla sil-
ničního provozu. U dalších stánků žáci
plnili jednoduché úkoly, za které ob-
drželi drobné dárky. Počasí nám sku-
tečně přálo, tudíž jsme si cestu zpět
zpříjemnili návštěvou náměstí.
Všichni jsme odjížděli s dobrou nála-
dou a se spoustou nových a užiteč-
ných informací. 

Mgr. Daniela Vávrová a Mgr. Ga-
briela Schicková

Opravdu od nás je
značka, kterou od roku
2019 destinační společ-
nost Novohradsko-
Doudlebsko dává
řemeslným, potravino-
vým a uměleckým vý-
robkům, které vznikají

díky šikovným rukám výrobců z turistické
oblasti Novohradsko-Doudlebsko. 

Na začátku stálo přesvědčení členů to-
hoto spolku, že ve městech a obcích naší
turistické oblasti existuje řada šikovných
lidí, kteří dělají zajímavé, užitečné, chutné
a pěkné věci a že těmto lidem je dobré
pomáhat tak, aby se zvýšil odbyt jejich
výrobků. Proto jsme vytvořili značku a kri-
téria pro její udělování a v srpnu 2019

proběhlo první kolo certifikace lokálních
výrobků. Značka Opravdu od nás byla
tehdy udělena prvním čtrnácti výrobkům.
Jejich přehled lze najít na www.novohrad-
sko-doudlebsko.cz 

V letošním roce se seznam certifikova-
ných lokálních produktů z turistické ob-
lasti Novohradsko-Doudlebsko se opět
rozšířil. Certifikační komise 26.8.2020 po-
soudila celkem 17 potravinových, řemesl-
ných i uměleckých produktů a udělila
všem značku Opravdu od nás. Každý pro-
dukt komise posuzovala v pěti kritériích.
Hodnotila to, jestli se produkt vyrábí
přímo v regionu z místních surovin, jestli
je výroba přátelská k životnímu prostředí
a jestli má výrobek v regionu tradici, či
jde o nový produkt. Dále komise sledovala
míru ruční práce na výrobě a originalitu či
jedinečnost v rámci regionu. 

Novohradsko-Doudlebsko podporuje
produkty, které jsou Opravdu od nás 
Mgr. Michal Jarolímek        

V úterý 14. září jsme ještě využili nesku-
tečně teplého zářijového počasí a vypravili
se s dětmi do lesa na houby. Každá třída
dostala přidělený košík, protože ten je na
houby nejlepší. Dále pak atlas hub, úkoly
na cestu a šlo se.  Jako cíl jsme si určili
lesík mezi Pořešínem a elektrárnou. Aby-
chom nesešli z cesty, tak nám paní uči-
telka trasu značkovala obrázky

muchomůrek, které byly na každém roz-
cestí. Cestou jsme skutečně houby našli,
dokonce spoustu hub.  Opravdu rostou!!!
V lesíku jsme si to také užili- děti si hrály,
soutěžily a stavěly domečky pro lesní
skřítky. 

V houbovém tématu jsme pokračovali i
celý následující týden ve škole. V českém
jazyce v podobě čtení a pracovních listů,
v prvouce a přírodopisu formou ,,Houbo-
vého kvízu“. V matematice- ,, Lesními
počty“ a samozřejmě ve výtvarné vý-
chově jsme si nakreslili ,, Oživlé houby“ . 

Houbový den na ZŠ Omlenická

Mgr. Milada Halabrínová a Zdenka
Hudecová  
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Školní rok nám za-
číná, víme, co to
znamená...

Společně s novým školním rokem,
jsme přivítali nejen děti, které zůstaly
v mateřské škole, ale i několik nových
kamarádů. 

Děti se po prázdninách mohly těšit
do nově zrekonstruovaných tříd, na
kamarády a na odpočaté paní učitelky
se zásobou dobrých nápadů. V letoš-
ním školním roce se navíc naše ma-
teřská škola zapojí do
celorepublikového projektu " Se soko-
lem do života". Pomocí tohoto pro-
jektu se děti budou učit vnímat pohyb
jako přirozenou součást jejich života
a za splněné úkoly si vyslouží i malou
odměnu. Pokud nám to situace do-
volí, mohou se děti například těšit na
mnoho divadelních představení,
ukázku exotických zvířat, výlet do
Hopsária, předškoláci také na pla-
vecký výcvik a mnoho dalších akcí,
které školka chystá. 

V nejbližší době se o aktivitách ma-
teřské školy můžete přesvědčit na
našich webových stránkách v nově
připravované fotogalerii. 

Už se moc těšíme, až si společně
užijeme nejen plánované akce, ale i
společně strávený čas v naší školičce. 

Kolektiv Mateřské školy Nové
domky Kaplice

Planeta Země

Ve čtvrtek 10.9. se již tradičně děti
z Fantovky zúčastnily programu Pla-
nety Země. Tentokrát nás navštívil
cestovatel Adam Lelek a vyprávěl o
svých pobytech mezi přírodními ná-
rody v Brazílii, Kolumbii, Barmě a
Papue Nové Guinee. Viděli jsme zají-
mavá videa a fotografie, a proto měly
děti na konci projekce spoustu zají-
mavých dotazů. Doufáme, že organi-
zace Planeta Země tuto těžkou dobu
zvládne a příští rok nás pro změnu
seznámí s „ Magickým Senegalem“.  

A je tu zase nový školní rok, do kterého
jsme vkročili odpočatí, plní zážitků a s
chutí objevovat a dozvídat se nové věci. S
některými dětmi jsme se znovu setkali už
posledních čtrnáct dní v srpnu, kdy jsme
většinu času trávili na zahradě. Počasí
bylo vskutku letní a děti si tak náležitě
užily nové lanové prolézačky v příjemném
polostínu. 

1.září už jsme přivítali i nově příchozí,
kteří si na školku teprve zvykají. Do-
ufáme, že se jim v naší MŠ bude líbit a ro-
diče ocení pokroky, které děti díky
předškolnímu vzdělávání udělají. Novin-
kou ve školním roce 2020/2021 je zapo-
jení do cvičebního programu Se Sokolem
do života, kterým nás bude provázet pět
zvířátek a za každý splněný úkol si děti
nalepí samolepku. Chceme tak děti zá-
bavnou formou motivovat k pozitivnímu

vztahu k pohybu. Další novinkou je použí-
vání elektronické třídní knihy, do které
tento rok snad zapíšeme co nejvíce spo-
lečně strávených týdnů a podzimní čas
přečkáme bez obav a ve zdraví. 

Hezký nadcházející podzim přeje kolek-
tiv MŠ 1.máje

Přivítání po prázdninách 

Kolektiv MŠ 1.máje

Milí dospěláci,

budeme Vám vyprávět, co se nám událo
dne 1. září 2020:

Sotva jsme vstoupili před osmou hodi-
nou ranní do školy, hned jsme se všichni
zvědavě rozhlíželi, kdepak je asi naše bu-
doucí třída a naše nová paní učitelka. Celí
natěšení jsme spěchali se svými batohy,
aktovkami, květinami a kornouty se slad-
kostmi na svá místa v lavicích.

ZVONÍ.

Umíráme zvědavostí, co se bude dít. Na-
jednou se ve dveřích objevuje naše paní
učitelka s paní ředitelkou. A hned za ní
vstupuje ještě kdosi …. Kdopak to asi je?

Aháááááááááá! To je přece pohádkový
král školy, sám velký FANTA se svou man-
želkou!

Ani nedýcháme vzrušením ……. Copak
nám asi všichni chtějí?

………………………………………….

Dále všechno proběhlo jako v krásném
snu. Dospělí se před nás postavili, přivítali
se s námi a popřáli nám krásný a zají-
mavý první školní rok na ZŠ Fantova. A
aby to bylo stvrzeno i „oficiálně“, král
Fanta nás postupně všechny svým mečem
pasoval na prvňáčka.

Byla to pro nás všechny tak vážná a dů-
ležitá chvíle!!

Ze školy jsme odcházeli spokojení a ra-
dostní, že už jsme velcí školáci. Slá-
áááááááááva!

Vaši prvňáčci 1. A ZŠ Fantova, Kaplice

Dopis od prvňáčků
ZŠ Fantova, Kaplice
Prvňáčci 1. A ZŠ Fantova, Kaplice
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I přes zrušení Kaplického ušáka,
jsme se rozhodli uspořádat 19.9.2020
náš sranda psí závod a to již II. roč-
ník. Bohužel jsme nemohli využít
městského parku a tak jsme byli nu-
ceni závod přesunout na náš nový
cvičák. Celkem se našeho závodu
zúčastnilo 22 závodníků ve 3 katego-
riích od nejmenších dětí až po do-
spělé. Každá kategorie měla jinou
náročnost závodu. Soutěžící soutěžili
o spoustu zajímavých cen. První tři v
každé kategorii si odnesli pohár,
stužku a pytel granulí od sponzora
našeho závodu firmy značky Happy
Dog. Pestrou škálu úkolů a překážek
zvládli všichni ze startovního pole.
Pevně věříme, že si všichni účastníci
celý den užili a příští rok se s námi se-
jdou minimálně ve stejném počtu.
Jsme rádi, že přes všechny kompli-
kace s místem konání závodu se nám
závod podařilo uspořádat. Děkujeme
firmě Happy Dog, děkujeme za dotaci
od Jihočeského kraje se záštitou An-
tonína Kráka, za dotaci města Kap-
lice. Také moc děkujeme Standovi
Trsů za vylepení a přelepení plakátků.
A velice děkujeme našemu týmu,
protože spolu to zvládneme! Budeme
se těšit zase za rok!

Tým ZKO Kaplice U Hřiště

II. ročník sranda
psí závod o Kaplic-
kého ušáka 

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.

Koupím známky, mince, bankovky, ob-
razy, staré hodiny, vojenské předměty -
šavli, uniformu a podobně. Můžete nabíd-
nout i jiné předměty nebo celou sbírku a po-
zůstalost. Tel. 722 777 672

...zítra bude deštivo na celém území naší
republiky…

To byla ta nejhorší zpráva,kterou mohli or-
ganizátoři prvního závodu ve skateboardingu
pořádaného v Kaplici v předvečer akce sly-
šet.

Naštěstí se předpověď nevyplnila a tak
mohli Petar Drljača a Martin Šinko v sobotu
29.8.2020 ráno začít vše připravovat na od-
polední klání místních borců nazvané Skate
Contest 2020.

Od 12:00 se začali sjíždět zájemci o star-
tovní pozici spolu s prvními návštěvníky
akce.

Závod vznikl ze spontánní myšlenky udělat
klání pro místní mládež,aby zažila atmosféru
závodů jejich oblíbeného sportu.

Po zápisu všech jednadvaceti zůčastněných
závod začal disciplínou STREET (volný pře-
klad ulice). Jezdci jeli ve dvou kolech po še-
desáti vteřinách,kdy mohli ukázat své umění
a paletu triků.

Porota hodnotila jejich výkon dle správného
zvládnutí techniky a obtížnosti jednotlivých
triků.

Po malé pauze se Skate Contest posunul k
disciplíně Game of S.K.A.T.E. (volný překlad
: skejtová hra.)

Ta se jezdí ve vybrané dvojci,kdy první jez-
dec předvede jakýkoliv trik a druhý jezdec
ho následně musí bezchybně zopakovat.

Jezdci se na první pozici střídají a za každý
nezvládnutý trik dostanou jedno písmeno ze
slova S.K.A.T.E.

Princip zápisu by se dal srovnat s oblíbenou
hrou šibenice.

Poté následoval opět malý oddech a pří-
pravy na poslední díl závodu OLLIE contest
(závod v triku OLLIE.)

Ollie je jeden ze základních triků na skate-

boardu,který spočívá ve výskoku spolu s de-
skou do vzduchu za účelem přeskoku či vý-
skoku na překážku.

V Kaplici se skákalo do výšky přes pře-
kážku,která se po každém odjetém kole vždy
zvedla do výšky. Finálové jízdy se pak už
skákali přes na sebe postavené skateboardy.

Celé dopoledne až do večera probíhalo
klání Kaplické mládeže ve velmi pozitivní
atmosféře, kterou v neposlední řadě vytvo-
řila cca.stovka nadšených diváků,které Mar-
tin s Petarem přes mikrofon dokázali
vyhecovat k fantastickým verbálním výko-
nům na podporu jezdců.

Nakonec to nejkrásnější: vyhlášení vítězů
v jednotlivých kategoriích a předání cen.

Vítězem byl ale každý zůčastněný, protože
díky štědré podpoře mnoha sponzorů dostal
ocenění a hodnotný dárek, každý přihlášený
závodník.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem spon-
zorům, dobrovolníkům a nadšencům skate-
boardingu, kteří nám pomohli úspěšně
zrealizovat tuto akci.

Výherci jednotlivých kategorií:

STREET
1. MístoDavid Feher
2. MístoHynek Putzer
3. MístoDavid Chaloupka

Game of S.K.A.T.E
1. MístoAntonín Matuš
2. MístoHynek Putzer
3. MístoPuru Munktur

Ollie contest
1. MístoArnošt Marousek
2. MístoPetr Kačala
2. MístoPetr Prišegem
3. MístoPuru Munktur

Skate Contest Kaplice 2020

Martin Šinko

V pátek 11. září se konalo exhibiční utkání
mezi legendami Kaplice a českými fotbalo-
vými hvězdami. Mohli jste vidět osob-
nosti jako A. Panenka, F. Straka, K.
Dobiáš a mnoho dalších. V penalto-
vém rozstřelu bylo možné vyhrát te-
levizi, kterou nám darovalo Elektro p.
Faltinová. Tento podvečer nebyl
pouze událostí sportovní, ale také hu-
dební, o niž se postaral DJ Janda
Fanda z auta, které nám zapůjčila
Autodoprava Mášlovi.

Velké poděkování patří nejen uvede-

ným sponzorům, městu Kaplice, všem, kteří
se podíleli na organizaci, ale především náv-
štěvníkům za vytvoření příjemné atmosféry.

Poděkování

Tým FK Spartak Kaplice 
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Program na měsíc říjen

6.10.2020, z Rybníka do Horního
Dvořiště, 10 km, autobusem od
školy v 8:00 do Rybníka

Trasa: Rybník - po cyklo - Koňská
dráha - Horní Dvořiště, autobusem v
13:15

13.10.2020, Hradišťská roz-
hledna, 8 km, autobusem z autob.
nádraží v 9:00 do Hradiště

Trasa: Hradiště - rozhledna - Blan-
sko - Kaplice

20.10.2020, Louzek, 9 km, auto-
busem z autob. nádraží v 8:00 do
Zdíků

Trasa: Zdíky - Louzek - Ježkov - Za-
meček - Kaplice

27.10.2020, Žumberk, 14 km,
autobusem z autob. nádraží v 6:30 do
Benešova - Kamenné

Trasa: Kamenná - po modré - Žum-
berk - po žluté - Klažary - po zelené -
Chvalkov - po cyklo - Slavče - Do-
brkovská Lhotka - lesní cestou - Be-
sednice, autobusem ve 13:20

TJ Cíl Kaplice

Jindra Vávrová
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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 11. čísla 20. 10. 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. 
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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

Na počátku září dali o sobě vědět jak
současní, tak i bývalí odchovanci kaplické
atletiky.

2. - 5. 9. 2020 se v Brně uskutečnilo
republikové finále OVOV (pozn. největší
atletická soutěž pořádaná pro žáky zá-
kladních škol). Do republikového finále
postupuje pouze 40 nejlepších družstev z
celé ČR. Družstvo je složeno ze čtyř
chlapců  a čtyř dívek ve věku od  deseti
do patnácti let. Mladí atleti při tomto zá-
vodě sbírají body nejen pro družstvo, ale
závodí mezi sebou i v soutěži jednotlivců.

Na brněnském stadionu se sešlo přes
600 závodníků, kteří si spolu zazávodili v
10 disciplínách olympijského víceboje. Za
úspěch lze považovat už jen postup na re-
publikového finále. Přestože naše druž-
stvo (František Bauernӧpl, Jiří Stříbrný,
Vojtěch Stříbrný, Filip Komárek, Adéla Še-
divá, Anastasia Bogdanova, Amelie Kuba-
tová, Zuzana Adámková) bylo v soutěži
suveréně nejmladší, obsadili jsme krásné
19. místo. Velký úspěch jsme zaznamenali
v soutěži jednotlivců, kde Vojtěch Stříbrný
(2007) získal stříbrnou medaili. Anastasia
Bogdanova (2009) obsadila 9. místo v ČR
a mezi desetiletými vybojovala 10. místo
teprve devítiletá Amelie Kubatová (2011).
Závodníci si z Brna přivezli nejen spoustu
překonaných osobních rekordů, ale i no-
vých mimosportovních zážitků.

Velké poděkování patří úžasnému týmu

týmu rodičů, kteří nás do Brna přijeli pod-
pořit.

Základní škola Školní již několik let úzce
spolupracuje s atletickým oddílem Sokol
České Budějovice.

Sedm z osmi atletů, kteří se zúčastnili
toho celorepublikového finále, se pravi-
delně  připravuje na atletické závody v
Kaplici a při mimoškolních závodech star-
tují v dresech Sokola České Budějovice.

Na úspěch v Brně navázali i bývalí žáci
ZS Školní. Po neúspěšném hostování v
pražské Dukle se do mateřského oddílu
Sokol ČB vrátil Jiří Polák (1998). Po ná-
vratu šly jeho výkony strmě vzhůru.  Po
výhře na mistrovství ČR v běhu na 200 m
byl osloven pořadateli Diamantové ligy v
Bruselu. Na prestižním atletickém mítinku
si mezi světovou špičkou doběhl pro úcty-
hodné 3. místo.

Další kaplický atlet, závodící v barvách
Sokola České Budějovice, Tomáš Kratoch-
víl (2002) už po deváté v řadě obhájil titul
mistra České Republiky ve skoku dale-
kém. Po zdravotních problémech, které ho
provázely celé léto, se mu na vítkovickém
stadionu v Ostravě jako jedinému  juni-
orovi podařilo několikrát překonat hranici
sedmi metrů. 

Děkujeme našim úspěšným atletům za
vzornou reprezentaci školy, města i atle-
tického oddílu a přejeme jim do dalších
závodů mnoho úspěchů.

Povedený prodloužený atletický víkend 

Vladimír Kratochvíl

Automobilové veterány rozhýbaly život v
ulicích Kaplice. V sobotu 5. září sem tra-
dičně zavítali účastníci setinové rallye
South Bohemia Classic, ale také další ma-
jitelé klasických vozidel. Hvězdou pro-
gramu letošního ročníku Grand Prix
Kaplice byl tovární pilot týmu ŠKODA Mo-
torsport Jan Kopecký, který na trati Velké
ceny představil v exhibici Škodu 130 RS
(na snímku). Prvenství v měřeném testu
přesnosti však slavila posádka úchvat-

ného Ferrari Testarossa ve složení Martin
Kortánek – Josef Šimeček, která projela
cílem s odchylkou jediné setiny sekundy.

Centrum města ozdobily veteránské 
klenoty
Pavel Kacerovský, foto: Jaroslav
Červ
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1.10.2020 čtrtek   19:00 komedie (dabing)   
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.

2.10.2020 pátek 19:00 film ČR
ŠARLATÁN 
Strhující životopisné drama výjimečného muže
obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí
dobových událostí. Příběh je inspirován skuteč-
nými osudy léčitele Jana Mikoláška.

3.10.2020 sobota 16:00 akční
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.

3.10. 2020 sobota 19:00 akční      
TENET 
Špionážní sci-fi thriller Christophera Nolana je
hlavní událostí roku 2020. Hrdina filmu se vy-
dává na komplikovanou misi, ve které pro ča-
soprostor neplatí pravidla, tak jak je známe. 

4.10.2020 neděle 16:00 rodinný    
PINOCCHIO 
Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku Pi-
nocchia jako vlastního syna. Pinocchio však není
zrovna nejvzornější klučina a nechá se lehce
svést k rošťárnám, díky nimž prožívá nespočet
napínavých dobrodružsví. Jednoho dne je pod-
veden, unesen a honí ho bandité tajemným svě-
tem plným neuvěřitelných nestvůr – z břicha
obří ryby se přes zemi hraček dostane až na
pole zázraků. 

4.10.2020 neděle 19:00 film 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.

7.10.2020 středa 19:00 film 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. 

8.10.2020 čtvtek 19:00 film SR    
LÉTO PATŘÍ REBELŮM
Léto je konečně tady! Jonáš se jako každý rok
těší na svého dědu Bernarda, se kterým
vždycky prožil ty nejlepší prázdniny. Letos je to
ale jiné, z dědečka se stal pěkně nerudný chla-
pík. Jonáš má tedy před sebou velkou výzvu –
musí dědovi vrátit chuť užívat si života. 

9.10. 2020 pátek 19:00 film ČR      
SMEČKA  
Holky, právo silnějšího a hokej. V partě dnešních
teenagerů se žije podle zákonů vlčí smečky. Ve
škole i v hokejové kabině, kam přichází nováček
David. 

10.10.2020 sobota 20:00 akční          
PRO BALÍK PRACHŮ   
Tom (Liam Neeson) je nechvalně proslulý zloděj,
ale city, které chová ke své nové lásce Annie
(Kate Walsh) ho přimějí napravit staré hříchy a
nechat za sebou život zločince. Především ne-
chce svůj vztah s Annie postavit na lžích. Roz-
hodne se vzdát FBI a odevzdat státu peníze,
které ukradl, výměnou za dohodu a čistý trestní
rejstřík.  

11.10.2020 neděle 16:00 rodinný         
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.
Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední sluneční pa-
prsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje,
že zůstala uvězněná v čase. 

11.10.2020 neděle 19:00 film   ČR      
SMEČKA     
Holky, právo silnějšího a hokej. V partě dnešních
teenagerů se žije podle zákonů vlčí smečky. Ve
škole i v hokejové kabině, kam přichází nováček
David. Autorita dospělých sem nedosáhne, platí
tu tvrdá pravidla a rivalita. 

14.10.2020 středa 19:00 film SR 
LÉTO PATŘÍ REBELŮM
Léto je konečně tady! Jonáš se jako každý rok
těší na svého dědu Bernarda, se kterým
vždycky prožil ty nejlepší prázdniny. 

15.10., 18.10. a 25.10.2020 19:00 dokument
ČR
KAREL
Celovečerní dokumentární film Karel přináší oje-
dinělý pohled do soukromí a do duše Karla
Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová
Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu ce-
lého jednoho roku a díky jeho upřímné otevře-
nosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled
na život slavného zpěváka, jaký se doposud
šroké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům,
nenaskytl. 

16.10.2020 pátek 19:00 drama ČR        
ŽÁBY BEZ JAZYKA
Autorský film Žáby bez jazyka režisérky Miry
Fornay rozehrává nebezpečné vztahové hry,
které probíhají v jedné rodině, v průběhu jed-
noho dne. 

17.10.2020 sobota 16:00 rodinný    
PINOCCHIO
Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku Pi-
nocchia jako vlastního syna. 

17.10.2020 sobota 19:00 akční       
GREENLAND: POSLEDNÍ ÚKRYT
John Garrity (Gerard Butler) s manželkou Allison
(Morena Baccarin) a malým synem Nathanem
se vydávají na nebezpečnou cestu, aby našli
útočiště, před obrovskou kometou rychle se blí-
žící k Zemi.

18.10.2020 neděle 16:00 pohádka    
ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH
Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červe-
ných střevíčků, které ji promění na hubeňouč-
kou krasotinku. Má to ale jeden háček! Střevíce
patří zlé čarodějnici.

21.10.2020 středa 19:00 drama ČR               
ŽÁBY BEZ JAZYKA
Autorský film Žáby bez jazyka režisérky Miry
Fornay rozehrává nebezpečné vztahové hry,
které probíhají v jedné rodině, v průběhu jed-
noho dne. 

23.10.2020 pátek 19:00 komedie ČR      
ŽENSKÁ POMSTA
Filmová komedie o podvedených ženách, které
spojila pomsta nevěrným manželům.

24.10.2020 sobota 16:00 pohádka         
ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH
Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červe-
ných střevíčků, které ji promění na hubeňouč-
kou krasotinku. Má to ale jeden háček! Střevíce
patří zlé čarodějnici.

24.10.2020 sobota 19:00 krimi           
SMRT NA NILU
Podle románu Agathy Christie z roku 1937 je
„Smrt na Nilu“ odvážným tajemným thrillerem
režiséra Kennetha Branagha o emocionálním
chaosu a smrtících následcích vyvolaných milo-
stnou posedlostí. Dovolená belgického detektiva
Hercule Poirota na palubě okouzlujícího říčního
parníku v Egyptě se změní v děsivý hon na
vraha.

25.10.2020 neděle 16:00 animovaný 
SCOOB!
Film vás zavede na samotný začátek přátelství
Scoobyho a Shaggyho a konečně na velkém
plátně uvidíte, jak s mladými detektivy Fredem,
Velmou a Daphne, založili dnes již legendární
srandabandu Záhady s.r.o. 

28.10.2020 středa 19:00 film 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.  

29.10.2020 čtvrtek 19:00 komedie 
NIGHTLIFE: NA TAHU 
Co všechno se může stát během jedné noci a
jednoho rande, které tak romanticky a nadějně
začalo? Skoro všechno. Dlouhou sérii katastro-
fických situací zažívá v nové komedii „Nightlife:
Na tahu“ Elyas M´Barek známý z komedií Fakjů
a z Téměř dokonalých tajemství.

30.10.2020 pátek 19:00 krimi                                         
SMRT NA NILU  
Podle románu Agathy Christie z roku 1937 je
„Smrt na Nilu“ odvážným tajemným thrillerem
režiséra Kennetha Branagha.

31.10.2020 sobota 16:00 rodinný
PINOCCHIO 
Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku Pi-
nocchia jako vlastního syna. Pinocchio však není
zrovna nejvzornější klučina.

31.10.2020 sobota 19:00 komedie        
NIGHTLIFE: NA TAHU 
Co všechno se může stát během jedné noci a
jednoho rande, které tak romanticky a nadějně
začalo? Skoro všechno. 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Říjen 2020 



strana 10

Říjen 2020

27. října 2020 od 17:00 hod.
TVOŘENÍ V KNIHOVNĚ
S paní Bc. Petrou Exnerovou
Tentokrát budeme vyrábět “šperky ze
smaltu”
Přihlásit se můžete do 20.10. 2020 na
telefon 380 312 641 nebo knihovna@
mestokaplice.cz
Městská knihovna Kaplice
Cena 120,- Kč

27. října od 19:00 hod. 
TRAVESTI SHOW - NEMOCNICE NA
POKRAJI ZKÁZY 
Každý si vyzkoušel za život už několikrát
roli pacienta na vlastní kůži. Málo kdo ale
ví, jak to chodí z té druhé strany. Během
tohoto pořadu budete mít možnost na-
hlédnout pod pokličku do nemocnice,
která si žije tak trochu vlastním životem.
Zdravotní sestřička Jiřina je sice od rány,
pacienti jí často lezou krkem, ale i přesto
má svoji práci ráda. Zábavný pořad pro-
tkaný vtipnými scénkami z nemocničního
prostředí, plný známých melodií a písni-
ček, s výpravou více než 70ti kostýmů.
Kulturní dům Kaplice
Vstup: Předprodej 310,- Kč

Na místě     340,- Kč

Od 17. října, úterý - neděle, od 13:00 do
20:00 hod.
NÁVRAT DOMŮ - 75. LET OD KONCE
II. SV. VÁLKY
Slavnostní otevření výstavy 17. října
od 15.00 hod.
Výstavní síň kina Kaplice

PŘIPRAVUJEME 

6.11. 2020 DIVADELNÍ POHÁDKA O
PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA

Sál kina Kaplice
Vstup 130,- / 90,- 

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

25.11. 2020 MINIPÁRTY S KARLEM
ŠÍPEM 

KD Kaplice 
Vstup 290,-/270,-/250,-

10.4. 2021 MUZIKÁL DĚTI RÁJE
Zájezd Praha

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
- COVID 19

Od 3. října
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - “POR-
TRÉTY”
Jana Vitková
Kap Café

10. října 2020 od 15:00 hod. 
DIVADELNÍ POHÁDKA – JAK SE
ČERTI ŽENILI 
Za devatero horami... devatero řekami,
v jednom malém království žije ten nej-
línější princ jakého si dokážete jen před-
stavit, princ Vendelín. A protože je tak
líný, vládne za něj jeho teta Kordula Ha-
mižná, která celé království pomalu roz-
krádala až se z něj stalo to nejchudší
království na celém světě. Pomoci mu
může už jen princezna Adélka, která se
rozhodla vdát se za prince svých snů, a
proto se ho vydává hledat do světa. 
Sál kina Kaplice 
Vstup: Dospělí 130,- Kč

Děti 90,- Kč

14. října 2020 od 17:00 hod.
CESTOPISNÁ BESEDA
Manželé Márovi nás provedou Afrikou,
můžeme se těšit na příjemné povídání s
promítáním o Africe
Městská knihovna Kaplice

22. října 2020 od 17:00 hod. 
BESEDA - MRAKY NAD BARANDO-
VEM
Stanislav Motl měl možnost osobně po-
znat řadu někdejších barrandovských
hvězd. Lídou Baarovou počínaje a třeba
Adinou Mandlovou konče. Proto je jeho
dokumentární film mimořádně auten-
tický. 
Téma: Sláva a prokletí prvorepubliko-
vých filmových hvězd. Diváci se dozvědí
o životě nejslavnějších filmových hvězd,
jakými byli například Adina Mandlová,
Lída Baarová, Nataša Gollová, Raoul
Schránil, Svatopluk Beneš, Karel Hašler
a další. Dozví se o jejich činnosti v době
nacistické okupace a dozví se také o
době po roce 1945, kdy řada našich
hvězd byla veřejně na ulicích lynčována
českými spoluobčany, mnozí končili ve
vězení a mnohým se zcela zhroutil život.
Městská knihovna Kaplice

22. října 2020
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA HALA BALA
KD Kaplice

24. října 2020
MUZIKÁL GALILEO
Zájezd na muzikál, Praha
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Firma 

 
hledá montážníky oken 

Požadujeme: 

 
 

řidičský průkaz sk. B, E 
NJ výhodou 

 Více na tel.: 777 13 14 14 
E-mail: office@fenster-freistadt.at 
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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 
    Pracovník výrobního controllingu 

 
 
na výrobní pozice : 
 

   Skladový dělník 
   Galvanizér,-ka 
   Pracovníky na CNC stroje 
   Manipulační dělník 
   Dělník výrobně energetického zařízení 
   Soustružník 
   Zkušební mechanik 
   Brusič 

 
 
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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Dobrý den, 
jmenuji se Petr Poláček a jsem zodpovědný 
za modernizaci internetové infrastruktury 
STARNETu v Kaplici a okolí. 
 
V Kaplici našel spokojené zázemí náš kolega 
Robert. Robert si moc pochvaluje kvalitu 
bydlení a fungování obce. Má s čím 
srovnávat; přestěhoval se z krajského města, 
kde bydlel v panelovém domě. Jediné,  
co Robert pokládal ve svém novém bydlišti 
za drobný hendikep, byla rychlost internetu.  
On i jeho rodina byli ze sídliště ve velkém městě zvyklí na pořádnou rychlost a stabilitu. Robert mne 
požádal, zda bych jeho sousedům a obyvatelům Kaplice nenapsal pár řádek ohledně postupu 
modernizace a několik tipů, jak už nyní využít internet naplno. V minulých týdnech došlo k navýšení 
kapacity hlavního optického uzlu a to znamená, že nyní postupuje modernizace optické sítě k dalším 
přípojným bodům a samozřejmě – k našim zákazníkům. Díky nové investici STARNETu již někteří 
obyvatelé Kaplice využívají všech výhod modernizované optické sítě a parametry jejich internetových 
přípojek jsou nyní plně srovnatelné s panelovými domy v krajském městě. Mnoho našich zákazníků 
budeme v nejbližších týdnech kontaktovat a domlouvat se s nimi na výměně jejich starých zařízení,  
aby mohli naplno využívat rychlost 300 Mb/s.  
 
Věděli jste, že na kvalitu internetu má největší vliv domácí router a zařízení? 
Během posledních cca 10 let se zabývám instalacemi wifi sítí převážně v rodinných a panelových 
domech a proto vím, že je potřeba držet se několika zásad: 
• dobře umístěný domácí router, tedy co nejblíže jeho nejčastějšímu používání, 
• tam, kde to je možné, použít kabel, 
• pokud to jen trošku jde, použít pro připojení domácích zařízení pásmo 5GHz, 
• mít kvalitní domácí router (nemusí stát moc velké peníze). 
 
Dodržíte-li těchto několik jednoduchých pravidel, je pravděpodobné, že bude Vaše připojení fungovat  
o poznání lépe. Zákazníkům doporučujeme přímo náš router STARNET. Má 4 antény, dvě na pásmo 
2,4GHz a dvě na pásmo 5GHz. Vyznačuje se výborným poměrem cena/výkon.  
Zákazníci si jej chválí. A jaké jsou reakce zákazníků na modernizaci sítě? 
 
Děkuji panu Poláčkovi za vstřícnost, pomohl nám s identifikací 
chyby u nás doma a díky tomu si přestaly děti stěžovat,  
že jim jde špatně internet. 
Iva Křížová, Hluboká nad Vltavou 
 
Jsem rád, že jsem přes počáteční ostych zavolal. 
Nakonec to byl router. Teď mám nový router STARNET  
a vše funguje, jak má. 
Jan Kubeš, Prachatice 
 
Potřebujete poradit s internetem 
a bydlíte v Kaplici nebo okolí? 
Zavolejte mi nezávazně 
na číslo 777 488 872 nebo mi napište 
e-mail na petr.polacek@starnet.cz 
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HAUSER podporuje základní školy
Základní škola Kaplice, Školní jde s dobou a čím dál více se zaměřuje na informační 
technologie a informační gramotnost. Pandemie Covid-19 s sebou letos navíc přinesla 
ještě větší tlak na zavádění elektronických prvků výuky, což jsme se
v HAUSERu rozhodli podpořit!

Tato škola s kapacitou až 500 žáků se koncentruje 
zejména na výuku jazyků, IT a sportu. Disponuje dvěmi 
jazykovými učebnami, dílnou, kuchyňkou, různými 
odbornými učebnami včetně učebny výtvarné výchovy. 
Velká sportovní hala a lehkoatletický areál umožňuje 
žákům se kvalitně rozvíjet i v oblasti sportu. Zároveň 
škola poskytuje služby družiny až pro 90 dětí a o výuku 
se zde stará 31 kvalifikovaných pedagogů.

Po zavedení elektronické žákovské knížky
a spolupráce se „Školou Online“ v loňském roce, chce 
teď přejít i k používání elektronických třídních knih. 
Zatímco elektronické žákovské mohou učitelé 
vyplňovat na svém notebooku klidně z domova nebo
z kabinetu, pro elektronické třídnice je nezbytné mít
v každé třídě k dispozici vždy jeden počítač. 

Ve firmě HAUSER jsme se tedy rozhodli darovat škole 25 stolních počítačů, ušetřit jí tak nějaké finanční prostředky 
a podpořit tím i vzdělávání v regionu.  „Naše škola stále usilovně pracuje na modernizaci výpočetní techniky, 
snažíme se využívat i různé granty a projekty. Proto jsme uvítali nabídku firmy HAUSER, která nám poskytla tento 
dar. Jelikož máme 19 tříd, ušetří  nám mnoho finančních prostředků.“ říká o spolupráci ředitel školy, pan Petr Pavel. 

Během prvního pololetí školního roku 2020/21 škola připraví prostor, 
nábytek a software pro 19 počítačů, které umístí do učeben s cílem
od druhého pololetí na nich již plně využívat elektronické třídní knihy. 
Dalších 6 počítačů nahradí nevyhovující techniku v kabinetech učitelů. 

Při předání počítačů v úterý 8. září 2020 jednatel společnosti pan Pavel 
Mrzena popřál škole hodně úspěchů s implementací nového systému 
elektronických třídnic a s ředitelem školy panem Petrem Pavlem se shodli 

na tom, že se těší na pokračování vzájemné 
spolupráce v budoucnu i v jiných oblastech.


