
Vážení spoluobčané,

1. Jste sami seniory nad 80 let, nebo
máte příbuzného či známého v této vě-
kové kategorii?

2. Nevíte si rady a chcete pomoci s re-
gistrací do Centrálního rezervačního sy-
stému – Očkování proti COVID-19.

3. Volejte  na tel: 380 311 388, nebo

pište na: ockovanikickaplice@se-
znam.cz a domluvte si schůzku v čase:

Pondělí až pátek : 8.00 až 16.30 hodin

4. Zaměstnanci Infocentra Kaplice Vám
pomohou s registrací do systému.

Prosíme připravte si kartičku zdra-
votní pojišťovny a svůj mobilní tele-
fon.

Město Kaplice nabízí pomoc s registrací
do Centrálního rezervačního systému –
Očkování proti COVID-19 

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
máme za sebou

první měsíc nového
roku 2021 a doufali
jsme, že bude rokem
lepším, aspoň co se
týká šíření nákazy

Covid-19. Bohužel, situace tomu
zatím nenapovídá, stále se pohybu-
jeme v červených číslech a s nimi
souvisejí i nepříjemná omezení. Rád
bych byl stoprocentně přesvědčen, že
právě začínající očkovací kampaň nás
vysvobodí z této nepříjemné a pro
život velmi omezující situace. V kaž-
dém případě je to zase o osobní od-
povědnosti každého z nás, jak se k
očkování postavíme. Z dlouholetých
zkušeností víme, že nás pravidelné
očkování osvobodilo od řady chorob,
které ještě na počátku století decimo-
valy celé národy. Vím, že systém oč-
kování má své porodní bolesti, ale s
trochou trpělivosti se můžeme dobrat
k výsledku, že nejen naši senioři
budou mít možnost zapojit se do běž-
ného života. K tomu bychom jim
chtěli vyjít vstříc možností zaregistro-
vat se k očkováním prostřednictvím
služeb našeho kulturního centra,
jehož zaměstnanci nabízejí pomoc při
registraci. 

Jednou z dobrých zpráv je získání
investiční dotace na vybudování nové
sportovní haly na Bělidle. Tu jsme pů-
vodně chtěli zrekonstruovat, ale po
odhalení statických nedostatků jsme
byli nuceni přistoupit k její demolici.
O to víc nás těší, že získaná dotace
umožní vybudovat sportovní stánek
důstojný dnešním nárokům spor-
tovců. V současné době finišujeme s
přípravou výběrových řízení na doda-
vatele stavebních prací.

Po dlouhých letech máme zimu jak
se sluší a patří, a tak se doufám po-
daří „natáhnout“ v okolí Kaplice bě-
žecké stopy pro všechny, kteří rádi
sportují a příliš jiných možností ne-
mají.

Pokračování na str. 2

Mgr. Pavel Talíř
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Slovo z radnice

Doba „kovidová“ znemožnila pořá-
dání kulturních akcí, na které jsme
zvyklí, a tak kulturní dům, jindy plný
tanečníků, zeje prázdnotou. To bohu-
žel čeká i tradiční masopustní oslavy,
které sice neproběhnou v podobě, jak
jsme zvyklí, ale toto období si mů-
žeme připomenout tradičními po-
krmy.

S přáním pevného zdraví Váš sta-
rosta Pavel Talíř 
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Vážení spoluobčané, 
v letošním roce plánujeme zrekonstru-

ovat křižovatku ul. Na Vyhlídce a ul. Če-
skobudějovická. Na předmětnou stavbu
bylo požádáno o přidělení dotace. V pří-
padě, že dotace nebude přidělena, Město
Kaplice provede stavbu z vlastních pro-
středků.

V minulém roce byla zpracována projek-
tová dokumentace, nyní je již stavba při-
pravena k realizaci v souladu se
stavebním povolením.

Stavebními úpravami dojde k oddělení
parkovacích stání od křižovatky, čímž
bude odstraněno problematické a nebez-
pečné couvání a vyjíždění ze stávajícího
parkoviště přímo do křižovatky. 

Povrch parkovacích stání bude proveden
ze zatravňovací dlažby, která spolehlivě
odvádí dešťovou vodu z pojezdové plochy.
Novým uspořádáním parkovacích ploch
dojde k navýšení počtu parkovacích stání
z 15 stání na 18 stání. 

Dále bude vybudován i nový vstup do
parku, který mohou využít chodci, kteří
obchází park po ul. Českobudějovické,
kde se vystavují nebezpečí srážky s pro-

jíždějícími vozidly, neboť na této části
ulice chodník nelze z důvodu nevyhovují-
cích šířkových poměrů vybudovat. Nový
chodník bude proveden ze zámkové
dlažby a napojen na stávající chodník v
parku rovněž tak ze zámkové dlažby.

O zahájení stavebních prací budete včas
informováni. 

Bc. Miluše Lukšková, referent odboru
správy majetku a ekonomiky MěÚ Kaplice

tel. 380 303 162, 606 731 351

Stavební úpravy křižovatky ul. Na Vy-
hlídce a ul. Českobudějovická
Bc. Miluše Lukšková

Pokračování ze str. 1

Informace pro občany

Oznámení

Honební společenstvo Kaplice-
Hubenov, oznamuje svým členům,
že Valná hromada se vzhledem ke co-
vidové situaci v dohledné době ne-
uskuteční. Náhradní termín bude včas
sdělen. 

Děkujeme za pochopení honební
starosta Petrovič Václav.

Václav Petrovič

Oznámení

Ortopedická ambulance Kaplice Vám
přeje poklidný rok 2021. V tomto roce
nás najdete nově v přízemí polikliniky
v Kaplici (vedle lékárny). 

I nadále máme uzavřené smlouvy
se zdravotními pojišťovnami 111,
201, 205, 207 a 211.

V roce 2020 došlo k mírnému úbytku
obyvatel města Kaplice. K 31.12.2020
bylo trvale hlášeno v Kaplici a v jejích osa-
dách celkem 6 324 obyvatel, což je o 22
obyvatel méně než tomu bylo o rok dříve.
Rok 2020 tedy nenavázal na roky 2018 a
2019, kdy zaznamenalo město Kaplice
spolu s jejími osadami přírůstky v počtu
svých obyvatel. 

Když se podíváme do historie statistiky
evidence obyvatel města, zjistíme, že v
roce 2010 byl celkový počet obyvatel
6656, tedy o 335 občanů více, v roce
2000 byl celkový počet obyvatel 7030,
tedy o 706 občanů více než v roce 2020.

Kaplice, kde žije v současné době 5 460
obyvatel, má 10 osad, které se spolupo-
dílejí na celkovém počtu obyvatel města
Kaplice. Největší osadou je Blansko, kde
žije 291 obyvatel, dále pak Pořešín se 162
obyvateli a Hubenov se 107 obyvateli. V
Dobechově trvale žije 19 obyvatel, v Hra-
dišti 42 obyvatel, v Mostkách 48 obyvatel,
v Pořešinci 41 obyvatel, v Rozpoutí 71
obyvatel a v osadě Žďár 76 obyvatel. Nej-
menší osadou Kaplice je Květoňov, kde tr-
vale žije 7 občanů. Celkový součet trvale
žijících obyvatel v těchto osadách je 864. 

V osadách zaznamenáváme stále ros-
toucí trend v počtu obyvatel, například v

porovnání s minulým rokem žije v osa-
dách o 12 občanů více, oproti roku 2010
o 140 občanů více a oproti roku 2000 do-
konce o 235 občanů více. 

Do Kaplice a jejích osad se v roce 2020
přihlásilo k trvalému pobytu 153 nových
obyvatel, odhlásilo se 166 obyvatel a pře-
stěhovalo v rámci obce a osad 144 oby-
vatel. Zemřelo 78 obyvatel a narodilo se
69 dětí. 

Z novorozenců převládali chlapci s poč-
tem 38, děvčat se narodilo 31. Ve srov-
nání s rokem 2019 se počet nově
narozených dětí zvýšil o 4.

Mezi nejoblíbenější chlapecká jména v
loňském roce patřila jména jako Jakub
(5x), Jan (4x), Ondřej (3x), Daniel, Adam,
Filip (2x). U holčiček bylo nejčastěji vybí-
ráno jméno Viktorie a Julie (3x), Klára,
Adéla, Hana, Veronika, Magdaléna, Kris-
týna (2x). Ostatní jména měla zastoupení
pouze 1x.

V celkovém objemu obyvatel pro Kaplici,
tj. v počtu 6 324, mají stále mírnější pře-
vahu ženy nad muži. Žen s počtem 3 170
je o 16 více než mužů s počtem 3 154. 

Během roku 2020 bylo uzavřeno v ma-
tričním obvodu Kaplice 47 sňatků. 

Veškerá statistika evidence obyvatel se
týká pouze občanů České republiky.

Obyvatelstvo ve statistice v roce 2020

Jana Konečná, BBus.

Únorová výstava

Zveme Vás na netradiční výstavu
obrazů, keramiky a kovaných před-
mětů Anety Pípalové, Markéty Kaz-
dové, Laumi Slinke a Tomáše Noska,
kterou můžete vidět z ulice Linecká v
oknech výstavní síně. 

Výstava bude k vidění do 31. března
2021.
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Poté, co bylo v měsíci červnu loňského roku rozhodnuto o de-
molici stávající sportovní haly na Bělidle, začalo se intenzivně
pracovat na přípravě projektu nové sportovní haly s cílem využít
dotačního titulu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj. I
přes velmi krátký čas na zpracování projektové dokumentace ta-
kovéto stavby se podařilo v daném termínu podat žádost a
město Kaplice v těchto dnech bylo oficiálně vyrozuměno, že pro-
jekt „Novostavba víceúčelové sportovní haly Bělidlo v programu
11782 – Podpora regionů 2019“ byl vybrán ke spolufinancování
ve výši 30 milionů z celkových nákladů 58 455 928 Kč. 

Jsou činěny i další kroky k realizaci této pro Kaplici velmi žá-
doucí stavby, kdy v současné době bylo vydáno stavební povo-
lení, zpracovává se projektová dokumentace pro provedení
stavby a připravuje se výběrové řízení na výběr zhotovitele. 

Nová sportovní hala bude moderním sportovním stánkem,
který bude splňovat všechny požadavky a poskytovat ideální
podmínky nejen pro trénink v tradičních kaplických sportech, ale
i pro pořádání sportovních utkání a soutěží. Zejména kapličtí flor-
balisté tak budou mít konečně podmínky pro to, aby svá utkání
ve vyšších soutěžích mohli odehrát v domácím prostředí. Vedle
florbalistů zde budou mít zejména své tréninkové zázemí pro
zimní období i kaplické fotbalové týmy. Hala bude samozřejmě
vybavena i pro další sporty, jako jsou basketbal, volejbal či tenis.

Zvláštností nové sportovní haly je i vytvoření ideálních podmí-
nek pro činnost jednoho z velmi úspěšných kaplických oddílů,
kdy v hale bude samostatná menší tělocvična s vybavením pro
judo. Součástí haly dále budou 4 šatny, sociální zařízení pro
sportovce a pro diváky, zázemí pro správce, bufet, hlediště pro
cca 100 lidí a nářaďovna. 

Zahájení výstavby nové sportovní haly v Kaplici je již
nadohled
Mgr. Libor Lukš

Lipno připravilo nové trasy a
další kilometry pro běžkaře 
Olga Kneiflová BBS

Sjezdovat dolu z kopce je bohužel stále zakázáno. Pohyb v
přírodě je ale dovolen, a protože někomu nestačí jen po-
zvolné procházky a rád si dá pořádně do těla, připravili jsme
ve Skiareálu Lipno další a nové běžkařské tratě.
V Camping Lipno Modřín je nyní upraven cca 2,2 km dlouhý a
zcela nový běžkařský okruh. Parkovat je možné naproti re-
cepci kempu, na parkovišti vlevo při příjezdu do Lipna.
Během víkendu bude přímo u vody otevřen také občerstvo-
vací stánek restaurace Loděnice, který zajistí dostatek teku-
tin i něco dobrého k snědku. Běžkařský okruh bude k
dispozici po celý den, stánek pak v sobotu a neděli od 10 do
17 hodin. Výdejové okno přímo z restaurace je otevřeno od
pátku do neděle, a to od 11 do 20 hodin. Běžkařské tratě ve
Skiareálu Lipno jsou stále k dispozici, ale na víkend nebudou
čerstvě upravené.  Tratě jsou k dispozici zdarma.
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Ačkoliv se narodila v Německu, silný vztah má ke Kaplici,
ze které pochází její maminka Veronika. Od dětství v ní
tráví mnoho času, přičemž má sen, který se snad jednou
podaří zrealizovat – odehrát zde koncert. Lea Brückner v
sedmi letech objevila housle, které se staly její životní
vášní. Dnes je uznávaná muzikantka, jež cestuje po celém
světě, účastní se mistrovských kurzů a vymýšlí zajímavé
sociální aktivity. V následujícím rozhovoru si třiadvaceti-
letou sólistku představíme.

Jak často se vracíte do Kaplice?
Přijíždím každý rok. Vždy v ní prožiji několik týdnů, pokud mi

to koncerty dovolí, tak klidně i měsíců. Mám ji ráda, ostatně
mám zde velkou část rodiny, mimo jiné babičku i dědu. Bohužel
vloni byla situace kvůli COVID-19 složitější, vůbec jsem se do
Kaplice a celkově do Čech nedostala.

Máte tady svá oblíbená místa?
Vždy se mi moc líbí vánoční kaplické náměstí. Je krásně ozdo-

bené, maličko jinak, než jak jsme zvyklí v Německu. Fajn je také
zasněžené okolí Kaplice, ráda vyrážím na výlety do přírody. Za-
tímco doma máme samou rovinu, tady jsou kopce. Nádherné je
to třeba kolem Soběnova. A abych nezapomněla, ráda chodím
na Kaplicku na houby. (úsměv)

Zmínila jste COVID-19… Jak moc se vás jako hudebnice
dotkl?

Měla jsem naplánované koncerty v Koreji, Americe, na Kanár-
ských ostrovech… Nakonec všechno bylo jinak. Velkou podporu
jsem měla od německé šlechty, která si mě přes léto zvala na
privátní akce. Řada místních zámků je v soukromém vlastnictví.
Byly to intimní koncerty, které se povedly. Jsem ráda, že jsem
je mohla odehrát. Celkově se nyní hraní přesunulo do on-line
světa. Na konci prosince jsem třeba odehrála vystoupení pro
Welt Bank, které sledovalo 370 lidí z celého světa – Afriky, Číny,
Koreji, Japonska a tak dále…

Předpokládám ale, že on-line vystoupení co do prožitku
živé koncerty nenahradí…

S tím souhlasím. Živé koncerty jsou o atmosféře. Jenom taková
perlička – když hrajeme, kolikrát se lidé na hudbu soustředí na-
tolik, že se jim zastaví dech. Je vtipné, jak pak ve třetí větě sly-
šíme z řad obecenstva pokašlávání, protože si potřebují ulevit.
(úsměv) Jsou to drobnosti, které k živému vystupování patří.
Nenahraditelná je také energie od publika, stejně tak od muzi-

kantů. Každý živý koncert má individuální atmosféru, každý je
jiný… Ale bohužel… momentálně není jiná možnost než on-line
vystoupení.

Takže se těšíte, až se vrátíte na scénu před publikum?
Těším se moc. Myslím si, že se na koncerty těší i samotní pos-

luchači. Znám lidi, kteří už říkají, že mají potřebu jít někam za
kulturou… Bude zajímavé sledovat, jak se to celé vyvine. Jestli
bude chodit více lidí, nebo naopak, zda někteří stále budou mít
obavy. Také je možné, že se změní posluchačská skupina. Uvi-
díme. Osobně si myslím, že se lidé budou vracet. 

Hrajete vážnou hudbu, se kterou jsou spojováni spíše
starší posluchači. Souhlasíte s tvrzením, že k ní lidé musí
dorůst?

Ano, je to tak. My jako muzikanti ale máme možnost rychlost
toho růstu ovlivnit. Já třeba své koncerty moderuji, snažím se
lidem jednotlivé skladby přiblížit, mít s publikem blízký kontakt…
I to má vliv.

Jakou hudbu v soukromí posloucháte?
Dá se říct, že všechno. Mám samozřejmě ráda klasiku, ale

stejně tak třeba salsu, jazz, nebo maďarskou muziku. Líbí se mi,
když se míchají různé styly hudby.

Uslyšíme vás někdy v Kaplici?
To by bylo skvělé. Pokud by byla taková možnost, zahrála bych

moc ráda, protože jsem v ní nikdy nevystupovala. Je to mé velké
přání!

Za zmínku určitě stojí, že spolupracuje s Domovem pro
seniory v Kaplici…

V roce 2019 jsem jeho klientům zahrála o Vánocích. Vloni to
bohužel nebylo možné, tak jsem jim alespoň natočila speciální
video. Od paní ředitelky jsem měla příjemnou zpětnou vazbu,
snad jsem je potěšila.

Procestovala jste kus světa… V jaké zemi se vám líbilo
nejvíce?

Nemohu zmínit jen jednu zemi, protože každá byla něčím jedi-
nečná. Mám vyučování a koncerty třeba ve Švýcarsku, Londýně,
Francii, Itálii, Bulharsku, Praze… Vždy je cítit, že je každá země
jiná, má svou kulturu, atmosféru, své krásné stránky. Na mé
práci je úžasné, že je mohu poznávat.

Další informace naleznete na webu www.lea-brueckner.de.

Houslistka Lea Brückner: V Kaplici bych jednou ráda odehrála
koncert
Václav Votruba

Rádi bychom nabídli naše služby všem potřebným
lidem, kteří pečují o svého příbuzného v domácím
prostředí. Působíme v Českém Krumlově a okolí s
dojezdovou vzdáleností cca 25km.

Domácí hospicová péče
•Pomáháme nevyléčitelně nemocným, kteří chtějí ŽÍT A DOŽÍT

DOMA. 
•Poskytujeme komplexní zdravotně-sociální péči 24 HODIN

DENNĚ v domácím prostředí. 
•Tato péče je poskytována, pokud byla ukončena léčba vedoucí

k uzdravení a byla doporučena léčba PALIATIVNÍ.
•Přinášíme podporu a pomoc rodině v období těžké nemoci i

zármutku.
•Nabízíme možnost zapůjčení pomůcek usnadňující péči. 

Terénní odlehčovací služby
•Posláním terénní odlehčovací služby je POMÁHAT RODINĚ S

PÉČÍ tam, kde je třeba zajistit neustálou péči o těžce nemocného
v domácím prostředí.

•Péče je dostupná od 8:00 - 16.00 h a vykonávají ji ošetřova-
telky.

Služba zahrnuje:
• péče o osobní hygienu 
• pomoc při stravování
• oblékání, přesuny, polohování
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• aktivizační činnost
• dle dohody i jiné činnosti 

Žádost o přijetí do služby najdete na
www.hospicvit.cz/zadost-o-prijeti nebo na adrese Lipová
161, Český Krumlov.

Pro více informací volejte Mgr. Michaele Vršníkové 739 130
330.

V Českém Krumlově se otevřel Domácí hospic sv. Víta

Mgr. Michaela Vršníková 

Rozhovor, společnost



Sport, společnost

MAS Pomalší se v loňském roce za
podpory města Kaplice opět věnovala
Komunitnímu plánování sociálních
služeb. Covidová situace, která nás
celý loňský rok provázela, dala slovu
KOMUNITNÍ úplně nový smysl i pro-
stor, a to prostor onlinový. V nepo-
slední řadě také ukázala, jak
významnou roli mohou sociální a další
návazné služby v regionu hrát a jak
důležitá je jejich vzájemná spolu-
práce a kooperace.

Tak, jako v minulých letech, se na
plánování sociálních služeb podílely 3
základní pracovní skupiny, které jsou
zaměřené na děti a mladé lidi, na se-
niory a lidi se zdravotním postižením
a dále na lidi v krizi.

Novinkou je další pracovní skupina,
která se zabývá problémy spojenými
s tzv. vyloučenými lokalitami v našem
regionu, konktrétně situací přímo v
Kaplici, ve Velešíně a zejména v Be-
nešově nad Černou. Důležitá je  ak-
tivní spolupráce s Agenturou pro
sociální začleňování a se zástupci
obcí.  Členové pracovní skupiny se
snaží najít vhodné cesty, jak účinně
pomoci lidem, kteří bydlí na ubytov-
nách a zároveň snížit riziko problémů,
které se mohou objevit.

Prostřednictvím MAS Pomalší byl z
operačních programů Evropských
strukturálních a investičních fondů
podpořen například vznik nového so-
ciálního podniku, poradny pro peču-
jící, podpora rodin a dětí v ohrožení,
podpora hiporehabilitace, rozvoj po-
radenství pro lidi ve finančních prob-
lémech i nákup aut pro Maltézské
rytíře, kteří vozí děti se zdravotním
postižením, a pro Pečovatelskou
službu LEDAX.

Dále začala v roce 2020 na území
ORP Kaplice nově fungovat spolu-
práce s nábytkovou bankou.

Komunitního plánování sociálních
služeb je cyklický proces a v letošním
roce se chystáme pokračovat. Zda to
bude více on–line či off-line ukáže
čas.

MAS Pomalší o.p.s., Iva Černá
Kaplice se v uplynulých letech stala cen-

trem motoristického sportu v českokrum-
lovském regionu. Kromě motokrosových
klání v Blanské kotlině se do města pravi-
delně vrací účastníci Rallye Český Krum-
lov a v hojném počtu při různých
příležitostech také automobilové vete-
rány. Navazují tak na tradici, jejíž základy
byly položeny už na přelomu 50. a 60. let
minulého století při závodech na kaplic-
kém silničním okruhu.

Zajímavý program přinesl i minulý rok,
byť několik plánovaných akcí ovlivnilo ne-
předvídatelné koronavirové dění. Sezonu
otevřela v závěru ledna zimní verze ka-
plické Velké ceny, když se v ulicích města
představili účastníci mezinárodní dálkové
soutěže The Winter Trial. Startovnímu poli
vévodily dva předválečné vozy Bentley pi-
lotů z Velké Británie. Na stejném místě
závodily automobilové veterány rovněž v
září při setinové rallye South Bohemia
Classic. Stovkám přihlížejících diváků se
představilo téměř 140 strojů vyrobených
před dávnou dobou. Obě akce pořádané
týmem ČK motorsport bohužel v květnu
nedoplnila oblíbená Rallye Český Krumlov,
jelikož musela být z důvodu nepříznivé
epidemické situace zrušena.

Velkým tahákem pro fanoušky jedné

stopy bylo mistrovství České republiky v
motokrosu, které o prodlouženém červen-
covém víkendu hostil areál pod Suchým
vrchem. Po mnoha týdnech, kdy byl ve-
škerý život paralyzován vládními opatře-
ními, organizátory z AMK Kaplice potěšila
několikatisícová návštěva nejlépe obsaze-
ného závodu v historii Blanské kotliny. Na
prosluněném startovním roštu nechyběly
hvězdy světového motokrosu – dorazily
tovární týmy značek KTM a Yamaha nebo
desetinásobný mistr světa Stefan Everts,
jenž doprovázel svého talentovaného
syna Liama. Byla to skvělá podívaná se
spoustou napínavých momentů, a tak
všechny přítomné mrzela pouze absence
jihočeského hrdiny Martina Michka, kan-
didáta na přední příčky nejprestižnější
třídy MX1, jenž chyběl ze zdravotních dů-
vodů.

Text: Pavel Kacerovský, foto: Martin
Marek

Smělé plány představili kapličtí pořada-
telé také pro letošní rok. První velkou mo-
toristickou akcí ve městě by měla být
Rallye Český Krumlov, jejíž odložený 48.
ročník je plánovaný na 21. a 22. května.
Soutěžní posádky se opět zastaví na par-
kovišti u Ševčíků. „Pracujeme s různými
variantami průběhu soutěže, o přesném
termínu tradičního přeskupení tedy bu-
deme informovat později,“ upřesňuje zá-
stupce ředitele českokrumlovské rallye
Karel Mach. Na sobotu 11. září chystá tým
ČK motorsport již počtvrté Grand Prix
Kaplice, která bude znovu vrcholem XII.
South Bohemia Classic. „V seznamu při-
hlášených posádek aktuálně figuruje
téměř 70 vozidel, čímž je zaplněna téměř
polovina startovního pole,“ potvrzuje
Mach slušný zájem o největší akci svého
druhu v České republice. Veteránské
skvosty budou k vidění i v závěru srpna
na koupališti při Společném kaplickém Se-
tkání škodovek s motorem vepředu a vozů
sovětské výroby nebo na dalších srazech
organizovaných Veteran Car Clubem Kap-
lice.

Nabitý kalendář mají kromě pořadatelů

akcí pro automobily i v Blanské kotlině.
Jejich vrcholným podnikem bude o po-
sledním víkendu před začátkem letních
prázdnin mistrovství Evropy juniorů, od-
ložené z jara 2020. „Jednáme o tom, že
tady ve stejném termínu pojedou o body
také účastníci českého juniorského
mistrovství a seriálu Open,“ přidává po-
zvánku na 26. a 27. června ředitelka mo-
tokrosových závodů Blanka Vaněčková.
Atraktivní podívanou slibuje o několik
týdnů později, konkrétně v neděli 8.
srpna, repríza mistrovství České republiky
dospělých. „Po loňském povedeném zá-
vodě, který jsme dokázali připravit za ne-
celý měsíc, to bereme jako odměnu a
ocenění náročnosti naší trati,“ dodává Va-
něčková s tím, že během podzimu se v
Kaplici pojede ještě krajský přebor a se-
zonu uzavře tradiční Blanka Zupema Cup.

Text: Pavel Kacerovský, foto: Mar-
cel Gause
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Tradice motoristického sportu v Kaplici
pokračuje

Pokračujeme v plá-
nování sociálních
služeb na Kaplicku



Rozhovor, turistika

Program na měsíc únor 2021

2.2.2021, ze Zubčic do Velešína,
7 km, autobusem od školy v 8:20 do
Zubčic 

Trasa: Zubčice - Zubčická Lhotka -
Markvartice - Velešín 

9.2.2021, z Kaplice nádraží do
Kaplice, 10 km, autobusem od školy
v 8:20 na vlakové nádraží 

Trasa: vlakové nádraží - Rozpoutí -
Pořešín - Pořešínec - Žďár - Kaplice

16.2.2021, z Pohorské Vsi do
Benešova nad Černou, 10 km,
autobusem z autobusového nádraží v
9:10 do Pohorské Vsi

Trasa: Pohorská Ves - Lužnice -
Kuří - Benešov nad Černou

23.2.2021, okolo Kaplice, 6 km,
odchod z parku v 9:00

Trasa: Jermaly - Velenov - Rožnov
- Hubenov - Kaplice

Vedle výrobních firem se zahraničním
kapitálem působí na Kaplicku i několik
ryze českých společností. Jednou z nich je
INOTECH electronic s.r.o. Na otázky odpo-
vídal její ředitel Ing. Pavel Goldfinger.

Jak firma vznikla?
Historie firmy sahá do 90. let, kdy ji za-

ložil kaplický podnikatel Pavel Jouza.
Stejně jako mnoho tehdy nově vzniklých
českých firem se od počátku zabývala
prací ve mzdě, to znamená výrobou na
zařízeních a z materiálu, který sem dodali
zahraniční zákazníci. Když se pan Jouza
rozhodl v roce 2004 odejít do podnikatel-
ského důchodu, společnost převzal Karel
Mach a začala se psát nová etapa. Firma
postupem času změnila název na 

INOTECH electronic s.r.o. a hlavním stra-
tegickým rozhodnutím bylo přeorientování
se z práce ve mzdě na nabídku služeb v
oblasti osazování plošných spojů a mon-
táže elektrotechnických celků na vlastních
výrobních zařízeních pro tuzemské i za-
hraniční zákazníky.

Čím konkrétně se firma v současné
době zabývá?

Obchod je postaven na dodávkách pro
několik větších odběratelů. Ty doplňují
menší zákazníci, pro které jsme schopni
dodávat elektrotechniku od jednotlivých
prototypů až po statisícové série. Příkla-
dem je rakouská firma Ruwido, která je
jedním z největších světových dodavatelů
dálkových ovladačů k prémiovým znač-
kám. Z Kaplice dodáváme týdně kolem
120 tisíc dálkových ovladačů a kompo-
nentů k nim. Zde je vidět uplatnění nové
strategie, kde z původního ručního doosa-
zování součástek jsme se postupně pro-
pracovali na výrobce, který dodává
kompletní ovladače od osazení plošných
spojů na automatických linkách až po je-
jich montáž na robotizovaných pracoviš-
tích. Součástí těchto linek jsou i stroje na
výrobu plastových výlisků. Pro další záka-
zníky vyrábíme LED osvětlení, senzory
nebo řídící obvody strojů a zařízení.

Jste jedním z větších zaměstnava-
telů na Kaplicku…

Hlavní výrobní závod sídlí v Kaplici a
společně s provozovnou v Benešově nad
Černou ve firmě pracuje zhruba 120 lidí.
Se zvyšující se technologickou úrovní vý-

roby se u nás uplatňují specialisté na pro-
gramování a obsluhu automatizovaných
výrobních linek nebo nejmodernějších
kontrolních systémů. Své místo zde na-
jdou i pracovnice na odborných elektro-
technických činnostech. Jsme zákaznicky
orientovaná firma. S tím je spojené plnění
požadavků odběratelů na odpovídající vý-
robní a skladovací prostory. Musíme spl-
ňovat velmi přísná kritéria pro čistotu
výrobních prostor nebo plnění norem z
hlediska antistatiky. Je to neustálý proces,
kdy investujeme peníze nejenom do mo-
derních výrobních zařízení, ale i do pro-
středí, kde naši zaměstnanci pracují.

Máme za sebou složitý rok 2020. Jak
se vám v tomto nelehkém období da-
řilo?

V minulosti byla firma závislá na dodáv-
kách pro jednoho odběratele. Už před
ekonomickou krizí v roce 2008 se nám po-
dařilo výrobní činnost rozložit na víc záka-
zníků a osvojit si nové výrobní
technologie. Krizi jsme tenkrát přestáli
prakticky bez ztráty kytičky. Portfolio od-
běratelů jsme pak rozšiřovali i nadále. Pro
zdravotnictví dodáváme komponenty kar-
diostimulátorů a světel na operační sály,
do gastronomie pak objednávací systémy.
Zabýváme se dalšími novými technologi-
emi, jako je značení laserem nebo 3D
tisk. Firma si tak i v roce 2020 udržela
ekonomickou stabilitu. S opatrným opti-
mismem se proto díváme i do následují-
cích měsíců. Chtěl bych také touto cestou
jménem vedením firmy poděkovat všem
našim zaměstnancům a kolegům za vyko-
nanou práci a popřát hodně zdraví a štěstí
v letošním roce .

Pár otázek pro… INOTECH electronic
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Redakce: KIC Kaplice, Linecká 305, 382 41 Kaplice,  

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

Lukš, Mgr. Pavel Janota, Mgr. Jana Kopúnová, 
Magdalena Opolzerová, Daniela Wimmerová a Ing. Lukáš Bodnár. 
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Řádková inzerce
Řádkovou inzerci můžete podávat v redakci
Kaplického zpravodaje, tj. v infocentru Kap-
lice v Linecké ulici 305 v Kaplici. Cena inze-
rátu 24,- Kč.

Hledám garáž ke koupi. Kaplice a
okolí (Velešín, Benešov nad Černou). 

Tel: 723 013 407

Lipno Lake Resort hledá zaměst-
nance na HPP, pozice HLAVNÍ RE-
CEPČNÍ. Práce v Lipně nad Vltavou.

Email: jitka@lipnolakeresort.cz 

mob.: 774 609 240
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V prosinci 2020 během adventu se
učitelky MŠ Nové Domovy zapojily do
projektu, který si dal za cíl potěšit ve
vánočním čase seniory, hospitalizo-
vané v českokrumlovské nemocnici.
Děti vytvořily nádherná přání pod ve-
dením svých třídních učitelek. Vě-
říme, že adresáty dětské práce
potěšily a zpříjemnily jim neveselé
dny bez svých blízkých.

Přejeme všem do nového roku
mnoho zdraví a dobré nálady.

Obrázky pro duši

Z kaplických škol

Jak jsme vás již informovali, na kaplické
střední škole si studenti obchodní akade-
mie v rámci výuky zakládají studentské
firmy, díky kterým získávají znalosti po-
třebné k podnikání. Ani doba online je ne-
zastaví. Účastní se nejen online seminářů,
ale jejich firmy naplno jedou. Zúčastnili se
i soutěže o JA Top Logo. Jedna z firem zví-
tězila se svým návrhem v krajském kole
soutěže. Soutěž se koná prvním rokem a
testuje grafické a prezentační dovednosti
v rámci JA Top Logo. Vítěznou firmu tvoří
šest studentek třetího ročníku obchodní
akademie, které vyrábějí náramky z ko-
rálků. Členky úspěšného týmu jsou Miro-
slava Kvapilová – ředitelka, Kateřina
Jandová – zástupce ředitelky, Tereza Sla-
ninová – účetní, Mariya Shvets – výrobní
ředitelka, Nikola Phamová – marketingová
ředitelka a Kristýna Ondřichová – ob-
chodní ředitelka.  

A v čem studentky podnikají? „Naše še-
stičlenná firma Coraline vyrábí náramky
na míru, které jsou vytvořeny z korálků.

Podle toho je i odvozen název naší firmy.
Nabízíme různé motivy, např. písmenka,
doplňky a korálky. Proč jsme si vybrali
tento produkt? Jednak protože jím lze za-
ujmout všechny věkové kategorie a po-
hlaví, ale také nás baví tato jednoduchost,
kdy z maličkosti můžete vytvořit něco
pěkného,“ sdělily nadšené studentky.

A jaká výhra je čeká? Návštěva Evrop-
ského parlamentu ve Štrasburku pod zá-
štitou europoslankyně Martiny Dlabajové.
Blahopřejeme a držíme palce v celorepu-
blikovém kole.

Logo studentské firmy zvítězilo a stu-
dentky se vydají do Štrasburku
PhDr. Zdeňka Lovčí

Mgr. Andrea Velíšková

Díky týmové práci vedení školy a učitelů
odborného výcviku se povedla úžasná
věc, vybudovali jsme Studio nápojové ga-
stronomie a stolničení v prostorách školy
SOU, Pohorská 86. 

Toto multifunkční centrum gastronomie
bude sloužit jako profesionální výukové
středisko odborného výcviku žákům oboru
Kuchař – číšník, jako odborná učebna
stolničení a dalších odborných předmětů,
jako výukové studio barmanství, baristiky,
sommeliérství, výčepní a pivní kultury,
etikety a stolování. Je to inspirativní místo
pro pořádání gastronomických soutěží
žáků, pořádání seminářů, školení, kurzů a
prezentací pro žáky naší školy a doufejme
již brzy také i pro zájemce a milovníky ga-
stronomie z řad veřejnosti. 

Již během prosince 2020 se ve studiu
konala akce pro žáky 1. ročníku oboru Ku-
chař – číšník, proběhl zde inspirační semi-
nář Proč se živit gastronomií a proč být v
oboru dobrý, který vedl Vladimír Tůma,
pořadatel a ředitel mezinárodního gastro-
nomického festivalu Gastrofest České Bu-
dějovice, majitel gastronomické agentury
GASTKOM. Člověk, který žije světem ga-
stronomie a má mnohaleté pracovní zku-
šenosti v gastru v zahraničí. Přednáška
nás zavedla do dob historie gastronomie,
přes rožmberské recepty až po gastrono-

mické provozy v zahraničí. Standardní
česká kuchyně je dokonalá, pokud se dělá
nestandardně dobře. 

Nesmírně důležitou dovedností v gastro-
nomii je profesní zručnost, kterou nezí-
skáme jinak, než vlastní snahou brát
všechny výzvy, učit se, umět si zorgani-
zovat práci, denně makat na svých schop-
nostech, znalostech a dovednostech.
Důležitou roli hraje jít se učit tam, kde po
nás tyto věci chtějí, jen to nás do profesi-
onality profese připraví. Jen obrovská píle
a poučení z chyb nás může dokonale při-
pravit. Protože obsloužit spokojeného zá-
kazníka umí každý, toho nespokojeného
uspokojit už je umění, cílem je, aby každý
host odcházel spokojený. 

Studio se bude ještě průběžně vylepšo-
vat a doplňovat o gastronomický inventář,
barové židle, koktejlové stoly, abzac, lek-
torský stolek a další vybavení a dekorace.

Velké díky patří partnerům a sponzorům
tohoto studia: Robertovi Weisovi majiteli
českokrumlovské Apotheky, který je čle-
nem České barmanské asociace, Petrovi
Kloboukovi a firmě Kovolika Steel, a.s.
Brno, truhlářství Král Josef z Chlumu u
Křemže, firmě Dallmayr Kaffee, firmě BO-
HEMIA SEKT, s.r.o. Starý Plzenec, společ-
nosti Zanzibar s.r.o., firmě Budějovický
Budvar, n. p.

Profesionální studio nápojové gastrono-
mie nejen pro naše žáky SOŠ a SOU
PhDr. Zdeňka Lovčí

V listopadu loňského roku pan Ing.
Jakub Máchal zorganizoval v MŠ akci
„pařezy“.  Když jsem pana Máchala
požádala o radu, jak naložit se sta-
rými ztrouchnivělými pařezy podél
plotu zahrady, poradil  a také  celou
akci aktivně připravil. Během jednoho
listopadového dne byly pařezy odve-
zeny, byl srovnán terén spodní části
zahrady. Byly instalovány dva krásné,
mohutné kmeny na hry a cvičení pro
děti. Zahrada má převážně přírodní
charakter a tyto prvky na hraní do ní
přesně zapadají. Potěšila mne rych-
lost akce, skvělá komunikace a pre-
cizní práce. Pánům Jakubu Máchalovi,
Tomáši Bicanovi a Václavu Jakubcovi
za sebe, mé kolegyně i děti děkuji.

Akce „pařezy“

Jana Bartyzalová
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Společnost

Díky usilovné práci zaměstnanců za-
hrnující všemožná protiepidemická, a
posléze protipandemická, opatření
jsme v Domově pro seniory Kaplice
ustáli téměř celý rok 2020 bez nákazy
koronavirem.

Přesto i nás na konci loňského roku
šíření viru dostihlo. První případy po-
zitivních klientů se objevily v průběhu
vánočních svátků. A tak jsme kromě
radosti a naděje, které k vánočnímu
období patří, zažívali i okamžiky, na
které jsme se sice mnohokrát připra-
vovali, ale ve své reálné podobě ne-
byly vůbec lehké.

Průběžné výskyty nákazy mezi kli-
enty a zaměstnanci se přehouply i do
nového roku 2021 a sil začalo po-
stupně ubývat. V tu chvíli nám velice
pomohla podpora Krizového štábu Ji-
hočeského kraje, který nám zpro-
středkoval personální výpomoc. Dva
týdny v lednu tak kromě zaměst-
nanců Domova poskytovali klientům
péči (náročnější o výskyty nákazy) i
čtyři příslušníci vojenského útvaru č.
1825 v Táboře, kterým tímto velmi
děkujeme za jejich profesionalitu a
vstřícný přístup. 

Stejně tak děkujeme i Krizovému
štábu JčK a Armádě ČR. Armádní vý-
pomoc nám pomohla překonat ne-
lehké období a načerpat další síly ke
zvládnutí času do konce pandemie, ke
kterému se již blížíme díky vakcíně,
jejíž podání v prvních měsících roku v
Domově proběhlo.

Mgr. Vladimíra Holczerová

Poděkování Do-
mova pro seniory
Kaplice

Uplynulý rok přinesl mnoho nečekaných
změn a nepřál ani spolku Hyalit. Nemohli
jsme se pravidelně scházet, byla přerušená
výuka v ZUŠ. Skončily tak pro nás zajímavé
přednášky v oblasti hudby a malířství. Zů-
staly nám rozpracované keramické výrobky
a neuskutečněné foto výšlapy do přírody.
Dále mohla pokračovat pouze Virtuální uni-
verzita třetího věku, která však byla přesu-
nuta výlučně do domácího prostředí.   

Od 11. března 2020 jsme se mohli sejít z
důvodů vládních opatření ohledně nemoci
COVID - 19 pouze dvakrát. V červnu pro nás
připravili  Mgr.Václav Kahovec a botanik Ji-
hočeského muzea v Českých Budějovicích
Ing. Martin Lepší úžasnou přednášku v pří-
rodě, kde jsme fotili a poznávali druhy rost-
lin. Sami jsme si připravili výlet do
nedalekého Bavorova. Prohlídka význam-
ného gotického kostela z poloviny 14. století
vyvrcholila hrou na varhany v podání paní
Erblové ze ZUŠ v Písku. Na náměstí jsme
navštívili muzeum, které je umístěno v bý-
valé správní budově Rožmberků - Panském
domě, zvaném Zámek. Mohli jsme se tak se-
známit s historií města a spolkové činnosti v
Bavorově na přelomu 19. a 20. století. Nejvíc
nás zaujalo oddělení s "moderními pomoc-
níky" v domácnosti a v dílně z 50. – 80. let
minulého století. Milé překvapení nás čekalo
na samém konci. Úžasně věrohodně instalo-
vaná školní třída pro prvňáčky z konce pade-
sátých let minulého století. Z muzea jsme
odcházeli se vzpomínkou na naše první kroky
ve škole.

Potom nás čekalo příjemné posezení v
malé zasedací místnosti, kde nám poskytlo
azyl město Bavorov. Přivítal nás pan starosta
a předsedkyně základní organizace Českého
svazu žen a s nimi ještě další tři členky, které
nám uvařily kávu a čaj. K občerstvení jsme
si vyslechli také dva zajímavé příběhy. Nej-
prve nám vyprávěla paní Zdena Kašparová o

svých osobních zážitcích z konce druhé svě-
tové války, kdy se stala očitou svědkyní po-
sledního řádění německých vojáků před
příjezdem armády USA. Dodnes nemůže za-
pomenout na střelbu po civilistech.

Také druhé vyprávění nás zavedlo do his-
torie, to, když nám náš spolužák Stanislav
Sípal, předčítal z kroniky svého dědečka. Za-
ujaly nás jeho životní zkušenosti, od šesti let
musel sloužit u sedláka, později v dospělosti
se stal plavcem na Vltavě, když převzal vo-
rařské řemeslo po svém otci.

Stejně jako ostatní, jsme doufali, že na
podzim budeme moct pokračovat ve vyučo-
vání. Nový školní rok 2020 měl pro nás začít
slavnostně, předáním zrekonstruovaných
prostorů, pro schůzky spolků v areálu gym-
názia. Město Kaplice vytvořilo úžasné pro-
středí pro jejich činnost, za což mu patří
velký dík. Bohužel, na slavnostní otevření a
průběžné využívání prostor si budeme muset
ještě nějakou dobu počkat.

Zapsaný spolek HYALIT působí už 9 let a
jeho hlavní náplní je vzdělávání a poznávací
výlety. Za dobu trvání spolku jsme se schá-
zeli v městské knihovně, v ZUŠ Kaplice, kde
jsme měli možnost využívat prostory za-
darmo. Když jsme se scházeli na přednášky
v jiných místech, platili jsme vždy nájem. S
radostí jsme tedy uvítali ochotu MěÚ Kaplice
vytvořit stálé příjemné prostory k setkávání.
Bohužel, opět přišlo vládní nařízení se záka-
zem shromažďování a tak jsme  zatím, my
členové spolku, ve styku pouze prostřednic-
tvím telefonu nebo internetu.

Pevně doufáme, že se situace zlepší a opět
se budeme moci pravidelně scházet a věno-
vat našim zájmům. Také se moc těšíme, až
budeme moci pozvat zástupce Města Kaplice
na slavnostní otevření zmíněných prostorů a
osobně jim poděkovat za jejich vstřícnost a
ochotu.

Přejeme všem pevné zdraví a těšíme se na
viděnou!

Hyalit v roce 2020

Věra Bandíková, Milena Sobolová

Stojím před zavřenými dveřmi  Muzea a
mauzolea Jana Amose Komenského v Na-
ardenu.Také tady v Holandsku platí přísná
opatření kvůli koronaviru. A tak mi ne-
zbývá nic jiného, než se krátce zamyslet.

V loňském  roce jsme si připomněli 350.
výročí úmrtí Jana Amose Komenského,
světově proslulého pedagoga, filosofa a
spisovatele. V tom   je právě ten háček,
že jeho myšlenky o výchově a vzdělávání
přijaly za své mnohé země v zahraničí a v
Čechách stále pokračujeme spíše v duchu
"drilu a biflování", jak už činíme od dob
Marie Terezie. Nic na tom nemění ani
časté reformy školství a výměny ministrů.
Proto také oslavy zmíněného výročí pro-
bíhali spíše za hranicemi naší vlasti (i když
někdy za účasti našich umělců, například
Štěpána Raka a Alfreda Strejčka). Je
nutno přiznat, že do plánovaných oslav

nečekaně zasáhla pandemie koronaviru.
Uzavření škol, kulturních zařízení a zákaz
shromažďování osob nedálo moc prostoru
k oslavám. Právě tato situace přinesla ne-
čekanou "školní reformu". Téměř ze dne
na den se musel změnit způsob vyučo-
vání, když bylo nutno přejít na on-line
výuku. Pedagogové i žáci byli donuceni
využívat techniku, která dosud byla
mnohdy jen doplňkem ve vyučování. Uka-
zuje se, že větší problém s ní občas mají
spíše vyučující, než žáci. Je třeba hledat
nové způsoby výuky, aby se ti technicky
zdatnější a šikovnější děti nenudily. Bylo
by dobře  využít jejich schopností, aby po-
mohli slabším spolužákům i učitelům.
Věřím, že už se najdou způsoby, jak i ze
současné nepříjemné situace vzejde něco
pozitivního. Tak vás všechny zdravím, od
těch zavřených dveří, přeji vám pevné
zdraví  a doufám, že se brzy podaří
všechny těžkosti překonat.

Nečekaná reforma
Daniela Wimmerová



11. února 2021 od 19:00 hod.
DVA NAHATÝ CHLAPI 
Seriozní advokát, věrný manžel a otec
dvou dětí, se jednoho dne probudí nahý
v posteli se svým kolegou z práce. Ani
jeden netuší, jak se do této situace do-
stali, manželka jednoho z nich však vy-
myslí způsob, jak zjistit pravdu. Ale ta je,
jak se nakonec ukáže opravdové pravdě
hodně vzdálená.

KD Kaplice, vstup: 420,- Kč

17. února 2021, středs od 17:00 hod. 
CESTOPISNÁ BESEDA S PROMÍTÁ-
NÍM 
DIVOKÝM KURDISTÁNEM 
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...Tedy pestrý kaleidoskop etnik,
kultur i krvavých příběhů . Lze tu stále
nalézt nejstarší lidské stavby světa, sta-
rověké obří sochy, starobylá města, kos-
tely i mešity?

Kino Kaplice, vstup 60,- Kč 

20. února 2021, sobota
MUZIKANTSKÝ BÁL
KD Kaplice

VŠECHNY TYTO AKCE PRO
VÁS MÁME PŘIPRAVENÉ.
JEJICH USKUTEČNĚNÍ
BUDE ZÁLEŽET NA AKTU-
ÁLNÍ SITUACI A NAŘÍ-
ZENÍ VLÁDY.

PŘESUNUTÁ PŘEDSTAVENÍ 

KINO KAPLICE

Kino Kaplice po dobu trvání nařízení
vlády zavřeno.

Jakmile nám to situace dovolí, mů-
žete se těšit na mnoho filmových tr-
háků. 

Pro další informace sledujte facebo-
okové stránky kina nebo ikaplice.cz
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MZDA 40 – 50.000 Kč

ZÁZEMÍ STABILNÍ FIRMY

PROPLÁCENÉ PŘESČASY

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

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

Ozvěte se nám!

Do našeho týmu právě teď přijmeme

ZKUŠENÉ SVÁŘEČE CO2
Co na této pozici potřebujeme?
	 ✶  Platné svářečské oprávnění na CO2

	 ✶  Dobré technické myšlení
	 ✶  Schopnost práce podle výkresů
	 ✶  Možnost práce na 2 směny
	 ✶  Výhodou jsou zkušenosti s pozinkem a nerezem

K atraktivní mzdě Vám navíc nabídneme:
	 ✶ Stabilní a perspektivní zaměstnání
	 ✶ Věrnostní prémie až 120% měsíční mzdy
	 ✶ Dotované stravování
	 ✶ 5 týdnů dovolené
	 ✶ Příspěvek na dojíždění
	 ✶ Dotované masáže zad a šíje
	 ✶ a spousta dalších benefitů!


