
Radost zavládla mezi členy kaplického
spolku Hyalit, jehož hlavním tématem je
vzdělávání seniorů. Dočkali se nového zá-
zemí, kde mohou vykonávat svou činnost,
scházet se a trávit společný čas. Ve čtvr-
tek 17. června totiž město oficiálně ote-
vřelo prostory, které mají sloužit místním
spolkům. Nachází se v objektu v areálu
střední školy v ulici Linecká.

„Kdysi se v této místnosti konaly matu-
rity, ostatně sám jsem ji tady skládal,“ us-
mívá se místostarosta Kaplice Libor Lukš.
„Moc mě těší, že se do nevyužitých pro-
stor, které jsme museli kompletně zrekon-
struovat, vrací život. Členové našich
kaplických spolků si tak pěkné zázemí be-
zesporu zaslouží.“

Mileně Sobolové, předsedkyni spolku
Hyalit, město splnilo letitý sen. „Už když
jsme začínali před devíti lety, jsem měla
vizi, že bychom takové zázemí potřebo-
vali. Nemohli jsme ale nic vhodného na-
lézt. Pak jsme jednoho dne zjistili, že je
tady v areálu gymnázia prázdný objekt,
který by mohl být ideální. Město bylo
ochotné a dalo vzniknout úžasnému pro-

storu pro 50 lidí, přičemž součástí je i ku-
chyňka. Máme štěstí, že zahajujeme, ja-
kožto iniciátoři, provoz tohoto místa,“ říká
předsedkyně Hyalitu.

„Budova byla zchátralá, troufám si říct,
že jsme z ní vytvořili místo důstojného se-
tkávání,“ navazuje na její slova starosta
Kaplice Pavel Talíř. „Děkuji paní Sobolové,
že se o vznik nového zázemí pro spolky
zasadila. Všem přeji, ať jsou zde spoko-
jení.“

Slavnostního otevření, jehož součástí
bylo i vystoupení žákyně místní základní
umělecké školy, se mimo jiné zúčastnili
radní města a pozvání přijal také poslanec
Jan Bartošek, který obecně vyzdvihl čin-
nost spolků. „Jsem moc rád, že se město
Kaplice stará, že vám umožnilo tyto pěkné
prostory, abyste se měli kde potkávat,“
řekl přítomným.

„V našem městě působí i další seniorské
spolky, také pro ně jsou nové prostory ur-
čeny. Pokud se další zájemce objeví, bude
nutné po vzájemné dohodě stanovit pra-
vidla a řád, podle kterých bude spolkovou
místnost moci využívat více subjektů,“
uzavírá Libor Lukš.

Otevřeno! Spolky v Kaplici získaly od
města důstojné prostory pro svou 
činnost 
Václav Votruba

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
v souvislosti s hor-

kými dny se opět za-
čalo skloňovat
kaplické koupaliště.
Bohužel se nám zpož-
ďuje projektová doku-

mentace k jeho celkové rekonstrukci,
a to nejen díky Covidu, ale i díky sub-
dodávkám k projektu, tudíž jsme se
nakonec rozhodli rozjet letošní se-
zónu v původním stavu. Byl vybrán
provozovatel, který se všemi silami
snaží objekt zprovoznit, a tak prosíme
o shovívavost, v nejbližších dnech už
koupaliště pojede dle zvyklostí. O
prázdninách zde bude díky nájemcům
probíhat i bohatý kulturní program.

Díky rozvolňování opatření kvůli ší-
ření Covidu-19 proběhnou některé
kulturní a společenské akce, i když
stále ještě v omezené míře. Pevně
věřím, že se ze zahrádek vrátí lidé do
předzahrádek kaváren a restaurací ke
společnému posezení nejen u kávy,
ale i hudby a jiné produkce. 

V nejbližší době nás čeká rekon-
strukce křižovatky ulic Českobudějo-
vické a ulice k sídlišti Na Vyhlídce.
Jedná se o velmi frekventovanou ob-
last, v níž dojde k určitému omezení
provozu, ale s výsledným přehledněj-
ším a bezpečnějším spojením obou
ulic. V těsné blízkosti vzniknou i nová
parkovací místa u bývalých jeslí, ne-
zapomínáme ani na chodce, kteří
budou mít možnost komfortního po-
hybu po chodnících.

V půlce měsíce června se nám po-
dařilo slavnostně otevřít novou „spol-
kovnu“, která se nachází v bývalém
objektu SOŠE Kaplice, tzv. maturitní
místnost. Velkou zásluhu na tom má
seniorský spolek Hyalit, ale prostory
mohou využívat i další kaplické
spolky. 

Pokračování na str. 2

Mgr. Pavel Talíř
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Slovo z radnice

Pro občany Blanska se v úterý 22.
června slavnostně otevřela zrekon-
struovaná knihovna, která bude slou-
žit nejen k společnému setkávání
čtenářů, ale i obyvatel k projednávání
záležitostí osady. Moc mě těší, že se
podařilo vytvořit důstojný prostor k
setkávání v naší největší osadě.

Na samém začátku července bych
rád dětem i dospělým popřál pří-
jemné prožití prázdnin a dovolené dle
svých představ a přání, snad bez rou-
šek a jiných omezení.

Váš starosta Pavel Talíř
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Knihovna, ve které se cítíte jako v útul-
ném obývacím pokoji… Kde ji naleznete?
V Blansku! Kaplická osada se nově může
pochlubit krásnými prostory, ve kterých
čtenáři budou rádi trávit svůj čas. Zrekon-
struovaná pobočka Městské knihovny
Kaplice byla slavnostně otevřena v úterý
22. června. A jak se přítomní lidé shodli,
proměna je to úžasná.

Hlavní prosluněná místnost je plná no-
vých i starých knih pro všechny věkové
kategorie. Uprostřed je stůl, který je ob-
klopen elegantními a pohodlnými křesly,
takže si návštěvníci mohou sednout a rov-
nou se začíst. Anebo se spolu pobavit. Ke
stejnému účelu slouží také druhá míst-
nost, jejíž součástí je i kuchyňka.
Zkrátka… knihovna v Blansku přímo vybízí
k zastavení, odpočinku a pohlazení po
duši.

„Knihovna by měla být obývákem obce,
kam lidé rádi chodí. Cílem je, aby se tu
prolínaly generace, aby se lidé potkávali a
trávili společný čas v příjemném pro-
středí. Užili si to tady, vychutnali,“ uvádí
knihovnice Daniela Wimmerová a dodává,
že má velkou radost z toho, jak atraktivně
nyní knihovna vypadá. „Musíme za to po-
děkovat vedení města. Tak hezkou kni-
hovnu jen tak někdo nemá. Všem budu

vykládat, jak jsme si polepšili,“ usmívá se.
Starosta Kaplice Pavel Talíř připomíná,

že je Blansko největší osadou města,
která se zároveň nejvíce rozvíjí. „Proto je
důležité, že i nová knihovna bude místem,
kde se lidé budou moci setkávat. Jsem
rád, že se ji podařilo zrekonstruovat,“ říká
starosta a dále zmiňuje, že udržet kni-
hovny v osadách není snadné.

Jeho slova potvrzuje i senátor Tomáš
Jirsa, který se slavnostního otevření také
zúčastnil: „Udržet knihovnu v osadě je vý-
jimečný počin. Je opravdu krásná, klo-
bouk dolů celému kaplickému
zastupitelstvu.“ 

Nezanedbatelný podíl na výsledné po-
době knihovny má Dagmar Chaloupková,
vedoucí Odboru správy majetku a ekono-
miky města Kaplice. „Zvolila správné
truhláře, architektku… I zde v knihovně se
odrazilo to, jak se sama vždy dokáže
vkusně připravit. Kdyby nebylo jí, ve spo-
lupráci s architektkou, nebylo by to tak
hezké,“ dodává radní Pavla Opekarová.

Knihovna v Blansku je otevřená každé
úterý od 14 do 17 hodin. Návštěvu si ne-
nechte ujít. Počítat můžete s pěknými
prostory, přátelskou atmosférou a úsmě-
vem knihovnice, která vám mimo jiné
ráda poradí, jakou fajnovou knihou si mů-
žete zpříjemnit letní dny.

Knihovna v Blansku prošla výraznou re-
konstrukcí. Je oázou klidu a pohody 
Václav Votruba

Pokračování ze str. 1

Informace pro občany

Městská knihovna

Městská knihovna Kaplice zve
všechny děti na prázdninové úterky 

Knihovna Tour

Pět prázdninových úterků s kni-
hovnou, vždy od 11 - 17 hodin,
start vždy v knihovně.

13. 7. - Malíři v knihovně – dílna
(malování na kamínky, které si  při-
nesete s sebou nebo jiná varianta z
papíru)

20. 7. -  Šifrování Mistra čtenáře
– luštění, šifry pro malé i velké

27. 7. -  Dobrodružství s mapou
po Kaplici s rodiči, sourozenci, pra-
rodiči….(najděte 5 míst, splníte úkol a
vraťte se zpět do knihovny)

17. 8.  - Hrátky se skřítkem Pří-
rodníčkem – znáš rostliny, zvířata a
stromy (přijďte si vyzkoušet své zna-
losti a dozvědět se o nich i zajíma-
vosti)

24. 8. - Sova Rozárka pro bystré
hlavičky a šikovné ručičky (opičí
dráha, provlékání, pohyblivý chod-
ník….)

Upozornění: Knihovna a její po-
bočky budou celé prázdninové období
otevřeny beze změn.

Připravili jsme pro Vás 4 treková + 2
krosová kola + 2 silniční - seniorská kola. 

Objednávky kol telefonicky na tel. 380
311 388.

Více informací naleznete na:
www.ikaplice.cz.

Půjčte si treková elektrokola

Kola značky Lectron mohou dosáhnout
dojezdu až 120 km (vše ale závisí na váze
jezdce, stylu jízdy a náročnosti terénu),
nosnost kola je max. 120 kg. Rám slitina
ALU. Hydraulické brzdy, 27 převodů Shi-
mano Alivio. Průměr kol 28".Kolo je vyba-
veno LCD digitálním panelem se 7 stupni
asistence.

Půjčujeme elektrokola (nejen) pro
seniory

Poznejte Kaplicko za řídítky elektrokola.
Žádný kopec není překážkou, je jen na
Vás, jak dlouhou trasu si zvolíte, nebo zda
využijete některou z nabízených tras. S
možností dojezdu až 120 km se nemusíte
bát o vybití baterií, stačí šlápnout do pe-
dálů a motor se postará o ostatní.

Půjčte si krosová kola Lectron 2020

Jedná se o krosové kolo s průměrem kol
28”, které je vybaveno LCD digitálním pa-
nelem s 9 stupni asistence. Kolo dosahuje
dojezdu až 150 km (závisí na stupni asis-
tence).

Více informací na www.ikaplice.cz

Půjčovna elektrokol Kaplice 
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Topenářsko - instalatérská
firma

z Trhových Svinů nabízí:

• Dodávku a montáž kvalit-
ních švédských tepelných čer-
padel,,NIBE“
• Výměnu radiátorů,kotlů,roz-
vodů,boilerů atd.
• Rekonstrukce koupelen
včetně zařízení
• Zajištění energetických vý-
počtů a projektů

Dlouholetá praxe v oboru
Tel. 728678397

email milancvach@seznam.cz

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.

Hledám režiséra a herce pro amatérské
divadlo v Kaplici. Tel: 737 177 677

Hledám zkušeného učitele němčiny, za-
čátečník, 1x týdně od července v Kaplici.
Tel: 723 203 036

Prodám zařízený zděný byt 2+1 + dva
sklepy, SNP 462, Kaplice. Dům je zateplený,
plastová okna. Více informaci na
tel: 602 290 121 po 16:00 hod.

Prodám věci po holčičce velikost 0-122,
ceny od 10 Kč. Tel: 722 148 587

Nabízím produkty od Farmasi a Avonu.
Ceny se pohybují od 50 Kč. Tel: 722 148 587

Koupím známky, mince, bankovky, ob-
razy, staré hodiny, vojenské předměty
– šavli, uniformu a podobně. Můžete na-
bídnout i jiné staré předměty nebo celou
sbírku a pozůstalost. Tel: 722 777 672

Společnost MAT CB s.r.o. hledá

PRACOVNÍKA/CI ÚKLIDU (výrobní prostory,
soc. zařízení...), na stálý pracovní poměr,
možnost i na brigádu.
Pracovní doba: 8 hod. na dopolední nebo od-
polední směnu.
Místo pracoviště: výrobní společnost v Ka-
plici
Nástupní mzda: 91-100 Kč/hod. (+zaměst-
nanecké výhody, navýšení po zapracování)
Nástup: ihned nebo dle dohody 
Kontaktní osoba: Ing. Libor Matoušek
Tel.: 731 430 508
email: matousek@matcb.cz

Sháníme prodavačku do prodejny s
elektroinstalačním materiálem, provo-
zovna Kaplice. Více informaci na
tel: 602 422 808

Pokud jste majiteli nebo alespoň pří-
znivci koček, měli byste zpozornět. Násle-
dující řádky totiž přinášejí důležité
informace, které mohou významnou
měrou zjednodušit život vám i kočkám ve
vašem okolí.

Tytam jsou doby, kdy byly kočky vní-
mány pouze jako součást hospodářských
stavení s jedinou funkcí chytání myší. Jak
šel čas, kočky se staly svébytnými společ-
níky, přičemž jejich zaopatření ročně tvoří
miliardy dolarů v rámci světového ob-
chodu. S tím také souvisí přístup člověka
k těmto zvířatům a snaze kočkám poro-
zumět v celé své šíři. A tak, jak je pře-
kotně uspěchaná naše doba, stejně tak
intenzivně nás odborníci zásobují nejno-
vějšími poznatky z jejich výzkumů. Svě-
tové studie se například shodují na tom,
že je celospolečensky prospěšné nechat
svá zvířata kastrovat jakožto prevenci
před svévolným a nekoncepčním množe-
ním, ale také pro své nesporné zdravotní
benefity. A nejsou to pouze vědci, kteří
apelují na odpovědnost občanů...

“Kastrace neznamená jen zamezení ne-
kontrolovatelného množení, ale přináší
také řadu zdravotních a sociálních bene-
fitů.”

Další, kdo volá po změně v přístupu ke
kočkám, jsou pracovníci útulků a aktivisté
za práva zvířat. V ČR záchytná zařízení
ročně přijmou odhadem 35.000 koček,
přičemž se mluví pouze o zlomku, neboť
více zvířat zdejší organizace nejsou
schopny pojmout ani zmonitorovat. Tento
neutěšený stav se děje díky nedostatečné
osvětě a také kvůli řadě mýtů, které téma
kastrací doprovázejí jako stín. Zároveň se
ale nedá říci, že by se chování člověka
nějak rapidně zhoršovalo - naopak lidé si
obecně začínají všímat utrpení a upozor-
ňovat na ně, a proto se domníváme, že je

společenská změna nezbytná.

“Vykastrovaná kočka nepřestává lovit
myši! Naopak přestane značkovat, méně
se pere a také se méně toulá.”

Každá změna začíná od malých a pozvol-
ných kroků a svůj přístup může přehod-
notit úplně každý. Kastrace nejsou proti
přírodě, kočka nemusí mít za svůj život
alespoň jednou koťata a vykastrovaná
kočka nepřestane lovit myši. Proto nikdo
nemusí na své kočce množit a pak řešit,
co s nechtěnými koťaty. Naopak za pár
stokorun se může kočka i kocour vyka-
strovat a tím zamezit následnému utr-
pení, za předpokladu, že nejsme schopni
se o tolik koček venku adekvátně posta-
rat, nutně vyvstává.

“Kastrace není drahá - je podstatně lev-
nější, než operace, které mohou nastat v
důsledku hormonálních onemocnění.
Navíc v dnešní době existují kastrační pro-
gramy, specializované spolky nebo vy-
brané obecní úřady.”

Tento článek nemá za cíl něco někomu
nařizovat, naopak se snaží inspirovat,
zvyšovat občanskou odpovědnost a moti-
vovat k celospolečenské změně. A fakt, že
tyto řádky čtete díky ochotě místního
úřadu, poukazuje na to, že se tímto téma-
tem začínají úředníci také zabývat.
Pojďme společně kočkám vytvořit lepší
podmínky. Aspoň se o to pokusme…

Více infa najdete na www.kasprocats.cz 

V případě dotazů nás neváhejte kontak-
tovat.

Pro více informací nebo pomoc s kastrací
se můžete obrátit na Terezu Šmehlíkovou
tel: 722 115 310

Kastrace jsou in!



strana 4

Z kaplických škol

Již několik měsíců se zdárně rozvíjí spolupráce mezi třídami 8.C
ze ZŠ Fantova a 7.B z Gesamtschule v německém Geldernu.
Jestli přinesla doba „covidová“ něco pozitivního do naší školy,
tak je to například i možnost se pomocí nových technologií se-
tkávat a seznamovat na vzdálenost 1000 km, která obě města
odděluje. 

Ještě v době online výuky naši školu oslovila tamní paní uči-
telka Veronika Brückner s žádostí o spolupráci s její třídou. Její
nadšení a hlavně ohromné nasazení pro tuto spolupráci způso-
bilo, že se po původních obavách rozběhla komunikace mezi
dětmi nejdříve na WhatsApp skupině. Děti si posílají fotky, píší
o svých zálibách, ukazují své domácí mazlíčky, svůj pokojík, ro-
zebírají počasí apod. Používají přitom němčinu, angličtinu, ale
překvapivě i češtinu.   

Německé děti totiž považují za velkou nespravedlnost, že píší
svým rodným jazykem a české děti se musí snažit psát v něm-
čině, proto se některé z nich začaly učit česky. Mají velkého po-

mocníka a rádce v osobě své paní učitelky, která překvapivě po-
chází z Kaplice, a dokonce je bývalou žákyní ZŠ Fantova. Její
vztah k České republice, češtině, české historii i kultuře motivuje
i je samotné.

Dne 8.6. 2021 se obě třídy poprvé oficiálně propojily v rámci
projektového dne v geldernské škole. Pozvaným hostům ně-
mecké děti předvedly své znalosti o Evropské unii a České re-
publice, její historii, kultuře i sportu. Jejich vědomosti i nadšení
ocenil i pozvaný český konzul pan Daniel Žára, který zároveň
přislíbil i veškerou pomoc a podporu tomuto projektu.

Z české strany promluvil ke všem zúčastněným místostarosta
obce pan Libor Lukš, vyslovil potěšení a vyzdvihl smysl těchto
projektů, hlavně vzhledem k možnosti zlepšení a rozvoje jazy-
kových schopností našich dětí.

A to je také hlavní smysl projektu. Ukázat dětem, proč je pro
ně důležité učit se cizí jazyk a umožnit jim opravdová setkání.
Je to i přání všech dětí, aby se mohly v příštím školním roce se-
tkat jednou v Geldernu a jednou v Kaplici. Snad se nám toto se-
tkání podaří uskutečnit.

Fantovka spolupracuje s Gesamtschule v německém Geldernu 

Lenka Benešová

„Dobrý den“, ozve se jako ozvěna nejméně dvacetkrát. Místo
„posaďte se“ následuje jenom vypnutí mikrofonu a čekání, co
tato online hodina přinese.

Ať už to byla nečekaně pomalá Wi-Fi, nefungující mikrofon
či kamera, zapomenutý úkol, který nebyl k nalezení na mailu,
Škole Online ani Teamsech, nebo test na dálku, na který se
nikdo nestihl připravit. A možná to byla prostě jen normální ho-
dina, při které doufáte, že vás učitel nevyvolá na to, čemu jste
kvůli slabému signálu zrovna dobře neporozuměli, nebo naopak
doufáte, že vyvolá právě vás, kdo jste se předmět bifloval. Bo-
hužel, tady celkem často platí zákon schválnosti. 

Takto probíhá běžná distanční hodina občas okořeněná o ma-
ličkosti typu provádění pokusů při fyzice, řešení neřešitelných
úloh při matematice nebo pozorování fosforeskujícího planktonu
zachyceném na videu při přírodopisu. To vše samozřejmě z po-
hodlí domova. 

Takže ano, distanční výuka rovná se bezpochyby zajímavá
zkušenost, ale přeci jen – elektrický obvod při fyzice si doma asi
úplně nesestavím. No, zbývá jen doufat, že na ikonku Teamsů
delší dobu neklikneme…

Distanční výuka z pohledu žá-
kyně 6. A ZŠ Školní Kaplice
Simona Žďiarská, žákyně 6. A, ZŠ Školní Kaplice V naší Základní škole ve Školní ulici v Kaplici byla jednou jedna

žákovská kuchyňka, která už byla tak stará, že neustále ronila
krokodýlí slzy a prosila a žadonila o pomoc. Strašně moc toužila
po rekonstrukci.

Věděla moc dobře, že když bude hodná a bude se v ní chutně
vařit, tak se nakonec dočká svého snu. A vskutku – poslušná
byla. Stačilo kolem ní projít a hned byla cítit vůně čerstvě upe-
čeného štrůdlu, jež se z ní linula do všech přilehlých chodeb.
Každý kolemjdoucí se rád do kuchyňky podíval a podráždil tím
své chuťové buňky.

No a jak si kuchyňka usmyslela, tak také udělala. Nechala v
sobě po roky vařit mnoho, mnoho dobrot. Ale letos, po návratu
do školy, jsme ji málem nepoznaly. Nová podlahová krytina ji
projasnila, zbytek světla vnesly čerstvě obílené stěny.“ Hurá,“
zaradovala se kuchyňka. „ Mám nové stoly, čtyři sporáky se
sklokeramickou deskou a k pečení připravenou troubou. Už v ní
vidím křupavé kuřátko či nadýchaný perník.“ Nakonec jsme, my
budoucí kuchařinky, objevily i novou lednici s mrazákem.
Zkrátka naše kuchyňka dostala jako nejoblíbenější učebna ve
škole parádní šmrnc. A práci po mlsání za nás vykoná kama-
rádka myčka.

My deváťačky si musíme přiznat, že trochu závidíme nižším
ročníkům, které v ní budou kulinařit.

Vaříme v novém
Žákyně 9. třídy, ZŠ Školní



strana 5

Z kaplických škol

Den dětí v ZŠ Školní

Pěkný slunečný den a spousta při-
pravených stanovišť vytáhly z lavic na
hřiště všechny žáky 1. stupně naší
školy.

Po společném přivítání a přání
dětem k jejich svátku se všechny děti
rozletěly ke hrám a překážkám podle
vlastní chuti. Protože dětí máme
mnoho, bylo potřeba připravit téměř
30 aktivit, aby se všichni mohli na
stanovištích vystřídat. 

Zpětná vazba od dětí byla velmi pří-
znivá:

„Krásně jsme si pohrály.“
„Skvělá zábava!“
„Bylo tam toho tolik!“
„Chodila jsem na prknech s Dorkou

a moc se nám spolu dařilo.“
„Moc jsme si to užívaly.“
„Hodně se těším na příští rok, až

zase bude Den dětí u nás ve škole.“

žáci a učitelé ZŠ - Školní

V červnu vytvořili učitelé ZUŠ se svými
žáky online třídní koncerty - v případě, že
jsou tyto koncerty veřejné - naleznete od-
kazy na ně na webových stránkách školy. 

Absolventi:

V letošním školním roce absolvovalo 26
žáků první stupeň a 6 žáků druhý stupeň.
Na interních absolventských koncertech v
Kaplici vystoupili:

● 14. 6.  Klára Špánková, Markéta Bílá,
Lucie Kubaláková, Jonáš Novák, Jaroslav
Viktora, Anežka Macháčková

● 15. 6. Tran Huyen Dieu - Denisa, Te-
reza Kanalošová, Adéla Petroušková,
Marie Ester Doubková

● 16.6. Martina Morová, Van Anh - Zu-
zana Nguyen, Kryštof Ročně 

Všem absolventům gratulujeme.

Gratulace patří i našim žákům přijatým
na školy s talentovými zkouškami.

Hudební obor:
Ema Mičanová (vyučující T.Haymann,

I.Voráčková) byla přijata ke studiu dvou
oborů - příčná flétna a zpěv na Konzerva-
toř v Českých Budějovicích. 

Kristýna Nováková (vyučující L.Fere-
bauer) na  SPgŠ Prachatice.

Výtvarný obor:
Anna Kahovcová, Clara Fleischhacke-

rová, Anastasia Kostrets (vyučující V.Ka-
hovec) a Eliška Ouředníková (vyučující
J.Davídková)  byly přijaty na SUPŠ sv.
Anežky.

Lucie Purkrábková (vyučující J.Davíd-
ková) na HTL1 (Hochtechnische Lehre)
Linz obor Grafický design.

Filip Svoboda (vyučující J.Davídková)  na
SPŠ Volyně - Design interiéru.

Mgr. Anežka Opekarová

Základní umělecká škola informuje

Naše škola pravidelně pořádá výstavy a
koncerty pro seniory, bohužel v době pan-
demie nebyl možný osobní kontakt. Hle-
dali jsme jiné cesty, jak se dostat za
zavřené dveře a překonat samotu.

Vyučující výtvarného oboru ZUŠ Kaplice
Jitka Davídková a Václav Kahovec se roz-
hodli udělat s dětmi v ZUŠ Kaplice pro-
jekt: „Pohlednice“. Myšlenkou projektu je
potěšit osamělé seniory v našem okolí.
Oslovili jsme organizace: Dům s pečova-
telskou službou Kaplice, Dům pro seniory
Kaplice, Dům s pečovatelskou službou
Blansko, Dům s pečovatelskou službou
Vyšší Brod a Dům s pečovatelskou službou
Loučovice a vše jsme domluvili. Pak už
nás čekalo samotné vyhotovení pohlednic
z výtvarných prací našich žáčků. Zadní
stranu vytvořila Eliška Ouředníková tech-
nikou linorytu, do kterého žáci školy na-
psali srdečná přání a pozdravy. Celý
projekt podpořila MAS Pomalší. A jak mů-
žete vidět na přiložené fotografii adresáti
byli mile potěšeni…..

Pavlína Steel

Pohlednice seniorům…



Na konci června otevře své dveře re-use
centrum Kabinet Kaplice na adrese Ná-
městí 206. Bude to místo, kde si mohou
lidé nejen koupit použitý nábytek a další
drobné vybavení domácnosti, ale zároveň
se potkat u příležitosti pořádání tvůrčích
kurzů a dílen pro veřejnost, naučit se zá-
kladům renovace nábytku nebo si domlu-
vit její zadání  odborníkovi. Důležitou
službou bude příjem nebo odvezení věcí,
které majitelé už nepotřebují, ale stále je
možnost jejich dalšího užití. Kabinet Kap-
lice totiž plánuje dávat i zde věcem druhý
život.

Re-use centra jsou místa komplexních
aktivit předcházení vzniku odpadu. Věci,
které by jinak byly vyhozeny, jsou zde
shromažďovány a po případné opravě a
vyčištění, jsou vráceny zpět do oběhu.
Re-use centra zahrnují obchod, malou
dílnu se základním vybavením, ale také
pořádají vzdělávací a osvětové aktivity ši-
roké veřejnosti za účelem udržitelné spo-
třeby. „Od ledna 2019 provozujeme
podobnou aktivitu v Českých Budějovicích
a tématu jsme všichni doslova propadli!
Protože to, co je pro někoho odpadem,
starým, nezajímavým a nepotřebným, pro

další je skvost, vhodný kus nábytku na
chatu či chalupu, nebo potřebný nábytek
či vybavení domácnosti za výhodnou
cenu,“ představuje blíže projekt Dana Ka-
listová, spoluzakladatelka Kabinetu a do-
plňuje: „Vybavení domácností a kanceláří,
které nám lidé samy přivezou nebo je do-
staneme za odvoz, má několik šancí pro
další život. Buď je vyčištěno, zkontrolo-
váno případně drobně opraveno a pak
dáno do prodeje. Šanci u nás má i dře-
věný nábytek, který potřebuje větší reno-
vaci. Tyto kousky jsou pak prodávány za
vyšší cenu, ale zároveň umožňují, aby
celý náš podnik fungoval zčásti sobě-
stačně. I když tento projekt začínáme s
podporou od Místní akční skupiny Pomalší,
cílem je být do budoucna v maximální
míře nezávislý na dotacích.“ Nejen Kabi-
net CB, ale právě i Kabinet Kaplice je totiž
koncipován jako environmentální sociální
podnik. To ve zkratce znamená, že se zde
řeší nejen téma ekologie, konkrétně sni-
žování množství zbytečného komunálního
odpadu, ale zároveň i zaměstnávaní lidí s
různým druhem postižením, ale také
třeba rodičů od malých dětí, které potře-
bují sladit svůj pracovní život s péčí o ro-
dinu. 

Více o myšlence projektu na: www.kabi-
netcb.cz

Od léta se bude i Kabinetu Kaplice dávat
druhý život 
Kristina Modrová, fotografie: archiv
Kabinet CB

strana 6

Společnost, turistika

TJ Cíl Kaplice

Program na měsíc červenec

13.7.2021, z Mirkovic do Dolní
Pláně, 11 km, autobusem od školy v
8:20 do Mirkovic

Trasa: Mirkovice - Malčice - Včelíny
- Věžovatá Pláně - Dolní Pláně - auto-
bus v 13:55

20.7.2021, u Hněvanova do Dol-
ního Dvořiště, 10 km, autobusem
od školy v 10:00 do Hněvanova zast.

Trasa: Hněvanov - Trojany - Dolní
Dvořiště - autobus v 13:25

27.7.2021, z Benešova nad Čer-
nou do Dluhoště, 7 km, autobusem
z autobusového nádraží v 9:10 do Be-
nešova nad Černou 

Trasa: Benešov nad Černou - Ka-
menice - Dluhoště - autobus ve 12:30                             

Jako filmové
hvězdy...

Klienti Domova pro seniory Kaplice
zažili, jaké to je, když se o vás starají
profesionální vizážisté    a fotograf.
Díky Ježíškovým vnoučatům, která
nám pomohla splnit přání, jsme si v
pondělí 14. června  společně užili
krásné odpoledne plné krásy a zá-
bavy.

Děkujeme paní Karolíně Kočí – ko-
ordinátorce vizážistů, vizážistům z
České Televize -  Aleši Romanov-
skému a Dominice Naušové, Leoně
Kunayové za asistenci při akci a foto-
grafovi panu Michalovi Turkovi.

Bc. Michaela Jarošová
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Sport

Atleti ZŠ Školní
lámou rekordy……

Již několik let působí při ZŠ Školní
atletický kroužek, který úzce spolu-
pracuje s atletickým oddílem Sokola
České Budějovice.  Žáci se zde připra-
vují nejen na školní závody, ale
mohou svoji výkonnost poměřovat v
barvách Sokola na závodech pořáda-
ných Českým atletickým svazem.

Přípravu na závody značně ovliv-
nila covidová situace.  Epidemiolo-
gická opatření sice tréninky
komplikovala, ale i tak se mladí atleti
dokázali na letní sezónu připravit
velmi dobře.

5.6. se konal krajský přebor jed-
notlivců v atletice přípravek.  Do Jin-
dřichova Hradce si přijeli zazávodit  o
tituli krajských přeborníků nejmenší
atleti (roč. 2010-2011).  Mezi silnou
konkurencí si vedli velice úspěšně oba
žáci naší školy. Amélie Kubatová (4.A)
si vybojovala dvě bronzové medaile v
běhu na 600 m a ve štafetě 4x60m,
Filip Rolčík (4.B) dosprintoval pro
stříbro  na 60m.

6.6 .pokračoval atletický víkend v
Českých Budějovicích krajským pře-
borem mladších žáků (roč. 2008 –
2009). Kompletní sadu medailí si od-
vezl Filip Komárek (7.A). Stal se kraj-
ským přeborníkem v hodu oštěpem,
v běhu na 60 m př. skončil druhý a z
dálkařského sektoru si odvezl bronzo-
vou medaili. Titulem krajského pře-
borníka v běhu na 800 m se může
pochlubit i Anastasia Bogdanova
(5.A). Ve startovním poli se neztratili
ani Zuzana Adámková (6.A) a Jiří
Stříbrný (5.A). Jejich výkony sice na
medaili tentokrát nestačily, ale ze zá-
vodů si odvážejí překonané osobní re-
kordy. 

Všichni žáci i učitelé ze ZŠ Školní
jsou na své atlety velmi hrdí a děkují
jim za vynikající reprezentaci naší
školy.                                              

Vladimír Kratochvíl

Družstva mladšího a staršího žactva te-
nistů Sokola TK Kaplice budou od příští
sezóny hrát nejvyšší jihočeské soutěže,
Jihočeskou ligu a Kadet tour – O putovní
pohár prezidenta Českého tenisové svazu
(ČTS). Mládež o tom rozhodla v posledním
utkání přeborů družstev, zkrácených z dů-
vodu protiepidemických opatření. „Děkuji
všem, kteří letos náš oddíl reprezentovali.
Zvláště děkuji také děvčatům, která re-
prezentovala oddíl jinde na hostováních
kvůli vyšší herní vytíženosti. Myslím, že se
ukázalo, že to mělo smysl. Zvláštní dík si
zaslouží rodiče, kteří trávili několik ví-
kendů cestováním po kraji a podporovali
své malé sportovní bojovníky,“ vzkazuje
sportovní manažer Sokola TK Kaplice
Tomáš Makovec.

Mladší žactvo jelo o posledním víkendu
soutěže družstev do Pelhřimova poměřit
síly s místním „béčkem“. Podařilo se mu
vyhrát poměrně nečekaným poměrem
6:3. Pelhřimovští totiž bývají v tenisových
soutěžích jedním z favorizovaných týmů.
"Mladší si výhrou zajistili nejvyšší kraj-
skou soutěž, což nám jen umocnilo radost
ze sezóny. Hodně hráčů, kteří letos patřili
do mladšího žactva, ale v této kategorii
končí, takže se budeme muset zamyslet,
co s tím do příštího roku," hodnotí Tomáš

Makovec.
Starší žactvo vyhrálo nejtěsnějším mo-

žným rozdílem 5:4 nad soupeři z Dobré
Vody. "Jak už to u takových zápasů bývá,
byly to nervy až do konce. Plán jsme měli
jasný, tři body holky, dva body kluci,
možná i nějaká čtyřhra a výsledek poklid-
ných 6:3. Vynucené změny v sestavě nám
však lehce plány zhatily… Nakonec to
holky na kurtu v závěrečné čtyřhře za
stavu 4:4 na zápasy ustály jako by nic, a
tak si příští rok po dvanácti letech zahra-
jeme nejvyšší krajskou soutěž. Myslím si,
že se neztratíme," říká sebevědomě Ma-
kovec.

Družstvo dospělých, kteří hrají jihoče-
skou soutěž KPII, už tolik radosti kaplic-
kým nepřineslo. Celkové šesté místo ale
bylo zajištěním stejné soutěže i pro příští
rok. „Soupeř s ustálenou a na tuto soutěž
velmi solidní sestavou z Trhových Svinů
byl nad síly našich hráčů a došel si pro po-
hodové vítězství 8:1. „Vše jsme směřovali
k žákům, takže když nám v den mistráku
onemocněla jednička starších Kiki Boha-
tová, vyslali jsme Viki Molhancovou,“ vy-
světluje složitější taktiku Makovec a
dodává: „Když ještě přihlédneme k tomu,
že naši stabilní hráči jsou zranění, bylo to
těžké. Ale alespoň si Jirka Marek starší,
který je hlavně tenisový táta, mohl zahrát
své první mistrovské zápasy v životě."

Jan Bohdal, Foto: Archiv Sokol TK
Kaplice

Kaplické tenisové žactvo postoupilo do
nejvyšších jihočeských soutěží

Závěr letních prázdnin bude v rodinném
areálu Lipno žít sportem, konkrétně ukáz-
kami desítek sportovních odvětví, aby si
každý mohl vyzkoušet, která z disciplín je
mu nejbližší. Jubilejní 10. ročník Lipno
Sport Festu potrvá 16 dní, a to od 14. do
29. srpna.

Parkour, paddleboard, spikeball, veslo-
vání, volejbal, fotbal, cyklistika nebo běh
vč. horského půlmaratonu. To je jen část
sportovního vyžití, které na návštěvníky
čeká. Chybět nebudou zajímavé works-
hopy, náborové programy pro děti nebo
soutěže pro celé rodiny. Právě pro ně je li-
penský rodinný areál nejlepším místem na
aktivní prázdninový program. 

Atraktivní program zahájí závody
dračích lodí

Jubilejní 10. ročník odstartuje Národní
pohár dračích lodí, ve kterém změří síly
jak ostřílení sportovci, tak veslaři amatéři
i úplní začátečníci. „Největší výhodou celé
akce je, že si na jednom místě zasportují
jak vrcholoví, tak amatérští sportovci.
Chlapci sportují s děvčaty, děti s dospě-
lými, a navíc vše probíhá v nádherném
prostředí lipenské přehrady a šumav-
ského lesa,“ těší Katku Neumanovou,
která bude i letos spoluorganizátorkou a
aktivní účastnicí celé akce. 

Více informací na www.lipno.info

Olga Kneiflová, BBS

Prodloužená jízda! Jubilejní Lipno Sport
Fest nabídne delší program i více 
sportovních zážitků
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Dne 5. června proběhla dětská rybářská soutěž na nově udě-
laném městském rybníku – Rožnov.

I když bylo opravdu parno, tak 25 soutěžících vytáhlo za do-
poledne 45 ryb. Nejvíce byl chycen kapr, dále pak pstruh, který
závodníky zaskočil s tím, že spíše byl uloven na ,,těžko“ a na
rostlinou stravu. Mezi úlovky patřili i další druhy ryb – lín, can-

dát, štika, perlín, ale také slunečnice či karas. Rybářské závody
chceme nadále chtěli pořádat, poněvadž účastníci byli nadšeni a
soutěž je velice bavila. Nesmíme zapomenout na naše sponzory:
Město Kaplice - za poskytnutí rybníka s rybami a dalším rybář-
ským vybavením, dále pak rybářskému obchodu –SPORTOVNÍ
RYBÁŘSTVÍ I. MIKEŠOVÁ spolu s PSTRUHAŘSTVÍ KAPLICE spol,
s.r.o. za krásné ceny a také chceme poděkovat všem pořadate-
lům, kteří se na akci podíleli. PETRUV ZDAR.

Ohlédnutí za rybářskou soutěží 
KIC Kaplice

Letošní ročník byl poněkud poznamenán opatřeními k PANDE-
MII COVID 19, avšak můžeme s klidným srdcem říci, že se akce
vydařila. Letos všechny trasy končily na zřícenině hradu Louzek,

kde nám zahrála kapela HRAJETO. Účastníci si opekli buřty a klo-
básy na ohni.   polním ležením nám pomohl Ing. Jakub Máchal
s jeho lidmi od Města Kaplice. Děkujeme ČEVAKU Kaplice za po-
skytnutí balené vody a Marku Farkašovi za sponzorský dar. Už
teď se těšíme na další ročník a budeme rádi, když nám zacho-
váte svou přízeň.

18.ročník KOLEM KOLEM KAPLICKA
KIC Kaplice
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1.7.2021 čtvrtek 19:00 film ČR
MSTITEL  
Nekorektní filmovou komedii s vysokou hladinou
podvratnosti, alkoholu a s názvem Mstitel nato-
čili Lucia Klein Svoboda a Petr Klein Svoboda. 

3.7.2021 sobota 16:00 pohádka   
LUCA
Snímek studií Disney a Pixar Luca, odehrávající
se v malebném městečku italské riviéry, vypráví
o dospívajícím chlapci, který zažívá nezapome-
nutelné letní prázdniny plné zmrzliny, těstovin a
vyjížděk na mopedu. Prosluněná dobrodružství
prožívá Luca se svým novým nejlepším kama-
rádem, avšak jejich veselí ohrožuje přísně stře-
žené tajemství, neboť oba jsou ve skutečnosti
vodní příšeráci z podmořského světa.  

3.7.2021 sobota 19:00 horor
OČISTA
Jednou za rok se americké ulice vždy na dva-
náct nočních hodin promění v peklo. Nepracuje
ani jedna ze složek záchranného systému a
všechny zločiny, včetně těch nejtěžších, jsou
zcela legální. 

4.7. 2021 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 a ta, když zjistí, že zmizely,
použije veškerá kouzla a čáry, aby je dostala
nazpět. 

4.7.2021 neděle 19:00 film ČR
MSTITEL 
Nekorektní filmovou komedii s vysokou hladinou
podvratnosti, alkoholu a s názvem Mstitel nato-
čili Lucia Klein Svoboda a Petr Klein Svoboda. 

7.7.2021 středa 19:00 film ČR         
MATKY
Čtyři nejlepší kamarádky jsou elegantní, sebe-
vědomé, chytré, užívají si, a probírají spolu
chlapy, vztahy a sex. K tomu se ale taky starají
o děti, nebo je právě porodily, případně jsou tě-
hotné. Sára (Hana Vagnerová) má hezký zadek,
a tak ho začala fotit a žít ve světě sociálních sítí.
Jako úplně čerstvá matka se chystá napsat
knihu, ale představovala si to celé nějak jedno-
dušší. 

8.7.2021 čtvrtek 19:00 film ČR
UBAL A ZMIZ
Na pěti různých místech Prahy začíná komedie,
jejíž děj se odehrává v průběhu jednoho dne a
jedné šílené noci. Tři kamarádi, Mireček (Matouš
Ruml), Vilém (Janek Gregor) a Dužan (Duy Anh
Tran), si přivydělávají pěstováním a prodejem
kvalitní trávy. A dostanou nabídku, která se ne-
odmítá. 

10.7.2021 sobota 19.00 pohádka   
DIVOKÝ SPIRIT
V každém z nás je kus divocha. Lucky se pe-
kelně nudí, jenže pak potká Spirita, divokého
mustanga, jenž má podobný náhled na svět
jako ona.

10.7.2021 sobota 19:00 akční 
BLACK WIDOW
Scarlett Johansson alias Black Widow se po de-
kádě v Marvel Cinematic Universe konečně do-
čkala svého prvního sólového dobrodružství,
které však bude úplně jiné, než jaké doposud
poznala. Skupina velmi nebezpečných lidí odha-
lila její už téměř zapomenutou minulost, a proto
se musí vydat na cestu napříč celým světem,
zatímco je pronásledována Taskmasterem – ne-
úprosným zabijákem, jehož jediný úkol je zni-
čit.

11.7.2021 neděle 16:00 pohádka
ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH
Králíček Petr vezme do zaječích do světa, kde
mu jeho lumpárny nikdo nevyčítá. Když se však
jeho rodina rozhodne dát všechno v sázku, aby
ho ve světě našla, musí se Petr rozhodnout,
jaký králíček chce vlastně být.

11.7.2021 neděle 19:00 film ČR
UBAL A ZMIZ
Na pěti různých místech Prahy začíná komedie,
jejíž děj se odehrává v průběhu jednoho dne a
jedné šílené noci. 

14.7.2021 středa 19:00 akční 
BLACK WIDOW
Scarlett Johansson alias Black Widow se po de-
kádě v Marvel Cinematic Universe konečně do-
čkala svého prvního sólového dobrodružství,
které však bude úplně jiné, než jaké doposud
poznala. 

15.7.2021 čtvrtek 19:00 film ČR
CHYBY
Ema (Pavla Gajdošíková) je energická pětadva-
cetiletá prodavačka v supermarketu na malém
městě. Tomáš (Jan Jankovský) je třicetiletý po-
krývač žijící v nedaleké vesnici. Jedna noc, od
které ani jeden z nich nic zásadního nečekal,
rychle přeroste ve vztah, lásku a společné byd-
lení. 

17.7.2021 sobota 16:00 pohádka
DIVOKÝ SPIRIT
Králíček Petr vezme do zaječích do světa, kde
mu jeho lumpárny nikdo nevyčítá. 

18.7.2021 neděle 16:00 pohádka (dabing)
RAYA A DRAK
Kdysi dávno ve fantazijním světě Kumandry žili
lidé a draci v harmonii. Kdykoliv pak zlověstné
nestvůry nazývané Druuni ohrožovaly zemi,
draci se pro záchranu svých lidských přátel obě-
tovali. 

18.7.2021 neděle 19:00 film ČR
CHYBY
Ema (Pavla Gajdošíková) je energická pětadva-
cetiletá prodavačka v supermarketu na malém
městě. Tomáš (Jan Jankovský) je třicetiletý po-
krývač žijící v nedaleké vesnici. Jedna noc …...

21.7.2021 středa 19:00 akční 
BLACK WIDOW
Scarlett Johansson alias Black Widow se po de-
kádě v Marvel Cinematic Universe konečně do-
čkala svého prvního sólového dobrodružství,
které však bude úplně jiné, než jaké doposud
poznala. 

22.7.2021 čtvrtek 19:00 komedie ČR   
GUMP
- PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný film režiséra F.A. Brabce je o světě vi-
děném očima toulavého psa Gumpa. O světě, o
kterém mnoho z nás moc neví. O tom, jak nás
vidí zvířata a jak je ten náš svět pro ně důležitý. 

24.7.2021 sobota 16:00 pohádka (dabing)
RAYA A DRAK 
Kdysi dávno ve fantazijním světě Kumandry žili
lidé a draci v harmonii. Kdykoliv pak zlověstné
nestvůry nazývané Druuni ohrožovaly zemi,
draci se pro záchranu svých lidských přátel obě-
tovali. 

24.7.2021 sobota 19.00 akční
G.I. SNAKE EYES
G. I. Joe je označení tajné vojenské jednotky,
která řeší úkoly, na něž nikdo jiný nestačí. Muž
přezdívaný Snake Eyes je její nejzáhadnější
člen. 

25.7.2021 neděle 16:00 pohádka (dabing) 
CROODSOVI: NOVÝ VĚK 3D
Croodsovi přežili pořádnou porci různých nebez-
pečí a katastrof, od ozubených prehistorických
zvířat až po naprostý konec světa, ale teď
budou čelit největší výzvě ze všech: další ro-
dině. Croodsovi totiž potřebují nové místo k ži-
votu. 

25.7.2021 neděle 19:00 rodinný film
GUMP
- PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný film režiséra F.A. Brabce je o světě vi-
děném očima toulavého psa Gumpa. O světě, o
kterém mnoho z nás moc neví. O tom, jak nás
vidí zvířata a jak je ten náš svět pro ně důležitý.  

28.7.2021 středa 19:00 rodinný film
GUMP
- PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný film režiséra F.A. Brabce je o světě vi-
děném očima toulavého psa Gumpa. O světě, o
kterém mnoho z nás moc neví. O tom, jak nás
vidí zvířata a jak je ten náš svět pro ně důležitý.

29.7.2021 čtvrtek 19:00 rodinný dabing
EXPEDICE: DŽUNGLE
V hlavní roli dobrodružné výpravy do amazon-
ské džungle se představí Dwayne Johnson jako
charismatický kapitán lodi a Emily Blunt jako
odvážná průzkumnice na své misi.

31.7.2021 sobota 16:00 rodinný dabing
EXPEDICE: DŽUNGLE
V hlavní roli dobrodružné výpravy do amazon-
ské džungle se představí Dwayne Johnson jako
charismatický kapitán lodi a Emily Blunt jako
odvážná průzkumnice na své misi.

31.7.2021 sobota 19:00 akční 
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL (2021)
Režisér James Gunn uvádí akční dobrodružství
superhrdinů Warner Bros. Pictures „Sebevra-
žedný oddíl“, těšte se na partu nejdegenerova-
nějších delikventů světa DC, kteří umírají
touhou zachránit svět.

Červenec 2021



strana 10

Červenec 2021

2. července 2021, pátek 
DIVADLO PRO  DĚTI “SNĚHURKA”
Studio dell arte
Kavárna Kap Café
Vstupné 80,- / 100,- Kč

9. července 2021, pátek 
JIŘÍ SCHELINGER MEMORY BAND
Koncert kapely 
Kavárna Kap Café 
Vstupné 200,- Kč

17. července 2021, sobota 20:00 hod. 
ROCK BAND
Svým repertoárem a kvalitní muzikou si
získali a zaujali široké publikum různých
věkových kategorií. Jejich hudební port-
folio totiž zahrnuje nejen hity z 80. a 90.
let, ale zařadili i pěkné kousky ze sou-
časnosti ba i v anglickém jazyce.
Prostranství před kulturním domem
Vstup 100,- Kč

23. července 2021, pátek 
ZLATÝ SKOŘÁPKY
Koncert kapely
Kavárna Kap Café
Vstupné 100,- Kč

Po celý červenec a srpen, úterý – neděle,
od 13:00 do 20:00 hod.
VÝSTAVA HIGHLIGHTS
Výstava fotografií krajiny a architektury
Novohradsko - Doudlebsko 
Výstavní síň kina Kaplice 

Po celý červenec
VÝSTAVA EVI DVOŘÁČKOVÉ A
MIRKY MARKOVÉ
Kavárna Kap Café 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

2.7.2021, pátek 21:30, rodinný ČR  
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Princeznu Ellenu od narození provází pří-
slib 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 paprsek a
vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje,
že zůstala uvězněná v čase. 

9.7.2021, pátek 21:30, film ČR
ŽENSKÁ POMSTA
Na skupinové psychoterapii se setkají tři
ženy zralého věku. Liší se sice profesí i
povahově, ale mají stejný problém, který
se snaží řešit v rámci psychoterapie. Je-
jich deprese a trápení mají společného
jmenovatele: nevěru manželů, kterým
obětovaly desítky, často i nelehkých, let
společného života. Spontánně je to sblíží
a rozhodnou se, že lepší než drahé se-
zení u psychoterapeuta, bude pomsta. 

16.7.2021, pátek 21:30, film ČR   
BÁBOVKY 
Film Bábovky natočený podle knižního
bestselleru spisovatelky Radky Třeští-
kové vypráví o tom, že všichni jsme pro-
pojení a díky tomu i malé věci dokážou
někdy otřást světem. Příběhy hrdinů Bá-
bovek nám ukáží, že některá setkání do-
káží navěky změnit život. Všichni jsme
totiž propojeni. 

23.7.2021, pátek 21:30, komedie ČR 
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Již patnáct let št'astně vdaná Zuzana
jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří
delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana
neváhá a rozhodne se svou sokyni Lenku
navštívit a učinit jí tak trochu netradiční
návrh. Její plán je přímo skandální.

30.7.2021, pátek 21:30, thriller
SIN CITY - MĚSTO HŘÍCHU
Noirový thriller plný násilí, v němž se
prolíná několik dějových linií z oblíbe-
ných komiksů Franka Millera, vykresluje
obraz nejděsivějšího města bez slitování
pohledem těch nejdrsnějších postav.
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Free Style Jitka Debnárová 

Kostelní 76 Kaplice 

V naší prodejně nově najdete široký sortiment bot. Nabízíme: 

- gumičkové boty Rockspring, které jsou ručně splétané z textilních gumiček, díky čemuž krásně padnou 
každé noze. Pravý komfort poskytují nejen pružné gumičky, které se přizpůsobí i různým deformitám nohy 
(větším či bolestivějším kloubům), ale i příjemně měkká  stélka. Boty jsou určené pro každodenní nošení a 
při znečištění je lze i šetrně vyprat 

- barefootová obuv Rockspring je vyrobena na tenké podešvi, která vám pomůže reaktivovat cit chodidel 
podobně jako při častém chození na boso bez obuvi. Obuv má širší přední část, aby se roztáhly prsty u 
nohou a docházelo k ventilaci a stabilní citlivé chůzi pro správné držení těla. Obuv byla testová na tak, aby 
byla chůze co nejbližší pocitům na boso (BAREFOOT).  Podešve jsou protiskluzové, pružné a velmi lehké 

- sportovní tenisky brazilské značky Olympikus, které se vyznačují vysokou kvalitou a originálním 
designem 

- trekové boty Scooter, celokožené s membránou, nízké i vysoké 

- sandále, pantofle a žabky 

U nás si každá žena vybere šaty na denní nošení i slavnostní událost, na sport i k  vodě. Velký výběr 
letního oblečení, strečových riflových kalhot, šortek, sukní a bund české značky Rollys  a mnoho jiného. 

Osobní přístup a ochota ke každému zákazníkovi je u nás samozřejmostí.  

Provozní doba: PO-PÁ 9.00 – 12.00  13.00-16.00 hodin 
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Spolupracujeme s celým světem
Připojte se k nám!

Operátor CNC strojů
Operátor 3D měřicích strojů
Zkušební mechanik
Skladový dělník
Plánovač
Pracovník výrobního controllingu
Vedoucí řízení jakosti divize letecké
Recepční

Hledáme nové kolegy na pozice:

Moderní pracovní prostředí, kariérní růst,
vysoké finanční ohodnocení, 25 dní dovolené,
odměny a příspěvky, vzdělávání, kvalitní
stravování a mnoho dalších benefitů

Co nabízíme?

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat: 

Monika Krátká

@

(+420) 722 963 855
kratka.monika@jihostroj.cz
www.jihostroj.com/kariera/volna-mista
www.facebook.com/Jihostroj.as
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