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POZVÁNKA NA NOVOROČNÍ KONCERT
KAMIL STŘIHAVKA & THE LEADERS ACOUSTIC BAND!
Kamil Střihavka oslovuje již dvě generace fanoušků. Český rockový Ježíš, majitel nezaměnitelného a fenomenálního hlasu, člen
Beatové síně slávy a frontman rockových kapel jako Motorband, BSP, No Guitars!, Woo-Doo Band!, The Leaders! a Supergroup míří
do Kaplice!!. Jeho koncerty jsou vždy plné neopakovatelné atmosféry, nabité energií a poctivým pop-rockem.
Jako speciální host vystoupí obdivovaný kytarový mág Michal Pavlíček.



Slovo z radnice

Vážení Kapličáci, sousedé, přátelé,
tyto řádky píšu po návratu z Kaplic-
kého náměstí, kde se uskutečnil další
z řady sobotních koncertů v rámci Ka-
plického adventu. Letos zvolilo vedení
města cestu poklidného tradičního
trhu, doprovázeného bohatým kultur-
ním programem. Že se jedná o krok
správným směrem, nás ubezpečují
vaše pozitivní ohlasy, za které vám dě-
kujeme. Musím na tomto místě znovu
poděkovat všem, kteří se podíleli na
organizaci, a už nyní se těším na příští
rok, kdy bude vše plánováno s dosta-
tečným předstihem. 

Na prosincovém zasedání zastupitel-
stva města Kaplice byl mimo jiné
schválen i nejdůležitější bod programu,
a to rozpočet města na rok 2023.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o pre-
miéru nového zastupitelstva, jsem rád,
že se celé zasedání neslo v konstruk-
tivním a věcném duchu, o čemž se
nově mohli přesvědčit i diváci zkušeb-
ního on-line přenosu.  

Na závěr bych vás rád pozval na tra-
diční novoroční koncert, tentokrát 
s Kamilem Střihavkou, kapelou The Le-
aders Acoustic Band a speciálním hos-
tem Michalem Pavlíčkem, který se
bude konat 22. ledna v kaplickém kul-
turním domě.
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Vězte, že knihovna již není pouze mís-
tem k půjčování vašich oblíbených knih,
ale hlavně je místem k setkávání všech
generací čtenářů i nečtenářů, je ostrovem
klidu v tomto uspěchaném a neustále mě-
nícím se světě. I v letošním roce pro vás
chystáme různé besedy se spisovateli,
cestovateli, programy pro děti, žáky 
a studenty, dílny pro ty, kteří mají chuť
neustále něco vymýšlet a tvořit. 
Děkujeme Vám za vaši přízeň a přejeme
Vám do nového roku 2023 hodně štěstí,
radosti v životě, zdraví a úspěchů. Vaše
knihovnice

12. 1. 2023 v 16:30 hodin
Zimní putování okolo knihovny, se-

jdeme se u vchodu knihovny a půjdeme 
s lampičkami plnit úkoly

19. 1. 2023 od 16 hodin
Workshop s Janou 
Makramé andílci, materiál bude zajiš-

těn, cena 350 Kč. 

26. 1. 2023 od 16 hodin
Dílna s Petrou - Zimní dekorace

1. 12. 2022 – 31. 1. 2023 Odlož
mobil v knihovně

V knihovně můžete odložit vysloužilý
mobilní telefon, pomůžete tak zvýšit po-
vědomí o třídění elektrozařízení.

Městská knihovna Kaplice

Radek Ježek

Informace pro občany
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Informace pro občany
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Informace pro občany

PO 2 9 16 23 30 PO 6 13 20 28 PO 6 13 20 27

ÚT 3 10 17 24 31 ÚT 7 14 21 ÚT 7 14 21 28
ST 4 11 18 25 ST 1 8 15 22 ST 1 8 15 22 29
ČT 5 12 19 26 ČT 2 9 16 23 ČT 2 9 16 23 30
PÁ 6 13 20 27 PÁ 3 10 17 24 PÁ 3 10 17 24 31
SO 7 14 21 28 SO 4 11 18 25 SO 4 11 18 25
NE 1 8 15 22 29 NE 5 12 19 26 NE 5 12 19 26

PO 3 10 17 24 PO 1 8 15 22 29 PO 5 12 19 26

ÚT 4 11 18 25 ÚT 2 9 16 23 30 ÚT 6 13 20 27
ST 5 12 19 26 ST 3 10 17 24 31 ST 7 14 21 28
ČT 6 13 20 27 ČT 4 11 18 25 ČT 1 8 15 22 29
PÁ 7 14 21 28 PÁ 5 12 19 26 PÁ 2 9 16 23 30
SO 1 8 15 22 29 SO 6 13 20 27 SO 3 10 17 24
NE 2 9 16 23 30 NE 7 14 21 28 NE 4 11 18 25

PO 3 10 17 14 31 PO 7 14 21 28 PO 4 11 18 25

ÚT 4 11 18 25 ÚT 1 8 15 22 29 ÚT 5 12 19 26
ST 5 12 19 26 ST 2 9 16 23 30 ST 6 13 20 27
ČT 6 13 20 27 ČT 3 10 17 24 31 ČT 7 14 21 28
PÁ 7 14 21 28 PÁ 4 11 18 25 PÁ 1 8 15 22 29
SO 1 8 15 22 29 SO 5 12 19 26 SO 2 9 16 23 30
NE 2 9 16 23 30 NE 6 13 20 27 NE 3 10 17 24

PO 2 9 16 23 30 PO 6 13 20 27 PO 4 11 18 25

ÚT 3 10 17 24 31 ÚT 7 14 21 28 ÚT 5 12 19 26
ST 4 11 18 25 ST 1 8 15 22 29 ST 6 13 20 27
ČT 5 12 19 26 ČT 2 9 16 23 30 ČT 7 14 21 28
PÁ 6 13 20 27 PÁ 3 10 17 24 PÁ 1 8 15 22 29
SO 7 14 21 28 SO 4 11 18 25 SO 2 9 16 23 30
NE 1 8 15 22 29 NE 5 12 19 26 NE 3 10 17 24 31

 - pravidelně každé pondělí

DUBEN KVĚTEN ČERVEN

ROZPIS SVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU - 2023
Technické služby Kaplice spol. s.r.o. - tel.: 380 425 722

LEDEN ÚNOR BŘEZEN

ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ

ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Odpad se vyváží dle rozpisu každý všední den i ve dnech svátků!

PLAST 

PAPIR  - 1 x za 14 dnů v pátek

KOMUNÁLNÍ ODPAD POPELNICE - pravidelně každou středu
KONTEJNERY - pravidelně každé pondělí a pátek

SKLO 1. část  - 1 x za 4 týdny v pondělí - ul. Na Vyhlídce, 1. máje, Míru, Malšské údolí

SKLO 2. část  - 1x za 4 týdny v pondělí - Kaplice město a okolí
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Plavecký výcvik
žáků 4. a 5. tříd ZŠ
Fantova v Srní 

V listopadu jsme jeli na plavecký kurz
do Srní. Je v Plzeňském kraji, cesta 
z Kaplice do Srní trvá dvě hodiny. Na
plavání nás rozdělili do tří skupin. Bazén
měl 25 m. Plavali jsme 4 hodiny denně.
Byli jsme i ve sportovní hale, na bow-
lingu a v obchodě. V Srní je vlčí výběh
a viděli jsme tam asi deset vlků. Na
konci kurzu jsme dělali zkoušky. Podle
toho, kolik jsme uplavali bazénů, jsme
dostali označení. Já jsem uplaval osm
bazénů a jsem delfín. Dostali jsme di-
plom. Mamka měla radost z pohledu,
který jsem poslal. V Srní se mi moc lí-
bilo.

Fanda Draxler, 5.A

Z dílny psaní žáků 5. B – inspirace vlky
Vlk v pasti
Byli jednou dva vlci a ti měli hlad. Uvi-

děli králíka. „Uáááá!!! Čeká na nás ně-
jaká pochoutka." Ale jeden vlk uviděl
díru a řekl si: „Já tam vlka shodím 
a budu mít potravu jen pro sebe." Nah-
nal tam druhého vlka. Pokusil se ho
shodit, ale najednou...spadl do díry
sám. Druhý vlk si pochutnal na králí-
kovi.

Ponaučení: Kdo jinému jámu kopá,
sám do ní padá.

Matěj, Erik, Petr, Tom z 5.B

Srní
Srní je tu s námi,
my je máme rádi.
Vlci tady vyjí,
nám se tu tak líbí.

Ještě tu není sníh,
ale s námi je tu smích.
Je tu taky zábava,
ale pěkná námaha.
Samuel Grieš, Prokop Hampl 5.A

Fantovku nic nezastaví, tentokrát jsme
se jeli podívat do předvánoční Vídně. Tě-
šili jsme se na vyzdobené hlavní město 
a vyrazili vybavení svačinami od mami-
nek. Při příjezdu do Vídně nás vítaly vy-
soké budovy a řeka Dunaj. Autobus
zaparkoval v centru a další cesta po pa-
mátkách byla pěkně po vlastních.  Histo-
rických objektů je plné město a stále bylo
co obdivovat, Štěpánský dóm, muzeum
Albertina nebo Parlament. Krásné předvá-
noční tržnice voněly svařeným vínem 
a kořením, stánky byly plné keramiky,
ozdob a pochoutek. Bylo pro nás těžké

vybrat si z množství nabízeného zboží.
Světýlka a vánoční motivy byly všude.
Stromy plné světelných řetězů a ozdob
musí být v noci překrásné. Budovy se
předháněly ve výzdobě, deště světel 
lemovaly ulice, výstavy různých betlémů 
a povozy s koňmi doladily pohádkovou
atmosféru vánočního času. Škoda, že
jsme nemohli vidět večerní osvětlenou
Vídeň, to musí být skutečně překrásné.
Během celého dne jsme měli dvakrát 
rozchod a možnost projít si část města
sami. Odjížděli jsme unavení, ale každý
uznal, že to stálo za to.
Krásné Vánoce, Fantovko!

Fantováci na adventní procházce Vídní
Jana Šenkýřová, 9.B

Z kaplických škol

Prosinec se nesl ve vánočním duchu
nejen u každého doma, ve městech, ale
také u nás ve školce. Nejdříve nás v ma-
teřské škole navštívil Mikuláš, čert 
a anděl, kteří byli ve spolupráci se žáky
devátých tříd ZŠ Fantova. Po čertovské
návštěvě ve školce začaly přípravy na
první ročník Zahradní vánoční slavnosti,
která byla v andělském duchu v prosto-
rách zahrady mateřské školy. Děti si pro
rodiče připravily vystoupení s vánočními
básničkami, písničkami a tanečkem. Pro
všechny byl připravený punč, pohoštění
(ve spolupráci s rodiči) a stanoviště po za-

hradě například Andělské srdce. Fotogra-
fie z akce a video bude na našich 
www stránkách (www.msnovedomky.cz).

Chtěli bychom poděkovat za spolupráci
kavárně KapCafé (zapůjčení stánků), Slo-
vanské rikše, a všem ostatním, kteří nám
pomohli, abychom akci mohli zrealizovat.
Poděkování patří i městu Kaplice. 

Velké děkuji patří samozřejmě zákon-
ným zástupcům (za celoroční spolupráci)
a našim nejmenším. 

Doufáme, že jste prožili vánoční svátky
v rodinném kruhu ve zdraví a spokoje-
nosti, a do nového roku přejeme mnoho
štěstí, zdraví, lásky a úspěchů. 

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Kolektiv Mateřské školy Kaplice
Nové domky 



Blíží se Vánoce a s nimi je spojený 
i Advent.

Ve čtvrtek 15. 12. se konal v ZŠ Školní
Vánoční jarmark. Žáci pilně vyráběli v ho-
dinách výtvarné výchovy vánoční deko-
race, které na jarmarku prodávali.

My čtvrťáci jsme si pozvali do naší třídy
paní účetní Petru Gregorovou, která nám
ukázala novou metodu kreslení – Enkaus-
tiku. Je to kreslení voskem a žehličkou.
Naše třída byla rozdělená na dvě skupiny.
S paní účetní pracovalo vždy jen 5 žáků,
ostatní vyráběli stromeček z papíru s paní

učitelkou. Pomáhala nám i paní asis-
tentka. Výrobky se nám povedly a tvoření
nás moc bavilo.

Ve čtvrtek 15. prosince proběhl na ZŠ
Školní 226 „Vánoční jarmark“. Hned 
u vchodu jste na nás mohli narazit. Možná
nás již někteří znáte. Jsme studentské
firmy ze SOŠ a SOU Kaplice, které se za-
bývají výrobou svíček a různých před-
mětů z pryskyřice. Jsme rádi za každou
příležitost, kde se můžeme prezentovat 
a prodávat své výrobky. Proto jsme byli
nesmírně potěšeni, když přišla ze ZŠ
Školní nabídka s možností účastnit se to-
hoto školního jarmarku. Opět to pro nás
byla možnost oslovit nové zákazníky a
díky jejich nákupům můžeme zdokonalo-
vat naše podnikání. 

Naše zboží se účastní-
kům jarmarku líbilo,
spoustu výrobků jsme
prodali a výtěžek nebyl
pro naše další podnikání
zanedbatelný. Děkujeme za pozvání.
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Z kaplických škol

V pátek 9.12. se vydali žáci 8. a 9. tříd
ZŠ Školní do Salzburku nasát vánoční
atmosféru. Na programu byla prohlídka
historického jádra města, které bylo zařa-
zeno na seznam světového dědictví
Unesco. 

K vidění byly nejvýznamnější památky-
Dóm sv. Ruperta a Virgilia, benediktinský
kostel sv. Petra, arcibiskupský palác Resi-
denz, rodný dům W.A. Mozarta…Velký
úspěch měl výjezd lanovkou do pevnosti
Hohensalzburg, odkud byl nádherný vý-
hled na město a okolní vrcholky Alp. Na
nádvoří bylo možné navštívit stánky vá-
nočních řemesel nebo si prohlédnout vý-
stavu marionet. Odpoledne patřilo už
návštěvě vánočních trhů-velkolepého
Salzburger Christkindlmarkt, Sterngarten
či kulinářského na Mirabellplatz. 

Trhy byly opravdu úžasné, vánoční
atmosféra byla doslova na každém kroku.
Ke koupi byly i tadiční Mozartkugeln, Salz-
burger Nockerl a spousta dalších pochou-
tek. Na závěr dne si ještě někteří vytrvalci
půjčili na Mozartplatz brusle a využili
možnost bruslení na připravené ploše
přímo u sochy W.A. Mozarta. Den byl na-
bitý zážitky a myslím, že se opravdu vy-
dařil. 

Bc. Lenka Řepová

Spolupráce SŠ a ZŠ nás baví
Studenti 2. ročníků obchodní akade-
mie

Tandemová výuka ve IV.B na ZŠ - Školní

Žáci IV.B ze ZŠ Školní

ZŠ Školní v adventním Salzburku

Vážení rodiče, milí žáci,
v čase rozhodování kam na střední po

základní škole si dovolujeme opětovně
připomenout, že SOŠ a SOU, Kaplice je
tady pro vás, pro žáky kaplických a spá-
dových základních škol. Nabízíme matu-
ritní, nástavbové a učební obory vhodné
pro dívky i chlapce. 

Studenti obchodní akademie dosahují
nemalých úspěchů v podnikatelských do-
vednostech, kdy zakládáním reálných stu-
dentských firem a svým podnikáním
dosahují skvělých výsledků
https://www.geukaplice.cz/ja-firmy

Úspěšní jsou i žáci v učebních oborech,
kteří nás reprezentují na soutěžích odbor-
ných dovedností jako např. na barman-
ských a kuchařských soutěžích, v jízdě
zručnosti nebo v soutěži Učeň roku, kte-
rou organizuje Jihočeská hospodářská ko-
mora.

V rámci výuky se nesoustředíme pouze
na odborné dovednosti, ale díky zapojení
školy do různých projektů rozvíjíme i čte-
nářské, občanské a podnikatelské kompe-
tence žáků. Žák se musí ve škole cítit
dobře, a to je i naším cílem, a proto se ak-
tivně zapojujeme do projektů podporují-
cích zdravé klima ve třídách. Podporujeme
i rozvoj jazykových dovedností žáků – na
obchodní akademii je kromě němčiny 
a angličtiny možnost studovat i jazyk
francouzský; spolupracujeme se středními
školami v rakouském Pergu a francouz-
ském Lille.

V posledních letech jsme do školy inves-
tovali více než 40 mil. korun – zateplili
jsme budovu SOU V Pohorské ulici, pořídili
vzduchotechniku a nové plynové kotle,
vybudovali studia nápojové a kuchařské
gastronomie, zrekonstruovali toalety 
a sprchy včetně bezbariérových toalet,
zmodernizovali část pokojů na domově
mládeže a sociální zařízení ve všech pa-
trech. Budovu SOŠ v Linecké ulici se sna-
žíme ve spolupráci s městem Kaplice
taktéž modernizovat, ať už se to týká cel-
kové rekonstrukce učeben či výměny
oken. Studentům je k dispozici sportovní
učebna s horolezeckou stěnou a pingpon-
govým stolem. Do obou škol byly zakou-
peny moderní digitální pomůcky od
počítačů přes notebooky, iPady, 3D ti-
skárny až k interaktivním tabulím a pane-
lům.

Spolupracujeme s více než 40 firmami 
a organizacemi, ve kterých absolvují naši
žáci odbornou praxi nebo odborný výcvik.
Jsme partnerskou školou Škody Auto
Mladá Boleslav, která školu sponzoruje
učebními pomůckami jako jsou různé ag-
regáty či hybridní vozidla.

V příštím kalendářním roce nás čeká in-
vestice z projetu IROP v hodnotě 20 mil.
Kč, díky které zmodernizujeme svářecí
školu společně s odbornými učebnami.

I když jsme malá škola, poskytujeme
velké možnosti, rozvíjíme se a těšíme se
na kaplické žáky!

Kaplická střední 
je dobrá volba
PhDr. Zdeňka Lovčí, SOŠ a SOU,
Kaplice
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Základní škola Školní v Kaplici pořádala
ve čtvrtek 15.prosince „Vánoční jarmark“.
Zúčastnily se třídy prvního i druhého
stupně. Stoly se prohýbaly pod tíhou cu-
kroví a výrobků, které ozdobí nejeden
štědrovečerní stůl. Na jarmarku jste mohli
pořídit samé krásné věci jako vánoční, ko-
rálkové a drátkované dekorace, vánoční
obrázky, keramické, dřevěné, háčkované
a papírové ozdoby, věnce, anděly, stro-
mečky, dárkové tašky, prostírání, jme-
novky, balící papíry, svícny, vánoční
deníky, balzámy na rty, mýdla, náramky,
malované kameny, vánoční vonné sáčky 
a přáníčka. Na výrobě se podíleli žáci s ro-
diči a bylo vidět, že nezaháleli. O pohoš-
tění nebyla též nouze. U vstupu každý
návštěvník dostal zdarma uvítací šálek
vánočního punče s rozinkami a ovocem.
Punč byl k zakoupení i u několika tříd 
2. stupně. Kdo měl chuť na něco dobrého
k zakousnutí, též bylo z čeho vybírat.
Třídy prodávaly palačinky, vánočky, do-
mácí chléb s pomazánkou, muffiny, slané,
sladké pečivo, cukroví a perníčky. Velice
populární byl kornout popcornu a odnést
jste si mohli i domácí džemy či pečené
čaje.

Na jarmarku prodávali své výrobky i stu-
denti druhého ročníku na SOŠ a SOU Kap-
lice obor Obchodní akademie, bývalí žáci
ZŠ Školní Karolína Růžičková, Pavel Sta-
něk a Petr Bílek. Při této příležitosti jsme
neváhali a vyzpovídali studenty, kteří nás
o svých firmách rádi informovali. Jejich
rozhovory zveřejníme v dalším čísle na-
šeho školního časopisu „Chameleon“.

Na školní jarmark se přišel podívat i sta-
rosta města Kaplice Radek Ježek. Nevá-
hali jsme a udělali krátký rozhovor, který
nyní přinášíme:

Dobrý den, pane starosto, co Vás
přivádí na náš jarmark?

Už jen název této akce nás vybízí pod-
porovat prodej lokálních výrobků. A záro-
veň rodina, mám zde na škole syna, který
se učí v osmé třídě a manželka zde vy-
učuje.

Přišel jste nasát vánoční atmosféru?
Ano, tu nasávám už od konce listopadu,

kdy začal advent. 
Jak jste plánoval advent na ná-

městí?
Rychle. Neměli jsme moc času, jen tři

týdny. Ale i tak se nám podařilo zorgani-
zovat tradiční adventní trhy na náměstí.
Každý stánkař měl možnost bezplatného
prodeje. A všechny adventní víkendy jsou
doprovázeny kulturním programem. 

A jaké máte vize na příští rok?
Advent budeme plánovat již od února

tak, aby byli kapličtí obyvatelé spokojeni.
A nyní už víme, že bychom chtěli otevřít
veřejnosti radnici a trhy umístit i tam. 

Moc děkujeme za rozhovor a přejeme, ať
se Vám všechna přání vyplní. Děkujeme
za krásný Kaplický advent.

Vánoční atmosféra naladěna a Vánoce
mohou začít. Chceme moc poděkovat
všem zúčastněným. Rodičům, prarodi-
čům, ale zvláště dětem, bez jejichž nad-
šení by tak úspěšného jarmarku nebylo.
Celkem všechny zapojené třídy utržily za
prodané zboží téměř 84 000,- Kč. Po zralé
a promyšlené úvaze tyto finanční pro-
středky třídy smysluplně využijí pro další
činnosti a aktivity.

Děkujeme všem zúčastněným za přízeň
a štědrost, velmi si jí vážíme.

Vánoční jarmark
Za všechny pracovníky a žáky školy
Mgr. Michaela Pechová

Z kaplických škol
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I když dovednosti barmanství nejsou přímou náplní učiva oboru
Kuchař-číšník, implementujeme jeho vzdělávací obsah do učeb-
ních osnov, protože se jedná o velmi atraktivní dovednosti a zá-
roveň podporujeme širší uplatnitelnost našich absolventů na trhu
práce.

V této souvislosti se účastníme barmanských soutěží, protože
díky studiu nápojové gastronomie máme možnost s žáky řádně
trénovat. Navíc v konkurenci žáků převážně z hotelových škol
máme pak i možnost srovnat naše barmanské dovednosti napříč
republikou.

V listopadu se konal v Brně 20. ročník METELKA CUP 2022.
Soutěž Junior Cocktail Competition, která probíhá na profesi-
onální úrovni, již garantuje Česká barmanská asociace ve spo-
lupráci s likérkou Metelka, pod záštitou starosty města Slavkov
u Brna. Adepti barmanského řemesla připravovali před odbornou
porotou 3 nápoje v kategorii Fancy Cocktail – Hot Drink. Naše
žákyně Vendula Karasová z třetího ročníku oboru Kuchař-číšník
se prezentovala nápojem s názvem DARK MOON, se kterým vy-
hrála CENU STAROSTY MĚSTA za nejlepší složení a servis nápoje
a umístila se na skvělém 19. místě z celkového počtu 27 soutě-
žících. Kristýna Körnerová, žákyně třetího ročníku oboru Kuchař-
číšník, si vybojovala výborné 20. místo s drinkem PODZIMNÍ
POTĚŠENÍ.

V předvánočním čase se opět v Brně sešli juniorští barmani do
21 let na mezinárodní soutěži v nápojové gastronomii s názvem
BRNĚNSKÝ VÁNOČNÍ POHÁR. V prostorách Best Western Pre-

mier Hotel International Brno mohli porovnat své dovednosti žáci
z různých gastronomických škol. Ani zde jsme nesměli chybět.
V ostré konkurenci se utkalo a změřilo své dovednosti 28 soutě-
žících barmanů a barmanek. Opět zabodovala žákyně Kristýna
Körnerová s krásným 13. místem a elévka Eliška Zadáková ob-
sadila 24. místo. Soutěžící se utkali i v písemném testu z oblasti
nápojové gastronomie. I když se ani jedné z nich nepodařilo do-
stat mezi vítěznou trojici, získaly něco cennějšího, a to zkuše-
nosti v soutěži, které určitě využijí v dalších podobných
soutěžích regionálního i celorepublikového významu.

Přejeme hodně štěstí a úspěchů do dalších soutěží.

Barmanství nás baví

Mgr. Ilona Straková, SOŠ a SOU, Kaplice

První prosincový víkend je v judistickém kalendáři spojen s tur-
najem v Kaplici. Stalo se již tradicí, že mezi mladé sportovce při-
šli čerti, Mikuláš a andělé. Všichni účastníci obdrželi nadílku. 

Pozvání organizátorů přijalo více jak 100 sportovců z Jihoče-
ského kraje, Vysočiny a spřáteleného rakouského klubu UJZ Mü-
hlviertel. Po covidové pauze přijela do Kaplice také legenda
rakouského juda Josef „Pepi“ Reiter, který v roce 1984 na olym-
piádě v Los Angeles získal pro svou zemi bronzovou medaili. To-
hoto setkání si velmi vážíme.  

Na domácím tatami se představilo 15 našich sportovců ve
všech třech kategoriích U9, U11 a U13. Nejmladší sportovci sbí-
rali zkušenosti.  Naopak ti starší a zkušenější potvrdili svou kva-
litu z předchozích turnajů a získali doma ve svých hmotnostních

kategoriích medailová umístění. 
Medailová sbírka kaplického klubu se rozrostla o šest zlatých

(Köse Max, Štěpánek David, Haňka Marek, Nesterenko Soffia,
Nesterenko Lev a Köse Jim), o tři stříbrné (Košnar Albert, Kor-
neva Sofia, Kalošová Elena) a o dvě bronzové medaile (Kornev
Amtonín, Pivec Daniel). Těsně pod stupni vítězů pak zůstali Hütt-
ner, Hadang, Hampl a Boldog. 

„Vše proběhlo, tak jak mělo. Podařilo se nám udělat dobrý tur-
naj. Mladí rozhodčí na tatami předvedli slušný výkon. Technika
fungovala bezproblémově. Zdravotnická služba nemusela řešit
žádné vážné zranění. V neposlední řadě bych rád poděkoval
všem těm, kteří nám pomohli s organizací“, turnaj zhodnotil
hlavní trenér kaplického klubu Libor Štěpánek.

Úspěch judistů SK Kaplice na domácím turnaji Randori Cup 



Do Spolku aktivních seniorů se po kovi-
dové přestávce pomalu vrací  nejenom
život, ale s ním i dobrá tvůrčí nálada. Vra-
címe se k normální běžné činnosti, plánu-
jeme pokračování našich už prověřených,
osvědčených a úspěšných akcí. Jako jsou
setkání se zdravotníkem, besedy s práv-
níkem o sousedských vztazích, nebo od-
borníkem, který umí ovládat a dobře
využívat výpočetní techniku. Máme od
našich dětí darované mobily, které ne-
musí sloužit jen k tomu, jak přijmout 
a odeslat hovor. Jsou to vlastně takové
malé šikovné počítače, které se dají nosit
v kapse. Úplně novým fenoménem se v
poslední době stala Sportovní liga seni-
orů, do které se zapojila ta zdatnější část
našeho spolku a považte, dokážou přivézt

i cenné poháry. V listopadu jsme se vydal
i na velmi zajímavý výlet. Byla to výprava
na výstavu na Pražském hradě i, pro se-
niora byla   úplně zdarma.  Tuto prohlídku
jsem už absolvovala sama, se svými
dětmi i vnoučaty několikrát. Samotný
hrad a jeho nádvoří, Zlatá ulička i zá-
mecké schody jsou velmi dobrým tipem
na hezké zážitky z našeho pozoruhodného
hlavního města. Byla jsem příjemně pře-
kvapena vysokou úrovní provedení vý-
stavy, novým kabátem, který dostala
svou rekonstrukcí chudičká a léta zaned-
bávaná Zlatá ulička. Výhledu na Prahu ze
Zámeckých schodů jsme si chvilku užívali
a pak už rychle na náš vlak.  Na vlakovém
nádraží nás přepadla reportérka ČT 
s otázkou: Nechat nebo odebrat studen-
tům a seniorům jejich slevy na cestovné?
Na to je jen jedna odpověď. Šetřit na

správném místě. Nevyhazovat miliardy do
válečné vřavy, bojovat za mír jednáním.
A věnovat se především naší mládeži. Ty
miliardy budou splácet ještě naši vnuci, 
a to přece nemůže chtít nikdo. Ať stu-
dují, cestují a vědí, co je správné, co
už ne a proč. Naše země je krásná, ale
také velmi zranitelná. Je povinností nás
všech ji rozumně a úspěšně chránit. 

Zpráva ze Spolku seniorů
Jitka Papežová

Společnost
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Zima je časem rozjímání, proto mi dovolte
zamyslet se nad problematikou, která za-
číná „čím dál víc pálit“ -  stárnutí společ-
nosti a její důsledky. Prodlužování
lidského života je jistě známkou úspěchu
ve vývoji lidstva, na straně druhé není vy-
řešen problém, jak se o velké množství
lidí ve vyšším věku postarat. 
V minulosti byla péče o seniory téměř
plně na zodpovědnosti rodiny. Rodina byla
široká, nebylo výjimkou soužití i tří gene-
rací pod jednou střechou. Roli pečovatelky
plnily ženy. Senioři často bydleli na tzv.
výminku. Jednalo se buď o místnost či
přímo chalupu přidruženou té původní,
kam rodiče odcházeli a přenechali hospo-
daření na dětech. Ty se musely zavázat,
že svým rodičům poskytnou po dobu je-
jich života naturálie, peníze a postarají se
o ně. Společnost se však změnila. Rodina
se zmenšila, zúžila se na rodičovský pár a
děti. Navíc ženy se staly plnohodnotnými
aktérkami na trhu práce, z logiky věci tak
časově i logisticky mohou jen stěží osobně
obstarat své rodiče. Zodpovědnost přebírá
stát. Vznikají různé sociální pobytové
služby - domovy pro seniory, domovy se
zvláštním režimem, odlehčovací pobyty,…
Rodina má tak na výběr, buď se o seniora
postarat, či jej svěřit instituci. Naštěstí do
této Sophiiny volby vstupují terénní pečo-

vatelské služby, díky nimž může senior co
nejdéle setrvat v domácím prostředí. 
Problém nastává v okamžiku, kdy senior
z důvodu zhoršeného zdravotního stavu
již potřebuje každodenní lékařskou péči.
Například paní Č. – léta žila s rodinou ve
společné domácnosti, my jsme docházeli
k paní každé ráno i poledne zatopit, pokli-
dit a zajistit stravu i hygienu, zkrátka
jsme suplovali rodinu v době, kdy ona
byla v práci. Spolupráce fungovala per-
fektně. Pak přišel úraz. Po zlomenině
krčku paní zůstala na ONP (oddělení ná-
sledné péče) v nemocnici. Rodina není
schopna se o ležící babičku postarat, po-
dali žádost do domova pro seniory. Je to
již čtvrt roku a stále čekají. A teď řeč čísel
pro snazší orientaci v této problematice.
Dle Českého statistického úřadu vzrostl
počet seniorů (osob nad 65 let) za posled-
ních 10 let téměř o půl milionu (z 1,6 na
2,2 milionu) – tvoří tedy téměř 1/5 oby-
vatelstva v ČR. Dle registru poskytovatelů
sociálních služeb je na území ČR cca 600
pobytových sociálních služeb, které nabí-
zejí cca 80 000 lůžek. Jednoduchou ma-
tematikou si tak spočítáme, že na 1 lůžko
připadá cca 28 seniorů. A problém je na
světě. Senioři čekají, paní Č. stále čeká…
Z prognóz ČSÚ je patrné, že počet seniorů
se bude zvyšovat. Je zřejmé, že je zapo

třebí rozšířit stávající síť. My, pečovatelky
a sociální pracovnice můžeme pomoci
alespoň drobnou radou – podávat žádosti
do pobytových sociálních služeb co nej-
dříve, nenechávat to „až na později, vždyť
babička je ještě s naší pomocí sobě-
stačná“. Ano, teď možná, ale nevíte, co
přijde za rok, měsíc, týden,…. Buďte při-
praveni včas, případné schválení se dá
kdykoli a bez finančních ztrát odmítnout. 
Toto žhavé polínko jistě již nějakou dobu
pálí a věřme, že instance k tomu kompe-
tentní situaci řeší…My, čtenáři, tuto prob-
lematiku jistě nevyřešíme, ale můžeme se
alespoň nad tímto problémem zamyslet,
popřípadě diskutovat – a to v tomto zim-
ním období, nejlépe s horkým čajem v
ruce by mohlo jít, nemyslíte? 
P.S.: Přejeme Vám v novém roce 2023
hlavně zdraví, štěstí a pohodu, a to nej-
lépe v domácím prostředí!

Kontakt: Ing. Lenka Rodějová – koordiná-
torka pečovatelské služby
Telefon: 725 342 656  E-mail: lenka.rode-
jova@ledax.cz

Péče o seniory v ČR 

TANEČNÍ KURZY V
KAPLICI

Od 17. února budou každý
pátek probíhat kurzy tanečních 
v KD Kaplice. Taneční kurz pro

dospělé je již obsazen.
Kurz pro mládež je zatím volný.

Zájemci o kurzy se mohou při-
hlásit:

www.tanecni-skola.eu/kurzy-
pro-dospele/tanecni-kurzy-kap-

lice
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Naučná stezka údolím říčky Černé za-
vede návštěvníky do oblasti Benešovska,
Besednicka a Kaplicka. V roce 2022 byla
kompletně zrekonstruována společným
úsilím destinačního spolku Novohradsko-
Doudlebsko, CEGV Cassiopeia, obcemi
Benešov nad Černou, Soběnov a městem
Kaplice.

Jednotlivých zastavení je 9 a představují
zajímavosti přírody a využití okolí této
malebné říčky: 

1) Údolní nádrž Soběnov
2) Říčka Černá a malé tajemství
3) Vznik údolí, skály a kameny
4) Mlýn U dubu
5) Lesy (nejen) v údolí Černé
6) Mikroklima údolí a horské rostliny
7) Voroplavba na Černé a jejích přítocích
8) Živočichové v řece
9) Vodní elektrárna

K zastavení 2) a 3) je nutno přejít řeku
Černá po velkých placatých kamenech na
její pravou stranu, kde lze nejen obdivo-
vat skalní masív Sokolčí, ale navštívit i zří-
ceninu stejnojmenného hradu na jeho
vrcholu. 

Stejnou cestou se pro pokračování na
stezce musíte potom vrátit zpět na levý
břeh řeky!

Délka: 3 km

NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM ŘEKY ČERNÁ PO REKONSTRUKCI
Jaroslav Zeman, Novohradsko-
Doudlebsko, z.s.
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Sport, turistika

Asi se jen těžko někdo z nás podívá na
Měsíc. Pokud si však chcete udělat před-
stavu o podobě měsíčního povrchu, vy-
pravte se do chilské pouště Atacama. Tato
nejsušší poušť na zeměkouli se táhne
1000 km podél pobřeží Pacifiku od jižní
hranice Peru až do centrálních oblastí
Chile. Někde její povrch dosahuje až 5000
m nadmořské výšky a podle meteo měření
v některých jejích částech už nepršelo od

16. století. Shlédnout tuhle úžasnou oblast znamená nejprve ze
Santiaga absolvovat let do Calamy a odtud asi hodinu taxíkem
do polopouštního městečka San Pedro de Atacama. Už tady se
ocitáte v jiném světě. Hliněné domky, úzké prašné uličky a nad-
mořská výška 2400 m vás rázem přesune do jiné životní roviny.
Protože vím, že se budu pohybovat ještě výš, hned po ubytování
v hotýlku Pascual Andino, upaluji na místní tržiště a nakupuji zá-

sobu usušených listů koky, které pak průběžně žvýkám jako
ochranu před horskou nemocí. Musím být připraven i na velké
teplotní pecky, vždyť v některých místech pouště je teplotní roz-
díl mezi ránem a polednem až 50 stupňů Celsia. Druhý den brzy
ráno vyrážím pronajatým autem do pouštní horské oblasti El
Tatio. Jedná se o vulkanickou gejzírovou oblast v nadmořské
výšce 4 200 m, což znamená nejvýše položené gejzírové pole
na světě. Zážitek je to úžasný. Člověk prochází kolem desítek
gejzírů, které stříkají do výšky 1–6 metrů, může se i vykoupat
v termálních jezírcích, prostě opravdu jiný svět. Trávím tu mezi
horkými prameny celý den. Druhou oblastí, kterou chci ještě 
v poušti Atacama navštívit, je Valle de la Muerte (Údolí smrti) 
a Valle de Marte (Měsíční údolí). Úžasná, sluncem spálená pouš-
tní krajina, plná kráterů a dun, vás doslova ohromí svou atmo-
sférou. A co teprve západ slunce, kdy klesající žhavá koule
zbarvuje okolní terén do oranžova a ruda, prodlužuje stíny a na-
bízí doslova úchvatné pohledy. Namísto dalšího psaní nabídnu
raději několik mých fotografií.

Oblast gejzírů EL Tatio

Ing. Jaroslav Tošner

Postřehy z cest -   V poušti Atacama

Měsíční údolí

Údolí smrti
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DOVOLENÁ 1.1. - 8.1.2023 

11.1. 2023 středa od 19:00 film SR 
PIARGY   
Vesnice Piargy žije hříšným životem, až o jedné
masopustní noci zcela zmizí. Jako by ji peklo po-
hltilo i s lidmi, domy a zvířaty. Naplní se proroc-
tví staré vědmy Uli o příchodu antikrista 
a krutém trestu?

12.1.2023 čtvrtek od 19:00 akční (titulky)        
OPERACE FORTUNE:  RUSE DE GUERRE             
Superšpion Orson Fortune (Jason Statham) 
a jeho tým špičkových agentů naverbují největší
hollywoodskou filmovou hvězdu Dannyho Fran-
cesca (Josh Hartnett), aby jim pomohl při tajné
misi, jejímž cílem je zabránit miliardáři a zpro-
středkovateli zbraní Gregu Simmondsovi (Hugh
Grant) v prodeji nové smrtící zbrojní technolo-
gie, která hrozí narušit světový řád.

13.1.2023 pátek od 19:00 horor (titulky)       
M3GAN   
Dávejte si pozor, jakou hračku dětem pořizu-
jete. Některé mohou být smrtící, jako například
panenka M3GAN. James Wan a studio Blum-
house, přední tvůrci filmové hrůzy, natočili horor
o modernější sestře panenky Annabelle a legen-
dárního Chuckyho.

14.1.2023 sobota  od 16:00 pohádka
KOCOUR V BOTÁCH
Do kin se vrací jeden z nejoblíbenějších hrdinů
z pohádek o Shrekovi. Má ten nejroztomilejší
kukuč, před alkoholem dává přednost mléku a
jako šermíř je přímo geniální. Kocour v botách
si bude v pohádkové dobrodružné jízdě plnit po-
slední přání.

14.1.2023 sobota od 19:00 akční (dabing)
AVATAR: THE WAY OF WATER 3D
Po deseti letech se znovu setkáváme s Jackem
Sully, Neytiri a jejich dětmi, kteří stále bojují za
to, aby se udrželi v bezpečí a naživu.

15.1.2023 neděle od 16:00 pohádka (dabing)
UŽASNÝ MAURIC
Ze světa úžasné Zeměplochy a z knihy Terryho
Pratchetta přichází do kin originální hrdinové
v animované komedii Úžasný Mauric. Mluvící a
hodně vykutálený kocour Mauric se dá dohro-
mady se skupinou inteligentních krys a s lid-
ským klukem a vymyslí plán, jak v jednom
nebohém městě přijít k penězům. V podzemí
města se ale ukrývá tajemství a z Mauricovy
perfektně nachystané finty se stane nečekané
dobrodružství..

15.1. 2023 neděle od 19:00 film SR 
PIARGY
Vesnice Piargy žije hříšným životem, až o jedné
masopustní noci zcela zmizí. Jako by ji peklo po-
hltilo i s lidmi, domy a zvířaty. Naplní se proroc-
tví staré vědmy Uli o příchodu antikrista a
krutém trestu?

18.1.2023 středa od 19:00 akční (titulky)        
OPERACE FORTUNE: RUSE DE GUERRE 
Superšpion Orson Fortune (Jason Statham) a
jeho tým špičkových agentů naverbují největší
hollywoodskou filmovou hvězdu Dannyho Fra-
nesca (Josh Hartnett), aby jim pomohl při tajné
misi.

19.1.2023 čtvrtek od 19:00 film ČR
PŘÁNÍ K NAROZENINÁM  
Líba má každý rok jediné narozeninové přání.
Trvá na tom, aby se na její oslavě sešla celá ro-
dina, což všichni vždy splnili. Tedy až do letoš-
ních narozenin. 

20.1.2023 pátek od 19:00 horor (titulky)       
M3GAN   
Dávejte si pozor, jakou hračku dětem pořizu-
jete. Některé mohou být smrtící, jako například
panenka M3GAN. James Wan a studio Blum-
house, přední tvůrci filmové hrůzy, natočili horor
o modernější sestře panenky Annabelle a legen-
dárního Chuckyho.

21.1.2023 sobota od 16:00 pohádka (dabing)
ZOUBKOVÁ VÍLA
Zvídavá a nezbedná Violetta (337 let) se učí na
zoubkovou vílu, jenže se jí to moc nedaří. Místo,
aby dětem za zoubky vyčarovala hračky jako
ostatní zoubkové víly, jediné, co umí jsou… fi-
alky! Její maturitní zkouška se blíží a jen víly,
které jí složí, dostanou drahokam, se kterým se
mohou pohybovat tam a zpět z lidského světa.

21.1.2023 sobota od 19:00 drama (titulky) 
BABYLON
Damien Chazelle natočil film Babylon o vzestu-
pech i pádech hrdinů filmařského šílenství v de-
kadentním Hollywoodu dvacátých let minulého
století. Němé filmy ustupují zvukovým a jejich
herci i tvůrci se tomu snaží přizpůsobit. Někte-
rým to skvěle sedne, ale jiní mají menší úspěch.
V hlavních rolích se představí Margot Robbie 
a Brad Pitt.

25.1.2023 středa od 17:00 cestovatelské pro-
mítání 
UKRAJINA
Jak vznikala ukrajinská státnost? Jakou identitu
měl a má Krym? Jaké zkušenosti se stalinismem
á Rusko a jaké Ukrajina? Vyrovnávají se s nimi
stejně? Jak fungovalo soužití Ukrajinců a Rusů
v rámci SSSR a po jeho rozpadu? 
Přednáška se zabývá vývojem Ukrajiny od po-
sledních let existence Sovětského svazu do sou-
časnosti. Primárně bude zaměřena na
rusko-ukrajinské vztahy a pozornost bude vě-
nována i stručnému nástinu moderní ukrajinské
historie. Pozornost bude věnována klíčovým
mezníkům nejnovější ukrajinské historie (Hla-
domor, výbuch Černobylu, rozpad SSSR, oran-
žová revoluce, ruská anexe Krymu a napadení
Ukrajiny Ruskem). Přednáší: Mgr. Libor Svo-
boda, PhD. Český historik, specializující se na
moderní české dějiny, dějiny východní Evropy 
a dějiny bezpečnostních sborů. Vystudoval his-
torii, etnologii, religionistiku a politologii na Ma-
sarykově univerzitě (1999). V r. 2006 obdržel
titul PhD. Od roku 2009 pracuje na Ústavu pro
studium totalitních režimů.

25.1.2023 středa od 19:00 film ČR
PŘÁNÍ K NAROZENINÁM 
Líba má každý rok jediné narozeninové přání.
Trvá na tom, aby se na její oslavě sešla celá ro-
dina, což všichni vždy splnili. Tedy až do letoš-
ních narozenin. Její syn Petr má na tenhle rok
jiné plány, a tak před rodinou předstírá nemoc.
Letos chce totiž poprvé strávit narozeniny se
svým přítelem Karlem, který má narozeniny ve
stejný den.

26.1.2023 čtvrtek od 19:00 drama (titulky)
VÍLY Z INISHERINU    
Na odlehlém ostrově západně od pobřeží Irska
sledujeme celoživotní přátele Pádraica (Colin
Farrell) a Colma (Brendan Gleeson), kteří se
ocitnou v nejednoduché situaci, když Colm ne-
čekaně jejich přátelství ukončí. Zaskočený Pá-
draic, kterému pomáhá jeho sestra Siobhán
(Kerry Condon) a mladík žijící na ostrově, Do-
minic (Barry Keoghan) 

27.1.2023 pátek od 19:00 film ČR
PŘÁNÍ K NAROZENINÁM      
Líba má každý rok jediné narozeninové přání.
Trvá na tom, aby se na její oslavě sešla celá ro-
dina, což všichni vždy splnili. Tedy až do letoš-
ních narozenin. 

28.1.2023 sobota od 16:00 pohádka (dabing)
ZOUBKOVÁ VÍLA
Zvídavá a nezbedná Violetta (337 let) se učí na
zoubkovou vílu, jenže se jí to moc nedaří. Místo,
aby dětem za zoubky vyčarovala hračky jako
ostatní zoubkové víly, jediné, co umí jsou… fi-
alky! Její maturitní zkouška se blíží a jen víly,
které jí složí, dostanou drahokam, se kterým se
mohou pohybovat tam a zpět z lidského světa.

28.1.2023 sobota od 19:00 drama (titulky) 
BABYLON
Damien Chazelle natočil film Babylon o vzestu-
pech i pádech hrdinů filmařského šílenství v de-
kadentním Hollywoodu dvacátých let minulého
století. Němé filmy ustupují zvukovým a jejich
herci i tvůrci se tomu snaží přizpůsobit. Někte-
rým to skvěle sedne, ale jiní mají menší úspěch.
V hlavních rolích se představí Margot Robbie 
a Brad Pitt.

29.1.2023 neděle od 16:00 pohádka (dabing)
UŽASNÝ MAURIC
Ze světa úžasné Zeměplochy a z knihy Terryho
Pratchetta přichází do kin originální hrdinové
v animované komedii Úžasný Mauric. Mluvící 
a hodně vykutálený kocour Mauric se dá dohro-
mady se skupinou inteligentních krys a s lid-
ským klukem a vymyslí plán, jak v jednom
nebohém městě přijít k penězům. V podzemí
města se ale ukrývá tajemství a z Mauricovy
perfektně nachystané finty se stane nečekané
dobrodružství..

29.1.2023 neděle od 19:00 drama (titulky)
VÍLY Z INISHERINU 
Na odlehlém ostrově západně od pobřeží Irska
sledujeme celoživotní přátele Pádraica (Colin
Farrell) a Colma (Brendan Gleeson), kteří se
ocitnou v nejednoduché situaci, když Colm ne-
čekaně jejich přátelství ukončí. Zaskočený Pá-
draic, kterému pomáhá jeho sestra Siobhán
(Kerry Condon) a mladík žijící na ostrově, Do-
minic (Barry Keoghan) 

Změna programu vyhrazena

Leden 2023
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Leden 2023
13.1.2023, pátek od 19:00
SORRY..., BABY! - divadlo
Volné pokračování kultovní „chilli“ kome-
die LOVE..., SORRY! nejen o sexu a vzta-
zích on-line i off-line.
Laskavě nekorektní komedie ze života
jedné firmy. Příběh pokračuje!!! Nové si-
tuace, nové postavy, nové emoce. Jaká-
koliv podobnost postav hry, jejich
příběhů a situací s reálnými osobami,
příběhy a situacemi není čistě náhodná!
Poznáváte se?! ME TOO! Víme, co se
děje u vás doma! Víme, co se děje u vás
ve firmě! Sledujeme vás! I vy sledujte
nás! Komedie je mimo jiné o sexu, vzta-
zích, svobodě, lásce, osamělosti, oprav-
dovém sdílení i pravdivých lžích. To vše
je zabaleno do úhledně a příjemně ladě-
ného balíčku, který ctí žánr komedie 
s něžně nabroušeným existenciálním os-
třím
KD Kaplice
Vstupenky v předprodeji 150,-
na místě 200,-

Předprodej vstupenek bude ukončen
12.1. 2023,
rezervace v předprodeji musí být vy-
zvednuty do 12.1. 2023
Vstupenky k zakoupení v infocentru Kap-
lice nebo na www.ikaplice.cz

22.1. 2023, neděle od 17:00
NOVOROČNÍ KONCERT 
KAMIL STŘIHAVKA & THE LEADERS
ACOUSTIC BAND!
Kamil Střihavka oslovuje již dvě gene-
race fanoušků. Český rockový Ježíš, ma-
jitel nezaměnitelného a fenomenálního
hlasu, člen Beatové síně slávy a front-
man rockových kapel jako Motorband,
BSP, No Guitars!, Woo-Doo Band!, The
Leaders! a Supergroup míří do Kaplice!!.
Jeho koncerty jsou vždy plné neopako-
vatelné atmosféry, nabité energií a poc-
tivým pop-rockem.
Jako speciální host vystoupí obdivovaný
kytarový mág Michal Pavlíček.

KD Kaplice 
Vstupné:
550,- Kč / 480,- Kč 
Vstupenky k zakoupení v infocentru
Kaplice nebo na www.ikaplice.cz

VIP vstupné 1 200 / 1 130,- Kč zahrnuje
raut

VIP vstupenky je možné zakoupit pouze
v kaplickém infocentru.

Více informací na www.ikaplice.cz nebo
v infocentru Kaplice

25.1. 2023, středa od 17:00
UKRAJINA - spojnice mezi Ruskem
a EU? - cetovatelské promítání
Jak vznikala ukrajinská státnost? Jakou
identitu měl a má Krym? Jaké zkuše-
nosti se stalinismem má Rusko a jaké
Ukrajina? Vyrovnávají se s nimi stejně?
Jak fungovalo soužití Ukrajinců a Rusů
v rámci SSSR a po jeho rozpadu?

Přednáška se zabývá vývojem Ukrajiny
od posledních let existence Sovětského
svazu do současnosti. Primárně bude
zaměřena na rusko-ukrajinské vztahy a
pozornost bude věnována i stručnému
nástinu moderní ukrajinské historie.  Po-
zornost bude věnována klíčovým mezní-
kům nejnovější ukrajinské historie
(Hladomor, výbuch Černobylu, rozpad
SSSR, oranžová revoluce, ruská anexe
Krymu a napadení Ukrajiny Ruskem). 

Přednáší: Mgr. Libor Svoboda, PhD.
Český historik, specializující se na mo-
derní české dějiny, dějiny východní Ev-
ropy a dějiny bezpečnostních sborů.
Vystudoval historii, etnologii, religionis-
tiku a politologii na Masarykově univer-
zitě (1999). 
Kino Kaplice
Vstupné: 80,-

KIC KAPLICE SRDEČNĚ ZVE NA ZÁJEZD DO DIVADLA BROADWAY
NA MUZIKÁLOVÉ PŘEDSTAVENÍ V SOBOTU 22. DUBNA 2023

OKNO MÉ LÁSKY 
HIT MUZIKÁL S PÍSNĚMI PETRA JANDY 

A SKUPINY OLYMPIC

Čerstvá muzikálová novinka zachycuje v působivých jevištních ob-
razech dramatické peripetie talentovaného muže, jehož celoživotním
osudem se stává umění graffiti. Je to příběh o hledání lidských i umě-
leckých hodnot, příběh o hledání a nalezání osobní identity a přede-
vším příběh lásky, která jediná těmto pojmům dokáže dát hlubší
smysl. Ústřední postavou je chlapec jménem David, se kterým se
život doposud příliš nemazlil. A ačkoli je nositelem výjimečného vý-
tvarného talentu, svět je v jeho očích jen smutné a tragické místo.
Setkání se studentkou taneční Konzervatoře Sofií však zásadně mění
tento úhel pohledu a z frustrovaného mladého muže se zanedlouho
stává známá umělecká osobnost oslavující ve svých dílech krásu
světa a radost z bytí.
Vstupenky v prodeji od pondělí 9. ledna 2023!

Soutěž halových modelů letadel mezi pylony s večerní částí v unikátní světelné atmosféře
Doprovodný program pro děti, vstup dobrovolný

14.1.2023, 13:00 hod., hala ZŠ Školní, Kaplice

Kapličtí modeláři ve spolupráci s LMK Křemže Vás zvou na 4. ročník soutěže:

www.airracekaplice.cz

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA



strana 14



strana 15

Nová kniha města Kaplice s názvem KAPLICE 765 plná krás-
ných fotografií je k dostání v Informačním centru Kaplice
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www.tridenijedulezite.cz

PŘÍRODA VÁS BUDE
ZBOŽŇOVAT

TŘIĎTE ODPAD

Řádková inzerce
Řádkovou inzerci můžete podávat v redakci Kaplického zpravodaje, tj. v infocen-
tru Kaplice v Linecké ulici 305 v Kaplici. Cena inzerátu 24,- Kč.

Prodám starší funkční mrazák ARDO,
3 šuplata. Cena 500,-, možná sleva. 
Tel.: 607 631 458, Kaplice

Prodám zděnou garáž u školního statku - u rybníka. Cena 250
000,- (dohoda možná). Tel.: 607 631 458, Kaplice

Prodám sáňky, boby, stojan na stromek plastový i kovový,
nápojovou soupravu - dřevo + sklo, porcelán, sklo - talíře,
mísy,číše, kuchyňský robot BOSCH, keramickéláhves nápisy,
obrazy i vyšívané, visací hodiny, staré fotoaparáty, divadelní
kukátko, dámská kosmetická souprava ze žlutého kovu a jiné 
zajímavosti. Vše pěkné a levně. 
Tel.: 607 631 458, Kaplice
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BenefityBenefity  
naleznete nanaleznete na
www.jihostroj.comwww.jihostroj.com

Samostatný operátor robotickýchSamostatný operátor robotických
pracovišťpracovišť
Samostatný operátor CNC strojůSamostatný operátor CNC strojů
Nástrojař (brusič, soustružník)Nástrojař (brusič, soustružník)
Brusič-ostřič nástrojůBrusič-ostřič nástrojů
Mechanik výrobyMechanik výroby
Skladník/skladniceSkladník/skladnice  
Technolog výrobyTechnolog výroby
Konstruktér zkušebních zařízeníKonstruktér zkušebních zařízení
Mzdová/ý účetníMzdová/ý účetní
Konstruktér-projektantKonstruktér-projektant

I v novém roce pro vás máme nabídkyI v novém roce pro vás máme nabídky
volných pracovních pozic, do kterýchvolných pracovních pozic, do kterých
vás bez obav zaškolíme:vás bez obav zaškolíme:  

+ 4 2 0  7 2 2  9 6 3  8 5 5
 

k r a t k a . m o n i k a @ j i h o s t r o j . c z
 

B u d ě j o v i c k á  1 4 8
3 8 2  3 2  V e l e š í n

 

KONTAKTUJTE NÁS

S ohledem na blížící se růst cen elektrické energie se Jihostroj již v předstihu připravoval na příští období, a tak vedení
společnosti Jihostroj rozhodlo o vybudování fotovoltaické elektrárny (FVE). Produkce čisté elektrické energie je
instalována na plochou střechu haly, v níž se vyrábí hydraulická čerpadla a motory. Plocha má celkovou rozlohu
jednoho hektaru.

Okénko do firmy
Energetická optimalizace areálu

Srdce stroje zSrdce stroje z  
JihostrojeJihostroje

V objektu areálu jsou v první etapě instalovány dvě FVE o
maximálním výkonu 998 kWp. Na střeše objektu M06 je usazeno
1440 fotovoltaických panelů o maximálním výkonu 663 kWp, jenž
je schopen při dostatečném osvitu kompenzovat spotřebu
obrobny. Na střeše budovy expedice, skladu a tepelného
zpracování objektu M06 je usazeno 730 fotovoltaických panelů o
maximálním výkonu 336 kWp. Součástí sestavy je bateriové
uložiště o kapacitě 466 kWh. 
Charakteristika odběrového diagramu ve tvaru sinusoidy
umožňuje efektivní využití akumulace v tomto provozu. Při
současných sjednaných cenách elektrické energie pro Jihostroj
a.s. (5,3 Kč/kWh) můžeme říci, že návratnost fotovoltaické
elektrárny bude s roční úsporou přes 4 mil. Kč v horizontu 4 let.

Termín ostrého spuštění FVE je naplánován na únor 2023.
Předpokládaná životnost FVE jen minimálně 30 let s tím, že
dodavatel poskytuje záruku 85% účinnosti panelů po dobu 25 let.

V současné době připravujeme druhou etapu výstavby
fotovoltaické elektrárny v areálu Jihostroje, a zpracovává se studie
proveditelnosti.
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SILNÝ PARTNER
V NELEHKÉ DOBĚ

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

www.fb.com/ENGELCZkariera

www.engel.cz

www.pracevengelu.cz

ENGEL je zodpovědný zaměstnavatel a pro své zaměst-
nance vždy bude silným partnerem nejen v této nelehké 
době, ale po celou dobu své existence. Lidé mohou využí-
vat velkého množství benefitů a bonusů našich smluvních 
partnerů.

V roce 2022 se firmě ENGEL podařilo překročit význam-
ný milník a tím byl dosažený počet 7 000 zaměstnanců 
v 9 výrobních závodech a obchodních zastoupení po 
celém světě. Z toho ENGEL strojírenská spol. s r. o. se 
sídlem v Kaplici bude do roku 2023 vstupovat s více jak 
1 150 zaměstnanci.

7 000
zaměstnanců
celosvětově
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HAUSER podporuje
inovativní školní
projekty
Základní škola ve Fantově ulici v  Kaplici vzdělává 
místní děti již 60 let. Každým rokem se zde snaží 
zlepšovat jak prostředí školy, tak i její vybavení. Téměř 
všechny třídy jsou vybaveny moderní informační
a komunikační technikou umožňující zajímavé 
vyučování. Škola zároveň podporuje zdravý životní styl 
žáků řadou pohybových aktivit a kroužků. Sportovci 
mají své zázemí ve  zrekonstruované tělocvičně nebo 
využívají venkovní víceúčelové hřiště. 

V současnosti školu navštěvuje 657 žáků, což je nejvíce 
za její historii. S  tím souvisejí také rostoucí provozní 
nároky na prostor i techniku. „Škola na tuto situaci 
zareagovala a v  říjnu tohoto roku otevřela novou 
moderní aulu. V  případě potřeby je možné z  ní rychle 
vytvořit několik menších místností, nebo naopak 
přednáškový sál.“, uvádí ředitel školy pan Libor Lukš. 
Dalším připravovaným projektem je jazyková učebna. 
Oba tyto projekty je však nutné ještě vybavit technikou.
 
Firma HAUSER se rozhodla školu podpořit a darovat jí 
20 stolních počítačů, které předal v úterý 13. prosince 
2022 jednatel společnosti pan Pavel Mrzena 

představitelům školy. Škola tak uspoří provozní náklady 
a může ušetřené prostředky investovat do výše 
zmiňovaných projektů. „Počítače využijí hlavně samotní 
pedagogové, kterých je v současném učitelském sboru 
celkem 61. Pedagogové potřebují počítače jednak pro 
svou přípravu na výuku, ale také v  rámci samotného 
vyučování. Využívají interaktivní tabuli nebo 3D brýle, 
aby pro žáky byla výuka zábavnější.“, doplnila paní Jana 
Drdáková, zástupkyně ředitele. Pan Pavel Mrzena
v rozhovoru s ředitelem školy a jeho zástupkyní potvrdil 
také zájem společnosti HAUSER i nadále podporovat 
vzdělávání v regionu a probrali další možnosti vzájemné 
spolupráce. 


