
Dokončené investice v Kaplici: Ulice Li-
necká, volnočasové hřiště Blansko...

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané, 
stojíme na prahu no-

vého volebního ob-
dobí 2018 až 2022. V
těchto řádcích bych
rád poděkoval všem
voličům za projeve-

nou důvěru. Mé poděkování patří i
členům volebních komisí a Odboru
vnitřních věcí Městského úřadu Kap-
lice pod vedením Bc. Soni Šindelá-
řové, která i přes různé pochybovač-
né názory o regulérnosti průběhu
voleb zachovala chladnou hlavu a se
svým týmem zajistila zdárný průběh
komunálních voleb. Výsledky voleb
jsou dostupné na portálu volby.cz, a
na webových stránkách města. V sou-
časné době probíhají povolební jed-
nání o budoucím uspořádání vedení
radnice, o zástupcích zvolených stran
ve výborech a komisích města. Vy-
vrcholením těchto jednání by mělo
být uzavření koaliční dohody. V pon-
dělí 5. listopadu 2018 se od 16 hodin
uskuteční v kině Kaplice ustavující za-
sedání Zastupitelstva města Kaplice,
na které Vás tímto všechny srdečně
zvu.

V závěru měsíce října probíhaly na-
příč republikou oslavy stého výročí
založení Československé republiky.
Naše město si toto téma připomnělo
již při tradičních kaplických slavnos-
tech. Čeká nás ještě cyklus předná-
šek našeho historika pana Pavla
Mörtla a měli jsme v plánu vysázet
sto lip k tomuto výročí. Vzhledem k
přetrvávajícímu suchu nám bylo do-
poručeno vyčkat až do jara, aby měly
stromy dostatek vláhy a možnost za-
kořenit. O kaplickou zeleň se dlouho-
době starají Technické služby Kaplice
spol. s r.o., v jejichž vedení došlo po
dlouhé době ke změně. Novými jed-
nateli se stali pan Jiří Malkus a pan
Miroslav Řepa. 

pokračování na str. 2
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Město Kaplice dokončilo další investiční
akce, z nichž největší je rekonstrukce
ulice Linecká až po křižovatku s ulicemi
Omlenická a Fantova. Aktuálně město
čeká na kolaudační řízení. Druhá etapa
navazovala na první etapu ukončenou mi-
nulý rok na podzim a týkala se úseku od
křižovatky "u hasičů" po nový kruhový ob-
jezd "ledvinového tvaru". Nová politická
reprezentace města se v dalším volebním
období zaměří na pokračování rekon-
strukce v dalších navazujících ulicích. Re-
konstrukci provedla firma Swietelski za 31
156 583 korun. Občané si jistě všimli zdr-
žení oproti původnímu plánu na dokončení
rekonstrukce. To bylo způsobeno rekon-
strukcí vodovodu a kanalizace vedoucí do
ulice Omlenická tak, aby se při násled-
ných etapách předešlo zásahu do hotové
křižovatky a nebyl narušen provoz v cen-
tru města. Tato rekonstrukce sítí vyšla
město na 1 324 914 korun. 

V rámci prací v ulici Linecké došlo také k
rekonstrukci dvora za objektem kaple sv.
Barbory a Josefa (Linecká 3). Dlážděná
plocha je prostranstvím před hřbitovem,
parterem obytného domu, a v omezené

míře může posloužit například krátkodo-
bému parkování, ač není tomuto účelu
primárně určena. Z prostranství povede
na hřbitov nová vstupní brána a bude za-
chován i původní přístup. Na tuto rekon-
strukci byla vynaložena částka 1 758 501
korun a provedla ji společnost Ertl. 

Hřiště pro volný čas v Blansku je umís-
těno na jednu z travnatých ploch na návsi
včetně bezpečnostních dopadových ploch.
Herní prvky stály dohromady 821 687
korun, terénní úpravy 422 291 korun. V
plánu je ještě, vybudovat ve spolupráci s
občany Blanska v tomto prostoru odpočin-
kovou zónu s ohništěm. 

Dopadové plochy pod streetworkouto-
vým hřištěm jsou nově tvořeny uměloh-
motným povrchem. Město se rozhodlo
zvýšit životnost prostoru tohoto sporto-
viště, protože prostor mezi cvičebními
prvky byl po deštivých dnech rozbahněn
a nebyl ani příliš atraktivní a bezpečný pro
cvičence. Nová dopadová plocha zajistí
také bezpečnost těch, kteří sportoviště
využívají, pro případ, že by někdo upadl.
Na dopadové plochy město Kaplice vyna-
ložilo 388 764 korun a zhotovitelem byla
prachatická firma Onyx Wood.
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Rád bych poděkoval odstupujícímu

jednateli panu Josefu Šedivému za
dlouholetou práci, kterou odváděl
nejen pro město, ale i jednotlivé ob-
čany při řešení nenadálých situací.
Bude patřit k výrazným osobnostem
našeho města nejen pro své osobité
názory, ale i pro znalost místních po-
měrů, neboť je jedním z nejdéle půso-
bících osob ve veřejném životě.

Za sebou máme úspěšnou akci „Kap-
lický ušák“, za jejíž zdárnou organizaci
děkuji KIC Kaplice. Akce tohoto typu
do našeho prostředí patří už jen proto,
že řada dětí dnes nemá možnost vidět
domácí zvířata takto zblízka. Doufám,
že díky velkému úspěchu se bude akce
v budoucnu opakovat, i když je orga-
nizačně velmi náročná.

S přáním hezkých podzimních dnů
Váš starosta Pavel Talíř

Slovo z radnice

Ve dnech 26. 9. – 30. 9. 2018 se Kaplický
pěvecký spolek zúčastnil soutěžního festi-
valu pěveckých sborů v nádherném ital-
ském městečku Grado. Soutěžili jsme ve
dvou kategoriích. 

V první kategorii se zpívaly ve čtvrtek 27.
9. světské písně v kongresovém paláci. Na-
šimi soupeři byly kvalitní sbory z Jižní
Afriky, Číny, Holandska a Maďarska. Před
porotou se nám trochu chvěla kolena, ale
sbormistr Pepa nás před vystoupením
uklidňoval, takže jsme možná při samot-
ném zpěvu vypadali suverénně a uvolněně.
Předvedli jsme tři poměrně obtížné
skladby:  Michelle (Lennon, McCartney), Už
sa fašang kráci (lidová v úpravě Miroslava
Raichla) a Nearer, My God, to Thee (Lowell
Mason). Jakousi naději na dobré umístění
jsme získali hned, jak jsme dozpívali, neboť
všichni členové poroty se na nás usmívali.
Na ortel poroty jsme ale museli čekat až do
17 hodin sobotního odpoledne, kdy mělo
proběhnout slavnostní vyhlášení výsledků. 

Ve druhé kategorii byly na pořadu du-
chovní písně a soutěž probíhala v krásném
prostředí „Basilica di Sant’Eufemia“. I když
jsme měli kvalitní repertoár (Veni, Veni
Emmanuel – Miodrag Govedarica, Exultate
Deo – Alessandro Scarlatti a Bogoroditse
Devo – Sergei Rachmaninoff), a vystoupení
se nám povedlo, bylo nám jasné, že mezi
sbory, které měly 40 až 48 členů, má naše
osmnáctičlenná družina jen malou šanci na
dobré umístění. Zvuk některých vícečlen-
ných sborů byl v bazilice občas tak silný, že
se na křtitelnici vytvořilo stojaté vlnění. V
této kategorii jsme soutěžili se sbory z
Bosny a Hercegoviny, Itálie, Dánska a
dvěma sbory ze Švédska.

Pobyt v Gradu jsme netrávili jen zkou-
škami a soutěžením. V pátek jsme navští-
vili na kolech z půjčovny historické místo
Aquileia, které je od Grada vzdáleno asi 11
km a kde byly nalezeny vykopávky starší
než v Římě. Část sboru pak v sobotu jela
do Benátek, kde jsme zjistili, že 4 hodiny
na jejich prohlídku je opravdu málo. Chvá-
tali jsme na slavnostní vyhlášení soutěže v
Gradu a stihli ho jen tak tak. Do kongreso-
vého sálu jsme vstupovali v 16.57 hod.

Tam bylo vskutku plno – kolem 800 lidí –
všechny sbory ze všech kategorií plus do-
provody a fanoušci. V kategorii duchovních
písní jsme skončili šestí z šesti, ale bodové
rozdíly nebyly velké. V kategorii světských
písní jsme obsadili nakonec druhé místo za
sborem z Jižní Afriky, ale velmi těsně. Od
prvního místa nás dělil zlomek bodu. I tak
je to zatím naše nejlepší umístění na mezi-
národních soutěžích, kterých se mnoho let
účastníme. Můžeme tedy s klidem konsta-
tovat, že Pěvecký spolek Kaplice ač složen
z amatérů, má svou kvalitu. V neděli večer
jsme se všichni ve zdraví navrátili do svých
domovů a určitě budeme dlouho vzpomínat
na krásné zážitky ze soutěže, jejíž oficiální
název byl „Festival e Concorso Corale In-
ternazionale“. 
Složení našeho sboru:
Velmi trpělivý a profesionální sbormistr
Josef Menšík,
soprán: Markéta Nová, Jana Kotlasová, Da-
niela Andršová, Natálie Trojáková, Ivana
Putzerová
alt: Tereza Přádová, Jana Kupská, Vladi-
míra Mušková, Iva Dvořáková, Iva Kočí-
ková
tenor: Roman Muška, Tomáš Szojka, Luděk
Andrš, Jan Menšík
bas: Dušan Andrš, Jiří Havelka jun., Jiří Ha-
velka sen. 

Historický úspěch Kaplického 
pěveckého spolku v Itálii

Jiří Havelka

Přistavení velko-
objemových 
kontejnerů
Město Kaplice oznamuje, že v měsíci
listopadu roku 2018 budou přistaveny
velkoobjemové kontejnery v níže uve-
dených osadách:
•Pořešín, Pořešínec, Žďár 
čtvrtek 1.11. - 5.11. 

•Rozpoutí, Hubenov, Hradiště 
čtvrtek 8.11. - pondělí 12.11. 

•Mostky, Dobechov, Blansko 
čtvrtek 15.11. - pondělí 19.11.

Do kontejnerů je zakázáno vhazovat
vytříděný papír, plast, sklo, sádrokar-
ton, pneumatiky, baterky a nebez-
pečné odpady (např. různé obaly od
škodlivin, zbytky barev, laků a olejů,
olejové filtry, eternit) tyto odpady lze
bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře
v Kaplici.

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

Informace pro občany 

Počet volebních okrsků: 9. Celkový počet
osob zapsaných ve výpisech ze seznamu
voličů: 5.168. Celkový počet odevzdaných
úředních obálek: 2.434
Zvolení zastupitelé: 
Voleb. strana č. 1 - Otevřená radnice
1. Libor Lukš (635 hlasů), 2. Jana Drdá-
ková (554), 3. Vanda Kárová (543)
Volební strana č. 2 - SNK Evropští de-
mokraté a nezávislí kandidáti
1. Jiřina Kostková (306 hlasů)
Volební strana č. 3 – KSČM 
1. Josef Kaloš (329 hlasů), 2. Josef Bed-
livý (250)
Volební strana č. 4 - Politické hnutí
PRO 2016
1. Václav Mocek (371 hlasů), 2. Josef
Koschant (355), 3. Miroslav Paukner
(344) – odstoupil, nahradil jej Luděk Plza

Volební strana č. 5 - ČSSD
1. Pavel Svoboda (326 hlasů) 
Volební strana č. 6 - KDU - ČSL
1. Pavel Talíř (871 hlasů), 2. Pavla Ope-
karová (799), 3. Stanislav Trs (699), 4.
Jan Gušl (444), 5. Václav Holemý (404) 
Volební strana č. 7 - JIHOCEŠI 2012
1. Jana Kopůnová (429 hlasů), 2. Pavel
Janota (304) 
Volební strana č. 9 - NEZÁVISLÍ
a TOP 09
1. Josef Šedivý (326 hlasů)
Volební strana č. 10 - Svoboda
a přímá demokracie - Tomio Okamura
(SPD)
1. Václav Mikeš (168 hlasů)
Volební strana č. 11 - ODS
1. Karel Mach (374 hlasů), 2. Martin Paří-
zek (283)

Výsledky voleb do zastupitelstva města 

Rády bychom v Kaplici na prosinec při-
pravily výstavu betlémů ve výstavní míst-
nosti v Kinokavárně. Chtěly bychom
vytvořit místo, kde by bylo možné nasát
trochu vánoční atmosféry a užít si ad-
ventní čas. Prosíme, pokud by měl někdo
doma betlém, který by rád vystavil (ať už
vlastní tvorby nebo ne), přineste ho pro-
sím do DDM v Kaplici nebo kontaktujte
přímo nás a my si pro něj rády někam do-
jdeme. L. Fajtová a V. Kovacsová, DDM

Vystavte betlém
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Ze škol

Druhý říjnový týden jsme vyrazili za po-
znáním nejen do Slovinska. Hned první
den nás čekala prohlídka dvou největších
měst Slovinska, a to Mariboru a Lublaně.
Prozkoumali jsme jejich historická centra,
zhlédli krásy katedrál a prošli jsme se po
známých mostech. 

Druhý den byl vskutku plný krás. Nej-
prve nás uchvátilo kouzlo a tajemno nej-
známější slovinské jeskyně – Postojna
jama, poté jsme se kochali půvabem bí-
lých koní Lipicánů ve vesničce Lipica. V
závěru dne jsme zavítali do italského pří-
stavního města Terstu.

Třetí den nás čekali nenáročné túry

kolem jezera Bled a k vodopádu Savica.
Poslední den byl věnován rakouskému

městu Klagenfurtu am Wörthersee, kde
jsme navštívili park miniatur Minimundus.
Krásný park na břehu jezera nám nabídl
160 modelů známých památek z více jak
40 zemí světa. Exkurzi zakončil výšlap na
jednu z nejkrásnějších rozhleden v Evropě
– Pyramidenkogel s výhledem téměř na
celé Korutany.

Exkurze se pro nás stala nezapomenu-
telným zážitkem. Nejen že jsme navštívili
mnoho zajímavých míst, ale také jsme
spolu zažili mnoho neopakovatelných chvil
plných pohody a legrace. Velmi nás potě-
šilo, že s námi vyrazily i žákyně ZŠ Fan-
tova.

Studenti obchodní akademie poznávali
krásy Slovinska

Studenti G, SOŠE a SOU Kaplice

Ve čtvrtek 20. září navštívili žáci 7.-9. roč-
níku ZŠ Omlenická mezinárodní akci s ná-
zvem “Den čisté mobility“ , který se již
podruhé konal v Českých Budějovicích..
Cílem této akce je propagace ochrany ži-
votního prostředí, snaha o zkvalitňování
městského ovzduší, ale také bezpečnost na
silnicích a první pomoc.

Naši žáci si měli možnost prohlédnout
různé expozice elektromobility, přičemž se
v jednom z elektromobilů značky Tesla do-
konce i svezli. Dále se zúčastnili různých
soutěží, vyzkoušeli si jízdu na simulátoru a
čekalo je i mnoho zajímavého z programu
Besip  i Českého červeného kříže. Za velmi
programově pestré dopoledne se tedy do-
zvěděli mnoho zajímavých informací, vy-
zkoušeli si vše nabízené a obdrželi i  drobné
odměny. 

Celá  akce se všem moc líbila a doufáme,
že na ni za rok vyrazíme znovu. 

Den čisté mobility
v Č. Budějovicích
jana Růžičková, Daniele Vávrová

3. 11. 2018 (sobota)    12 km                
Harrachovka – zvěřinové hody                                                           
Odjezd od jeslí v 8:00 soukromými
auty na vlak v 8:22 do Tábora. Vy-
cházka z Tábora údolím Lužnice do 7
km vzdálené Lesní restaurace Harra-
chovka. Zpět se vrací kolem kláštera
v Klokotech. Přihlášky 2. 11. 2018.
Vedoucí p. Kvasnička

6. 11. 2018 11 km
Žumberk                                                                                                                                             
Autobusem z autobusového nádraží v
6:30 do Benešova nad Černou - Ka-
menné. Trasa: Kamenná – po modré
- Žumberk – po zelené  - Hrádek –
Terezínský rybník – Rejta – Trhové
Sviny, autobus ve 12:50  

13. 11. 2018    11 km                              
Z Kaplice do Dolní Pláně                                                                       
Odchod z parku v 9:00 – Jermaly.
Trasa: Kaplice – Jermaly – Velenov –
Lannovy Domky – Střítež – Věžovatá
Pláně – Dolní Pláně, autobus ve 12:55

20. 11. 2018             12 km                     
Kamenný Újezd – Římov - Velešín
Autobusem od školy v 7:55 do Ka-
menného Újezdu. Trasa: Kamenný
Újezd – po zelené - Plavnice   - po
žluté – Římov – Velešín,
autobus ve 13:05

27. 11. 2018         8 km                        
Z Bujanova do Kaplice                                                                                                                                                                                                         
Autobusem od školy v 10:00 do Bu-
janova. Trasa: Bujanov – po žluté –
Zdíky – lesní cestou do Kaplice            

Program TJ Cíl
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Ze škol, společnost

Kaplického Ušáka navštívilo 2500 lidí
Stanislav Trs

Ve středu 26. 9. 2018 proběhl  v naší
škole projektový den „Jablíčková slavnost“,
Víte, že “na Sv. Václava jablíčko nám do-
zrává“ a my jsme se této pranostiky drželi
a skutečně se celý tento den točil kolem
jablíček. Už ráno každý, kdo vstoupil do
naší školy a přinesl si jedno, dvě, tři nebo
dokonce celou bedýnku či košík jablíček,
dostal od nás také jedno jablíčko na
oplátku - malované na tvář.

První vyučovací hodinu děti plnily čtenář-
skou gramotnost v podobě  textu „O po-
sledním jablíčku“ a od 9:00 hodin to
vypuklo! Jednotlivé třídy pod vedením své
paní učitelky měly možnost si vyzkoušet
mnoho úkolů rozdílného charakteru. A tak
se vesele peklo, moštovalo, krájely se kří-
žaly, které se v zimě budou moc hodit. Vy-
ráběli jsme skřítky „Jablečníčky“ z jablíček
a přírodnin. V mezičase se hrály „ Jablečné
hry“ typu: Pět ran do bedýnky, Jablková
štafeta - ta se dětem obzvláště líbila, Strom
splněných přání a Lovení jablíček z vody.

Snad si děti den užily se vším všudy a
brzy zase něco vymyslíme. 

Ještě jednou moc děkujeme všem dětem
a jejich rodičům, kteří nám poslali  jablíčka
ze svých zahrádek. Zvláštní poděkování
dědečkovi p. uč. Petry Hromkové, který
nám poslal hned celou bednu moc dobrých
šťavnatých jablíček. 

Jablíčková slavnost
v ZŠ Omlenická
Milada Halabrínová, ZŠ Omlenická Chtěl bych moc poděkovat všem chova-

telům a vystavujícím, stánkovým prodej-
cům s jídlem a firmám, které nám
pomáhaly. Byla to podle mého podařená
akce, kterou budeme chtít udržet jako tra-
dici. 

Všem účastníkům velice děkujeme, do
parku vás přišlo něco kolem dvaapůltisíce.

Moc děkujeme všem, kteří se na akci po-
díleli:

Kučera zemědělská, Český svaz chovatelů
Střítež, Rybářství Nové Hrady, Pstruhařství
Kaplice, ČRS + místní organizace (uspořá-
dání rybářské soutěže), Mladí myslivci z
Jihu, Lesy ČR, Kynologický klub Kaplice,

AGRO Svoboda, Chutná hezky jihočesky,
Český svaz včelařů, Křepelky Kaplice, Ba-
žantnice Kaplice, Gymnázium a učiliště
Kaplice, Bauernöpl František, Easybox
GmbH, Fried s.r.o., JafHolz spol s.r.o. Vod-
ňany, Prokešová Gabriela, pedikúra, Sa-
myco – Rudolf Houfek, Stachema CZ s.r.o.,
VELIMPEX les s.r.o., VELIMPEX s.r.o. dřevo-
výroba, Vlásek Vrastislav – prodej krmiv,
ZEMOS Zubčice spol. s.r.o., ADM Mašl, ZD
Netřebice, Zelený les, BBO  FINECOLOR
s.r.o., Bujanovský spolek starých traktorů
a rodina Bártů, Město Kaplice. 

Děkuji také organizátorům z KIC, kteří
spolu se mnou tvořili celou akci. 

Prostřednictvím zapojení všech lidských
smyslů maximálně zapůsobit na osobnost
návštěvníka vlaku a efektivním způsobem
tak ovlivnit jeho pohled na legální a nele-
gální drogy je cílem projektu „REVOLUTION
TRAIN“ …  Multimediální vlakovou sou-
pravu, která formou interaktivního a zážit-
kového vzdělávání přináší zcela nové pojetí
protidrogové prevence, navštívili 10. října
v Českých Budějovicích žáci II. a IV. třídy.
Jejich reakce svědčily o tom, jak silně vní-
mají problematiku užívání návykových
látek a s tím spojené kriminality. Naprosto
výjimečný projekt a zážitek pro naše děti! 

Protidrogový vlak
Dagmar Kovaříková, ZŠ Omlenická

Nabídka volného
pracovního místa
G, SOŠE a SOU, Kaplice, Pohorská 86
přijme od 1. 1. 2019 do pracovního
poměru na pozici 

učitel odborného výcviku
na plný úvazek.

Základní kvalifikační předpoklady:
- vyučen v oboru mechanik opravář
motorových vozidel, automechanik
nebo opravář zemědělských strojů
- úplné střední odborné vzdělání s ma-
turitou, doplňující pedagogické stu-
dium (možnost dodělání studia při
zaměstnání)
- odpovědnost, spolehlivost, pečlivost,
ochota dále se vzdělávat
Platové zařazení dle platových tabu-
lek pedagogických pracovníků. Dovo-
lená 8 týdnů, příspěvek na penzijní
připojištění, příspěvek na stravu.
Nabídky včetně strukturovaného živo-
topisu je možné zasílat na adresu: G,
SOŠE a SOU, Kaplice, Pohorská 86,
382 41 Kaplice, Mgr. Josef Rezničák –
zástupce statutárního orgánu nebo na
e-mail: info@geukaplice.cz 
Tel.: 731 152 765 Vladislav Městecký,
770 158 127 Josef Rezničák

Charita Kaplice přispěla svým dílem i k le-
tošnímu kaplickému Októbrfestu. Klienti
sociální rehabilitace, speciálně pro tuto pří-
ležitost, vyrobili tři veliké zelené věnce s
modrobílým zdobením. Věnce vznikly v
dílně sociální služby, daly nám docela za-
brat, ale výsledek byl velmi dobrý a potěšil.
Doufáme, že potěšil i návštěvníky.  Jsme
rádi, že na tuto oblíbenou akci v našem
městě můžeme přispět i my.

Pořadatelé Októbrfestu, stejně jako v loň-
ském roce, nám i letos po skončení akce
poskytli finanční dar.  Děkujeme tímto panu
Kamilu Voncovi a Ing. Karlu Machovi za pří-
spěvek ve výši 2400,- Kč.

Věnce z dílny So-
ciální rehabilitace
zdobily Októbrfest
Petr Šípek, Ivana Žáčková
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Společnost

Městská knihovna 

14. 11. 2018 od 17 hodin 
JAPONSKO
V Městské knihovně Kaplice. Pestrá
projekce Jirky a Aleny Márových vás
zavede do Země vycházejícího slunce.
Nahlédněte přímo do života japonské
rodiny a poznáte úžasnou pestrost ta-
juplné země. Společně navštívíme ta-
jemné chrámy, překrásné zahrady,
neklidné sopečné oblasti i nespoutané
vodopády. 

15. 11 2018 od 12 do 18 hodin
Burza dětských knih 
v městské knihovně
Máte doma dětské knihy? Přijďte si je
prodat nebo mezi sebou vyměnit.
Svým nákupem i prodejem si můžete
udělat radost. Prostor bude připraven,
stačí přijít.

19. 11. 2018 od 10 do 18 hodin
Burza knih pro dospělé 
Po loňském velkém úspěchu burzy dět-
ských knih a zájmu čtenářů o prodej a
nákup knih pro dospělé, letos oteví-
ráme také burzu knih pro dospělé. V
knihovně pro vás bude připraven pro-
stor, kde si své knihy můžete prodat,
vyměnit nebo nakoupit. Zájemci se
mohou přihlásit na tel. 380312641
nebo e-mail: knihovna@mestokap-
lice.cz.

20. 11. 2018 od 17 hodin 
Beseda s Pavlem Mörtlem 
V Kinokavárně. Kaplicko po vzniku Če-
skoslovenské republiky v říjnu 1918.
Nesouhlas německého obyvatelstva s
připojením k nové republice – odpor
polovojenské organizace Volkswehr.
Boj o Kaplici a okolí – čs. vojáci pod ve-
lením setníka Čeňka Sagnera obsazují
Kaplici počátkem prosince 1918. Ná-
vrat prezidenta T. G. Masaryka vlakem
do vlasti po čtyřletém exilu. Vítání na
nové státní hranici v Horním Dvořišti
20. prosince 1918, odjezd přes Kaplici
a Velešín do Českých Budějovic (Masa-
rykova první noc ve vlasti).  

Kaplické dny s řemesly a jarmar-
kem v sále Slovanského domu
23. 11. 2018 13-17 hodin
24. 11. 2018   9-16 hodin
Srdečně vás všechny zveme, přijďte se
podívat a nasát vánoční atmosféru, na-
koupit malé vánoční dárečky. Zároveň
se mohou přihlásit tvořilky a tvořilové,
kteří zde mohou své výrobky ukázat i
prodávat, do 21. 11. 2018. 
Kontakt:  380312641, knihovna@mes-
tokaplice.cz

Vážení spoluobčané 
rádi bychom touto cestou poděkovali

všem, kteří se aktivně účastnili komunál-
ních voleb v našem městě a ukázali tak, že
osud jejich města jim není lhostejný. 

Zvláštní poděkování pak patří těm, kteří
svými hlasy přispěli k zisku 3 mandátů pro
Hnutí Otevřená radnice v zastupitelstvu
města Kaplice pro období 2018–2022. Za
Vaši důvěru moc děkujeme, moc si jí vá-
žíme a je pro nás tou největší motivací pro
odpovědné plnění funkce zastupitele na-
šeho města v následující období. 

Za všechny členy kandidátní listiny hnutí
Otevřená radnice Mgr. Libor Lukš, JUDr.
Vanda Kárová a Mgr. Jana Drdáková.

Vážení občané,
mnohokrát Vám děkujeme za projevenou

přízeň při komunálních volbách! Ukázali
jste, že značka Jihočeši 2012 se nosí. Vaše
hlasy jsou pro nás závazkem v další práci
pro město a přilehlé osady.

Zároveň moc děkujeme panu Marku Far-
kašovi a celému jeho týmu Kinokavárny
Kaplice za podporu a pomoc při zajištění a
organizaci Hudebního večera s Jihočechy.

Za celý tým hnutí Jihočeši 2012 Kaplice
ještě jednou mnohokrát děkujeme! Jsme
tu pro Vás!

S pokorou a zdravým selským rozumem
Vaši zastupitelé Jana Kopúnová a Pavel Ja-
nota. 

Jihočeši děkují 

Kapličtí Zelení děkují všem voličům, kteří
nám dali hlas. Velice si toho vážíme a be-
reme to jako závazek práce pro Kaplici i
mimo zastupitelstvo. 

Kapličtí Zelení 

Otevřená radnice

Spolek aktivních seniorů se opět už schází
ve své klubovně a připravuje se na své
podzimní akce. 

Začínáme dostávat první fotografie do
naší foto-soutěže. Ne každý fotograf  má
možnost zaslat nám své snímky online.
Stačí fotografie a k tomu negativ. Ostatní
úpravy už dokážeme udělat sami. Uzá-
věrku jsme posunuli do konce měsíce října.
Nejlepší fotografie budou vystaveny v pro-
storách kina v Kaplici v červnu 2019. Počí-
táme také s vydáním fotokalendáře.
Připomínám téma soutěže - Krásy  našeho
regionu (Novohradsko). 

V listopadu chceme opět připravit senior-
ské společenské odpoledne s hrou Bingo a
bohatou tombolou. Zúčastnili jsme se ku-
latého stolu spolků a organizací seniorů v
Českém Krumlově. Tam jsme získali nové
náměty pro naší činnost a navázali kon-
takty, které určitě v budoucnosti využijeme
v rámci vzájemné spolupráce a výměny
zkušeností především v rámci českokrum-
lovského regionu.

Chtěla bych poděkovat všem organizáto-
rům letošních Kaplických slavností. Moc
dobře a pečlivě připravené, zajímavý pro-
gram. Podařilo se dobře připomenout vý-
ročí naší státnosti s ukázkami z doby
vzniku republiky. Ani deštivé počasí  ne-
odradilo vděčné diváky i posluchače.

Spolek aktivních 
seniorů v Kaplici
Jitka Papežová

Dracula a ti druzí je nová výstava v Galerii
Krampus. Budete se příjemně bát… 

Po celý listopad a prosinec budou sklepní
prostory patřit dalším strašidelným bytos-
tem, toužícím tentokrát po lidské krvi… 

Ano, jedná se o upíry. Nejznámějším upí-
rem je slavný transylvánský hrabě Dracula.
Jako literární předloha posloužila tvůrci
Draculy –  Bramu Stokerovi – jihočeská
kněžna Eleonora Amálie ze Schwarzen-
bergu, s jejímž tajemným osudem vás vý-
stava také seznámí.

Střední Evropa byla všeobecně bohatá na
upírství. Renesanční monstrum Alžběta Bá-
thory známá jako Čachtická paní se ráda
koupala v krvi svých obětí, Karlštejnská
paní Kateřina Bechyňová z Komárova v po-
lovině 16. století umučila nejméně 14 pod-
daných. Pozdější upírské šílenství v dobách
baroka, během kterého se překopal kde-
jaký obecní hřbitov, musela rázně zastavit
až samotná císařovna Marie Terezie!

Na výstavě se dozvíte jak upíra rozpo-
znat, a hlavně jak se proti němu chránit.
Pokud si budete chtít rozšířit své znalosti
ještě více, připojte se k věhlasnému upíro-
bijci van Helsingovi, který mnoho let zkou-
mal prostředky, jakými se lze upírů zbavit
navždy. Seznámíte se také s vampýrskými
legendami na základě dobových kronik a ji-
ných dokumentů. 

„Kromě poutavých textů budou na vý-
stavě prezentováni upíři ve stylizovaných
scénách (např. starobylý hřbitov plný vam-
pýrů, přepadení upírem v ložnici, upírská
čarodějnice na hranici ad.) Figury vypadají
velice věrohodně. Postavy mají skleněné
oči, ostré zuby a dobové šaty včetně účesů.
Speciálně pro tuto výstavu také vznikly
multimediální „pohyblivé“ obrazy, které vy-
straší úplně každého návštěvníka – před
očima se totiž promění zprvu idylický por-
trét ve strach nahánějící bestii“ upřesnil ku-
rátor výstavy Mgr. Petr Lukas.

Dracula a ti druzí
v Galerii Krampus
KIC Kaplice

Rád bych poděkoval členkám ZO ČSCH
Střítež Tereze Chmelařové, Petře Kučerové,
Michaele Klementové, Elišce Pinterové,
Martě Eliášové, Janě Šebelkové, Evě Bic-
kové za přípravu chovatelské výstavy Kap-
lický Ušák. 

ZO ČSCH děkuje
Jaroslav Klícha
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Sport

Krásné počasí a asi stovka účastníků za-
vítala na tenisové kurty TK Sokol Kaplice v
sobotu 6. října. Tenisté a příznivci místního
tenisu se sešli k oslavě 45 let fungování te-
nisového oddílu v Kaplici. Mezi účastníky se
objevily i tváře let minulých, například pan
Tomeček, který je od pradávna spojen s
kaplickým tenisem. Přítomní zavzpomínali
také na pana Theiera, který bohužel letos
odešel do tenisového nebe a rozhodně za
sebou zanechal nesmazatelnou sportovní
stopu. Do Kaplice dorazili také pozvaní zá-
stupci dalších okresních tenisových klubů -
LTC Český Krumlov, LTC Velešín i hráči TK
Český Krumlov. Oslava 45 let kaplického
tenisu se tak stala vlastně zároveň oslavou
okresního tenisu. 

Sokol TK Kaplice se po několika letech
opět dostává do dobré sportovní kondice.
Družstvo dospělých zůstává v druhé kraj-
ské soutěži KPII a děti se postupně roze-
hrávají a získávají body v krajských
soutěžích družstev i jednotlivců. Mladší žák

Jonáš Rychnavský byl v sezóně 2017/18
výraznou posilou staršího žactva a česko-
krumlovskému LTC pomohl ve stejné se-
zóně vybojovat postup do jihočeské ligy,
nejvyšší regionální soutěže. Kristýna Boha-
tová sbírala první velké zkušenosti v sou-
těžích mladších a starších žákyň. Letos
dokonce dosáhla na krajský bronz v deblu
s krumlovskou Karolínou Bohdalovou. Bo-
hatová i Rychnavský si pro příští rok zajistili
v soutěžích mladšího žactva bodového hod-
nocení 12, což první jmenované přineslo
11. místo v kraji a jejímu mladšímu kole-
govi 23. příčku mezi všemi jihočeskými
hráči. 

Potěšitelný je zájem o kaplický tenis. Po
náboru do tréninku se stav pro novou se-
zónu ustálil na 35 mladých hráčích, což je
slušný základ pro další rozvoj. Vedení klubu
se proto rozhodlo najmout do pozice hlav-
ního trenéra Josefa Mikeše, který prošel
zkušenostmi v několika jihočeských klu-
bech a je také aktivním hráčem LTC Vele-
šín. Věřme, že se kaplickému závodnímu
tenisu blýská opět na lepší časy.

Setkání ke 45 letům tenisu v Kaplici bylo
zároveň oslavou okresního tenisu
Jan Bohdal

Tenisový turnaj
“Amatércup”

16. ročník tenisového turnaje amatérů ve
čtyřhrách zorganizovala MO ČSSD Kaplice. 

Termín turnaje byl shodný s Kaplickými
slavnostmi, tj. 1. 9. 2018. Tak jako v loň-
ském ročníku museli organizátoři turnaj
odložit, kvůli deštivému počasí, což poznali
i návštěvníci slavností. 

Turnaj se proto uskutečnil za týden, v so-
botu 8. 9. za krásného slunečného počasí. 

16. ročníku se zúčastnilo 8 párů a ředitel
turnaje p. Špilauer stanovil pravidla tur-
naje každý s každým na 1. set do šesti ví-
tězných gemů. Během turnaje byla k
vidění řada zajímavých a nezvykle vyrov-
naných duelů, když o pořadí mužstev na
třetím až pátém místě muselo rozhodnout
skóre. 

Celý turnaj celkem překvapivě ovládli
„Velešíňáci“ ve složení Zdeněk Žák – Kal-
voda. 2. místo obsadili bratři Sedláčkovci z
Besednic. O třetím až pátém místě rozho-
dovalo skóre. 3. místo dvojice Sedlák –
Špilauer se skóre 33:24. 4. místo Konias –
A. Dvořák, sk. 30:27. 5. místo Dundych –
Kolár – 24:34. 6. místo Hembera – Šupík.
7. místo Svoboda – Ševčík, 8. místo Šrá-
mek – Dvořák. 

Pořadatelé tímto děkují všem sponzo-
rům: 

MO ČSSD za úhradu kurtů
Vedení městě Kaplice za dárkové koše
AGRO Svoboda za financování bufetu pro

hráče
Tenisovému oddílu Spartak Kaplice za po-

skytnutí kurtů v náhradním termínu
Kavárně u Ševčíků za technické zázemí

bufetu 
Dále děkujeme všem zúčastněným hrá-

čům za slušné a sportovní vystupování a
zveme je na příští 17. ročník.

J. Ševčík, J. Špilauer

Do ní oddíl TJ Spartaku Kaplice vstoupil s
5 družstvy mužů v soutěžích dospělých. Je
to v historii nejširší záběr rozložený od di-
vize přes krajský přebor, okresní přebor a
okresní soutěž. Ostatně, pokud jde o his-
torii, tak oddíl v příštím roce oslaví kulaté
70. výročí bez přerušeného hraní v pravi-
delných  soutěžích. To již klobouk dolů před
hráčským, trenérským a funkcionářským
zázemím celého období.

Vstup A týmu do divize a B týmu do kraj-
ského přeboru byl úspěšný. Bilance A“ se
čtyřmi výhrami bez porážky a B“ s bilancí
3 vítězství a 1 porážky to potvrzuje. Cíl
těchto družstev, který byl stanoven na kon-
struktivní členské schůzi v Zubčicích, je
umístění  v horních patrech tabulky. Bilance

a přístup hráčů tuto prognózu naplňují. Po-
těšitelné je zapojení mládežníků v čele s
bratry Pavlem a Petrem Benešovými a Jar-
dou Procházkou. Nesmí zapadnout i fakt,
že základ A- týmu je složen výhradně z od-
chovanců.

Družstvo C“ by se mělo stát okresním
přeborníkem, D“ vítězem okresní soutěže a
E tým složený z žáků: Kuby Lukáše, Micha-
liska Davida, Větrovského Davida a Bar-
bory Malé sbírá v této soutěži zkušenosti.

Pro další návaznost tréninkového procesu
s mládeží oznamujeme rodičům chlapců
ročníků 2011 a 2012 možnost zapojení do
oddílu. Kontakt: Mácha Karel, tel. 606 298
538 nebo každé pondělí od 16,00 do 17,00
v herně stolního tenisu Spartaku ve spor-
tovním areálu na Bělidle.

Stolní tenis v sezoně  2018/2019

Ferdinand Jiskra

Charitativní sobota
pro Nelinku

Již popáté můžeme společně pomáhat.
Tento rok poputuje výtěžek pro Ne-
linku na pokrytí nákladů rehabilitač-
ního pobytu. 
Pomoc můžete darováním věci 
Od 1.11. – 16.11. můžete pomoci da-
rováním věcí na bazárek, darovat mů-
žete oblečení, hračky a doplňky do
domácnosti. Věci předávejte v Kinoka-
várně Relax ve Velešíně. Prosíme o
věci čisté a vhodné k prodeji. 
Nákup na charitativním bazárku
Koná se 17.11. od 9.00 – 17.00 hodin.
Darované věci se budou prodávat za
symbolické ceny v zasedací místnosti
Kina ve Velešíně. Od 16.00 hodin je
přichystaná pohádka pro děti Prin-
cezna Koloběžka (vstupné 50,- Kč)  

Michaela Jarošová



Pavel Mörtl
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Z historie

„Čas oponou trhnul – a změněn svět…“ 

Ano, s jistou
mírou nadsázky
bychom mohli
takto označit dobu,
kdy Rakouskou
monarchií otřásaly
změny, jejichž pů-
vodcem byl  Josef -
prvorozený syn
Marie Terezie - poz-
dější císař Josef II.
Ani ne pětadvaceti-
letý mladík, který
po smrti svého otce
Františka I. Ště-
pána  Lotrinského  (1765) dosedl vedle
matky na trůn, přinesl do vlády rodu nové
myšlenky.  Protireformačně a barokně
ztěžklá doba panování císařovny-matky
se blížila k svému konci a byť Josef byl
takřka neustále s matkou v kompetenč-
ních sporech, zvolna přicházela „nová po-
větrnost“, opíraná o Josefovu víru v
rozum a řád, jehož měl být  osvícený pa-
novník prvním služebníkem.

Josef zvládl v dětství a jinošství vedle
němčiny francouzštinu, italštinu, latinu a
také češtinu i obtížnou maďarštinu. V pat-
nácti létech se vyučil knihtiskařem a poz-
ději si osvojil i základy vojenského
řemesla. Uniformy se pro něho nakonec
staly velkou zálibou a rád je při svých čet-
ných cestách po zemích rakouských nosil
a obměňoval. Vojenství bylo zároveň je-
dinou oblastí, kde měl Josef zcela volnou
ruku a matčin souhlas a tak nechal do-
končit pevnost Terezín a v době 1780-90
dal vybudovat ve východních Čechách
další pevnost – Josefov. Obě fortifikační
díla měla sloužit jako ochrana před mo-
žným vojenským vpádem z Pruska.  

Aby unikl neustálému dozoru své matky,
Josef v přestrojení za knížete z Falken-
štejna (rodový zámek Habsburků) a za
podpory dvorního kancléře  knížete Vác-
lava Antonína Kounice navštěvoval chudo-
bince, sfáral s horníky do dolu a při cestě
do Olomouce 19. srpna 1769 ve Slavíko-
vicích u Nového Rousínova vyoral na poli
sedláka  Ondřeje Trnky několik brázd. Cí-
sařský konvoj tam musel zastavit kvůli
poruše jednoho kočáru a Josef si půjčil od
čeledína Jana Kratoše opratě. Čeledína
pak obdaroval zlatkou. Z této události se
později vyvinula velká legenda o „selském
císaři“ Josefu II. 

Roky 1769 až 1772 byly pro Čechy a
Moravu smutným časem. Vlivem dvoule-
tého  nedostatku úrody nastal hladomor,
kterému padlo za oběť kolem čtvrt mili-
onu obyvatel (v celé říši pak asi 1,2 mili-
onu). Josef nechal tehdy se souhlasem
císařovny otevřít erární (vojenské) obilní
sýpky (četné  z nich dodnes můžeme
leckde vidět) a mimo to rozdělit mezi hla-
dovějící asi 40 tisíc zlatých. Osobně také
dohlížel na rozdělování této pomoci. Ka-
tastrofa ovlivnila život lidu na  několik
dalších let a stala se rovněž nepřímou pří-

činou nevydařeného selského povstání
(selského gubernia) roku 1775 v Chlumci
nad Cidlinou.

Josefovy „úniky“ v podobě polotajných
cest měly ale také druhou stránku. Dvě
nevydařená manželství a tlak matky na
třetí svatbu dovedly panovníka k tomu, že
se na jednotlivých panstvích nechával bo-
hatě hostit, organizoval pitky a „přijímal“
u sebe po nocích dcery ze šlechtických
kruhů. Nebylo těžké přivodit si takovým
způsobem sexuálního života  „galantní
nemoc“ – syfilis.  Souběžně s tím se u
něho začaly projevovat první příznaky po-
čínající tuberkulózy a Josef II. pod vlivem
těchto skutečností, snad i  v předtuše blí-
žící se smrti, začal překotně a horečně
prosazovat své novátorské myšlenky. K
vyvrcholení došlo v desetiletí 1780-90,
kdy už  vládl samostatně. V tom čase z cí-
sařské kanceláře vycházely novoty jak na
běžícím pásu. Za zmíněnou dobu vydal
panovník na 6 tisíc různých předpisů a tři
z nich pak Rakousko změnily na desítky
dalších let. V červnu 1781 to byl patent
(rozuměj zákon) rušící cenzuru. Jednalo
se o zásah do církevního monopolu, jímž
církevní cenzoři zcela ztratili možnost
kontrolovat veškeré písemnosti. Následo-
vala nečekaná euforie, kdy v rakouských
zemích vzniklo za dva roky přes 1200
spisů a pamfletů. Oslavné i hanlivé písem-
nosti se věnovaly dosud různým doposud
tabuizovaným tématům a některé cílily
přímo na císaře samotného.  Například
jeden spisek vykreslil panovníka jako
„dvaačtyřicetiletou opici“ s živočišnými
pudy, což Josefa údajně spíše pobavilo.
Zmíněný patent byl po Josefově smrti zru-
šen.                   pokračování příště

Josef II. oře u Slavíkovic (Rousínov), rok 1769

ZUŠ Kaplice

Ohlédnutí
V září se naplnili žáci Základní umělec-
kou školu opět na horní hranici kapa-
city – 370 žáků, od října nastoupili žáci
do kroužků v doplňkové činnosti (Hu-
dební hrátky, Výtvarné hrátky, Drama-
tický kroužek…) 
26.9. proběhla slavnostní imatrikulace
druhého cyklu Akademie umění a kul-
tury, do které nastoupilo 72 studentů.
Všem studujícím přeji, aby hodiny
strávené v ZUŠ pro ně byly obohacu-
jící.
22.10.2018 – připravila ZUŠ Koncert
ke 100. výročí založení Českosloven-
ska, na kterém zazněly skladby če-
ských autorů a národní písně.

Připravujeme:
• 8.11. od 19.30 Vernisáž  prací vyuču-
jících výtvarného oboru. Pozvánku na
výstavu najdete níže na str. 7.
• 28.11. od 17.00 Třídní koncert žáků
T.Rožbouda (akordeon, klávesy) – sál
ZUŠ
Další informace na www.zuskaplice.cz

Anežka Opekarová

Řádková inzerce
Řádkovou inzerci můžete podávat v redakci Ka-
plického Zpravodaje, tj. v infocentru Kaplice v Li-
necké ulici 305 v Kaplici. Cena inzerátu 24,- Kč.

Koupím staré pivní lahve a sklenice z již
zrušených pivovarů z okolí. Sběratel. Tel.
732 170 454. 

Pronajmu garážové stání na Šumavské
ulici. Tel. 602 626 340. 

Prodám elektrokolo/skútr Power, 3 roky
starý. (Není nutný řidičský průkaz). Pů-
vodní cena 27 800,- Kč, nabízím za cenu
10 000,- Kč. Kontakt: 728 283 967. 

Daruji velké pokojové rostliny, vhodné
do zimní zahrady a bílé africké fialky. Tel.
380 313 606, volejte večer. 

Pro práci v Rakousku hledáme pracov-
níky na drátování rozvaděčů a řidiče sk. C.
Němčina podmínkou. Plat 2 000 euro/měs.
Tel. 725 684 513.  

Hledáme zájemce o podnikání vedené z
domu. Možné i jako přivýdělek při studiu
či mateřské. Více na: 
http://prizpusobivaprace.prijemextra.cz/ 
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1.11.2018, čtvrtek, 20.00, životopisný
BOHEMIAN RHAPSODY             
Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika,
je jeho příběh. Film sleduje hudební dráhu i ne-
kontrolovatelnou životní spirálu Freddie Mercu-
ryho od založení skupiny Queen až po památný
koncert Live Aid v roce 1985.
Vstup 130,- Kč   

2.11.2018, pátek, 19.00, film ČR               
ZLATÝ PODRAZ              
Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve
stínu politiky. Hlavní linii snímku tvoří osudová
láska mladého právníka a sportovce Franty (Filip
Březina) k tanečnici Michelle (Patricia Volny), s
kterou se seznámí na poválečném Mistrovství
Evropy v basketbalu v Ženěvě. 
Vstup 120,- Kč (106 min.)

4.11.2018, neděle, 16:00, pohádka ČR
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA    
Pohádkový příběh dvouhlavého dráčka Čmou-
díka, české princezny a slovenského prince... 
Vstup 120,- Kč

4.11.2018, neděle, 19.00, film ČR       
MARS               
Lety na Mars dávno vyšly z módy. Marťanskou
vědeckou stanici udržuje v nouzovém režimu
zastaralý robot, který už nechce být sám… Místo
náhradních dílů ale přiletí čeští turisté, kteří se
na Marsu chtějí oženit. Může umělá inteligence
žárlit? 
Vstup 110,- Kč (83 min.)

7.11.2018, středa, 19.00, životopisný film 
BOHEMIAN RHAPSODY           
Freddie Mercury... Jediné co je pozoruhodnější
než jejich muzika, je jeho příběh. 
Vstup 130,- Kč

8.11.2018, čtvrtek, 20.00, akční   
DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
Lisbeth Salanderová, svérázná ochránkyně
práv, kultovní postava a hlavní protagonistka
slavné knižní série Milénium Stiega Larssona, se
vrací na plátno v první adaptaci nového úspěš-
ného bestselleru D. Lagercrantze. 
Vstup 120,- Kč (110 min., titulky)

9.11.2018, pátek, 20.00, hudební
ZRODILA SE HVĚZDA
B. Cooper jako hvězda country Jackson Maine,
který objeví neznámou talentovanou zpěvačku
Ally v podání Lady Gaga. Když se oba vrhnou do
vášnivého milostného vztahu, Jack přiměje Ally
k vystupování v záři reflektorů a katapultuje ji
tak ke slávě. Její raketový start ale zastíní jeho
vlastní kariéru… 
Vstup 120,- Kč (136 min., titulky)

10.11.2018, sobota, 19.00, rodinný ČR
TEN, KDO TĚ MILOVAL       
Komediálně laděná rodinná detektivka s před-
vánoční atmosférou ze známého lázeňského
města, z Karlových Varů…
Vstup 120,- Kč (90 min.)

11.11.2018, neděle, 16.00, pohádka    
YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Yeti je přesvědčen, že záhadné bytosti známí
jako „lidé” opravdu existují.
Vstup 100,- Kč (100 min.)

11.11.2018, neděle, 19.00, film ČR
ZLATÝ PODRAZ              
Příběh osudové lásky mladého právníka a spor-
tovce Franty k tanečnici Michelle, která prchla z
vlasti před Stalinem i Hitlerem… 
Vstup 120,- Kč (106 min.)

14.11.2018, středa, 19.00, komedie
JOHNNY ENGLISH 
ZNOVU ZASAHUJE              
Rowan Atkinson potřetí jako agent, jemuž se
nedaří…
Vstup 130,- (88 min., dabing)

16.11.2018, pátek, 19.00, film ČR            
TEN, KDO TĚ MILOVAL       
Komediálně laděná rodinná detektivka s před-
vánoční atmosférou ze známého lázeňského
města, z Karlových Varů.
Vstup 120,- Kč (90 min.)

17.11. 2018, sobota, 16.00, rodinný   
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY 3D
Druhý z pěti zbrusu nových dobrodružství z
kouzelnického světa J. K. Rowlingové. Kouzel-
nický kongres zajmul s pomocí Mloka Scaman-
dera mocného černokněžníka Gellerta
Grindelwalda. Grindelwald ale splnil svou
hrozbu, že uteče z vazby, a začal shromažďovat
své stoupence, z nichž většina vůbec nic netu-
šila o jeho skutečných cílech: připravit vládu čis-
tokrevných čarodějů nad všemi nemagickými
bytostmi.
Vstup 150,- Kč

18.11.2018, neděle, 16.00, pohádka   
GRINCH 3D              
Grinch, stejně jako spousta dalších bytostí, ne-
návidí Vánoce. Zatímco většina z nás rezignuje
a svátky klidu a míru tiše protrpí, on se je roz-
hodne zničit.
Vstup 150/130,- Kč  

18.11.2018, neděle, 19.00, komedie ČR    
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ       
Ráno Karel zjistí, že se následkem noční alko-
holické „jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany stal
ženou…  Hrají: J. Langmajer, A. Polívková 
Vstup 110,- Kč (90 min.)

21.11.2018, středa, 19.00, akční        
DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
Lisbeth Salanderová, kultovní postava a hlavní
protagonistka slavné knižní série Milénium S.
Larssona, se vrací na plátno… 
Vstup 120,- Kč  (110 min.)

22.11.2018, čtvrtek, 20.00, černá komedie
MLADÍ ZABIJÁCI     
Máte v telefonu choulostivé fotky? Thriller Mladí
zabijáci názorně, brutálně a komicky ukazuje,
co to s člověkem udělá, když se takové obrázky
dostanou „ven“.
Vstup 120,- Kč (103 min)

23.11.2018, pátek, 19.00, akční    
CREED II                
Adonis Creed (Michael B. Jordan) bojuje se ži-
votem i sám se sebou. Spolu s Rockym (Sylves-
ter Stallone) po svém boku se pokusí naplnit
dávný odkaz a získat odpověď na otázku, za co
se vyplatí bojovat. Film o návratu, který oživí

vzpomínky a znovu připomene, co dělá šampi-
óna šampiónem. 
Vstup 120,- Kč

24.11.2018, sobota, 16.00, pohádka
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
Ve snaze zmařit Grindelwaldovy plány, Albus
Brumbál (Jude Law) získá svého bývalého stu-
denta Mloka Scamandera… 
Vstup 130,- Kč 

24.11.2018, sobota, 19.00, akční     
ÚTOK Z HLUBIN
Ledové vody severního oceánu jsou místem,
kde studená válka mezi západem a Ruskem
nikdy neskončila. Probíhají zde nebezpečné hry,
provokace a dokazování síly. Ale když ruská po-
norka pošle svého soka bez varování na dno,
hry skončily…
Vstup 120,- Kč (121 min.)

25.11.2018, neděle, 16.00, pohádka                                                               
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou
nechat jen tak. Navíc když je „zaskočí“ sněhová
nadílka, která se jim snesla na zahradu. Jak si
poradí s vánoční výzdobou a jaké dárky si kuti-
lové nadělí pod vánočním stromečkem? A co te-
prve až si vyrobí Betlém a oslaví Silvestra.
Vstup 120,- Kč (80 min)    

25.11.2018, neděle, 19.00, film ČR      
MARS               
Marťanskou vědeckou stanici udržuje v nouzo-
vém režimu zastaralý robot a místo náhradních
dílů přiletí čeští turisté...
Vstup 110,- Kč (83 min)

29.11.2018, čtvrtek, 20.00, thriller   
VDOVY                     
Oscarový režisér Steve McQueen představuje
intenzivní, soudobý thriller odehrávající se na
pozadí kriminality, vášně a korupce. Vdovy jsou
příběhem čtyř žen, které nemají nic společného,
jen s výjimkou dluhů, které jim zbyly z trestné
činnosti jejich mrtvých manželů.
Vstup 120,- Kč 

30.11.2018, pátek, 19.00, akční     
CREED II                
Adonise Creeda čeká silný soupeř, jehož jméno
se navíc spojuje s dávným neštěstím v jeho ro-
dině, a blížící se zápas bude proto nejen ná-
ročný, ale i velmi osobní. 
Vstup 120,- Kč

Listopad 2018
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Listopad 2018

1. 11. 2018 – 6. 1. 2019, 10.00 – 16.00  
DRACULA A TI DRUZÍ
Tajemná upírská výstava, ve které se se-
tkáte se smyšlenými bytostmi z legend,
ale i reálnými postavami z dávné minu-
losti, jenž toužily po lidské krvi… Výstavu
doplňují unikátní pohyblivé „živé“ obrazy.  
Galerie Krampus, Náměstí  

2. listopadu 2018, pátek, v 18.00 hodin 
PŘECHOD GRÓNSKÉHO LEDOVCE
Přednášet bude PhDr. Ing. Zdeněk
Lyčka, cestovatel, překladatel a bývalý
český velvyslanec v Dánsku. Čtyřčlenná
dánsko-česká výprava BIG ICE EXPEDI-
TION 2011 napříč grónským ledovcem
urazila za 28 dní na lyžích téměř 600 km,
a to v nejchladnějším dubnu, který byl
kdy v této části světa zaznamenán.
Přednáška o cestě bílou pustinou připo-
míná dobrodružné klukovské výpravy,
ale nezakrývá, že i přes dnešní skoro do-
konalé zabezpečení může jít o život…
Sborový dům ARCHA

3. listopadu 2018, sobota, odjezd od KIC
v 10.00 hodin 
ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA 
ZÁJEZD NA MUZIKÁL DO PRAHY
Divadelní adaptace legendárního hudeb-
ního filmu. Hrají: Berenika Kohoutová,
Jan Cina, Jan Kraus, Bohumil Klepl, Da-
niela Kolářová, Anna Šišková
Cena i s dopravou 820,- Kč. 
Studio DVA Divadlo, Praha

8. listopadu 2018, čtvrtek, v 18.00 hodin 
JAK ŽÍT A PŘEŽÍT 
INFORMAČNÍ SMRŠŤ!
Přednáška s Ing. Walterem Matláškem,
českobudějovickým odborníkem na in-
formace. 
Sborový dům ARCHA  dobrovolné vstupné

9. listopadu 2018, pátek od 17.00 hodin 
KÁŤA A ŠKUBÁNEK 
Divadelní pohádka pro děti vypráví pří-
běhy flekatého pejska Škubánka a jeho
roztomilé paničky Káti. Hraje Divadlo
Věž. 
Kino Kaplice vstup 50/100,- Kč

15. listopadu 2018, čtvrtek od 19.00 
HLEDÁM MILENCE, ZN. SPĚCHÁ
Situační černá komedie s velmi překva-
pivým koncem přibližuje s humorem a
ironií co všechno jsou lidé pro peníze a
nové milostné vztahy ochotni udělat. Ja-
roslav je neúspěšný malíř po padesátce.
Po dvaceti letech manželství s podnika-
telkou Miladou však na něj přišla druhá
míza, a tak se schází s mladou milenkou
Anetkou... Hrají: Lucie Linhartová, Eva
Decastelo, Vlasta Korec, Michal Kavalčík,
Bořek Slezáček.
Kino Kaplice vstupné 290,- Kč 

16. listopadu 2018, pátek od 15.00 
PODZIMNÍ TANEČNÍ SETKÁNÍ
SENIORŮ
K tanci a poslechu zahraje taneční ka-
pela Agria. Vystoupí děti z MŠ a Mažo-
retky juniorky DDM Kaplice. Zve
občanská komise města Kaplice. 
Sál Slovanského domu Kaplice  

28. listopadu 2018, středa od 18.00 
HALINA PAWLOWSKÁ 
– MANUÁL ZRALÉ ŽENY
Nejčtenější česká autorka přiveze novou
dvouhodinovou one-woman show, plnou
smíchu a životních rad. Během pořadu se
nejen neudržíte smíchy, ale můžete si
odnést podepsanou knihu Haliny Paw-
lowské anebo si na památku odnést i
společnou fotografii.
Kino Kaplice vstupné 250,- Kč

30. listopadu 2018, pátek od 19.00  
TANEČNÍ VEČER 
VE SLOVANSKÉM DOMĚ
Večer pro příznivce hudby 70. – 90. let.
Možnost rezervace míst na tel. 770 158
132 nebo přímo v restauraci. 
Sál Slovanského domu Kaplice  

1. prosince 2018, sobota od 14.00 hodin 
HRÁTKY S ČERTY
Zveme všechny dětičky, maminky, ba-
bičky, tatínky i dědečky. Pořádají PS
Poutníci z.s.
Městský park Kaplice 

2. prosince 2018, neděle od 17.00 hodin 
ZAHÁJENÍ ADVENTU
Hudební a pěvecké vystoupení žáků ZUŠ
Kaplice. Rozsvícení vánočního stromu.
Adventní jarmark
Náměstí Kaplice  

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Molo ve Velešíně 
hledá KOLEGU / KOLEGYNI

Jsi kreativní, akční 
a baví tě práce s dětmi? 

Nabízíme příjemný kolektiv, 
osobní růst, pět týdnů dovolené, 

plat 21.000 (+ 13. plat, odměny). 
Požadujeme: 

vzdělání VOŠ nebo VŠ, zodpovědnost,
samostatnost, ochotu dále se vzdělá-

vat, znalost práce na PC. 
Svůj životopis a motivační dopis 

na téma “Co vás přitahuje na práci s
cílovou skupinou děti a mláděž?” 

posílejte na e-mail:
lucie.matusova@charitakaplice.cz,

734 435 181 

Baví tě práce s dětmi?

SVATOMARTINSKÉ MENU 
VE SLOVANSKÉM DOMĚ
Srdečně vás zveme na Svatomartinské
pohoštění, které budeme podávat
9. – 10.  listopadu 2018 v restauraci Slo-
vanského domu.
Pečené kachní stehno, knedlíky, bílé a
červené zelí       
Příjemné podzimní dny s gastronomic-
kými zážitky přeje kolektiv zaměstnanců
Slovanského domu.

Koncert paní Hany Zagorové, který se měl
konat v KD Kaplice 15. listopadu, je z dů-
vodu pokračující rekonstrukce interiérů
kulturního domu přesunut na 27. března
2019. Vstupenky zůstávají v platnosti.
Více informací ke vstupenkám v kaplic-
kém infocentru.

Koncert H. Zagorové
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Doručovatel/ka listovní

V Kaplici hledáme nové kolegy na pozici:

• Jsme sehraný tým – vše potřebné Vás naučíme.

• Pracovní doba 37,5 hodin týdně.
• Práce pouze na ranní směnu s volnými víkendy.
• Máme pro Vás i další benefity (stravenky, příspěvky na rekreaci, 

volno pro rodiče, aj.).

• Už po roce práce u nás dostanete smlouvu na dobu neurčitou.

Marie Kopencová
Telefon: 734 877 518
E-mail: kopencova.marie@cpost.cz

Proč si vybrat právě nás? 

Ver. 01/2016

Budete doručovat psaní, tiskoviny nebo balíčky. Můžete klientům poradit, jak 
získat lepší služby. Doručovat budete pěšky nebo služebním vozem.

RESTAURACE 
U SEDLÁČKŮ
Srdečně Vás zveme na 

SVATOMARTINSKOU HUSU
10. a 11. listopadu 

ZVĚŘINOVÉ HODY
21. a 25. listopadu
REZERVACE MÍST NA TEL. 380 311 363 

Nevíte, co pro své blízké k Vánocům?
V Salonu Sluníčko jsme zahájily pro-
dej krásných kosmetických balíčků
s dárkem a dárkové poukazy. 
Na Vyhlídce 530, tel. 606 457 565

SALON SLUNÍČKO
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Hydraulika a Letecká technika  

– spolupracujeme s celým světem, připojte se k nám! 
 
V současné době hledáme spolupracovníky  
 
na technické pozice :  

                                 
  Technolog (programátor – NC soustruhy) 
  Mistr střediska výroby motorů JAWA  
  Referent nákupu 

 
 
a na výrobní pozice : 
 

 Operátor na CNC stroje 
 Zkušební mechanik 
 Nástrojař 
 Strojník vodohospodářských zařízení  
 Lakýrník 

 
Více na www.jihostroj.com 
 

  Zaměstnancům nabízíme:  
 práci v moderním pracovním prostředí  
 vysoké finanční ohodnocení, příplatky nad rámec zákona 
 odměna za hospodářský výsledek  
 odměny při životních a pracovních výročích  
 příspěvek na penzijní nebo životní připojištění  
 25 dní dovolené a další dny volna nad rámec zákona při důležitých osobních překážkách  
 další vzdělávání, prohlubování a zvyšování kvalifikace  
 příspěvky na stravování a možnost stravování přímo v závodě  
 v moderní ubytovně hotelového typu nabízíme zaměstnancům dotované ubytovaní a v 

průběhu 2 let možnost získání nových bytů ve vysokém standardu 
 
Pokud Vás naše nabídka zaujala, pošlete, prosím, životopis na uvedenou adresu. 

Lidské zdroje: tel.: 380 340 725  kratka.monika@jihostroj.cz 
 

 
 

BODY WRAPS
ANTICELLULITE

Masáže, relax, proměna postavy –
detox, zlepšení celulitídy.

Odpovědná vedoucí
Jitka Macháčková, Tel. 773 162 856

Linecká 413  2.patro, Kaplice

PRODEJ PRÁDLA 
A TEXTILU
v Kaplici, Kostelní ul. 126

Vás po znovuotevření srdečně zve k nákupům výrobků od
tradičních českých firem – dámské, pánské spodní prádlo,
pyžama, noční košile, župany, ponožky, silonkové zboží,
trička i mikiny. 
NOVINKOU je prodej DĚTSKÉHO SORTIMENTU 
Ponožky, punčocháčky, kamaše, spodní prádlo, tílka, košilky,
trička a ostatní. 

Na Vaši návštěvu se těší Jaroslava Syslová 

BAGETÁRNA ŠMAK 
Vážení zákazníci, od 5. 11. 2018 pro Vás otevíráme
novou prodejnu na adrese Dlouhá ulice čp. 155 (bý-
valé řeznictví Foitl). Připravujeme pro Vás velký výběr
baget, toustů, sendvičů, tortill a na četná přání 6
druhů obložených chlebíčků, výhledově výrobu ob-
ložených mís. Novinkou bude prodej salátů, poma-
zánek, dressingů, zeleninových salátů, hořčic. Další
novinkou budou orientální cukrovinky a domácí
ručně zdobené svačinové perníčky od rodinné firmy
Jan Meidl. 

Těšíme se na Vás v rozšířené otevírací době:
Pondělí – Pátek   5.30 – 16.00 hodin 
Dlouhá ulice čp. 155, Kaplice
Tel. 775 664 198 
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Na HPP nebo na dohodu o pracovní činnosti, ev. dohodu o prove-
dení práce. Velmi dobré platové podmínky, plně proplácené čekání, 
v případě nástupu mimo sjednané místo cestovní náhrady, stravné.

Místo výkonu práce: Kaplice.

Přijmeme řidiče autobusu pro jižní Čechy

RAIL BUS, s.�r.�o. – autobusová doprava

Nástup možný ihned!

Kontakt: +420 603 498 466 (David Keliš), david.kelis@railbus.cz

Nabízíme: Požadujeme: 
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Otevření Advokátní
kanceláře Kašpárek
Advokátní kancelář Kašpárek se sídlem v Praze si dovoluje oznámit, že

zahájila svoji činnost také
na pobočce Kaplice, ul. Masná 129.
Jsme zavedenou a úspěšnou advokátní kanceláří s dlouholetou tra-
dicí a zkušenostmi. 

Návštěvní doba vždy ve čtvrtek od 9.30 – 16.00 
Garantujeme profesionální přístup a rozumné ceny. 
Těšíme se na spolupráci. 

Více informací na tel. 606 961 939 
a webových stránkách www.akkasparek.com

DROGERIE 
Z DOVOZU

Zveme Vás do nově otevřené 
Drogerie z dovozu

v ulici Omlenická 177, Kaplice
(nedaleko supermarketu Albert) 

Tel. 606 170 760 



strana 15

PŘIDEJTE SE K NÁM
ZPRÁVY

Z ENGELU

Strojírenská společnost ENGEL je jedničkou na světě ve výrobě špičkových vstřikolisů. Staň se 
i ty součástí společnosti a pracuj v prima týmu, v moderním prostředí a s nejlepším vybavením. 
Právě teď posilujeme týmy ELEKTROMECHANIKŮ.

Jaké předpoklady bys k této pozici měl/a pro začátek mít?

Co (kromě zajímavé mzdy) nabízíme?

•     dokončené vzdělání v elektro oboru, stačí nám základ, zbytek doškolíme,

•     mít povědomí o technické dokumentaci, pracujeme s výkresy a schématy,

•     dobrý zdravotní stav a fyzickou zdatnost – budeš manipulovat s výrobním 

       materiálem a sestavovat špičkové rozvaděče,

•     schopnost pracovat na 2 směny.

•     příspěvek na dojíždění do Kaplice,

•     docházkové bonusy, 

•     příspěvek na stravování v závodní jídelně (obědy, večeře za cca 30,- Kč),

•     13. a 14. plat vyplácený po odpracovaném půlroce (vždy v červenci a prosinci),

•     pravidelná školení, řadu společ. akcí a mnoho dalšího (to si vyjmenujeme při osobním setkání).

ROSTEME, 

BUĎTE U TOHO
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Čas na změnu?
Kontaktujte nás:
Ing. Lenka Nožičková
lenka.nozickova@hauser.com
+420 388 404 315

HAUSER spol. s r.o.
382 41 Kaplice 253
Dalších 100 volných míst na
www.hauser.cz

Různorodá a perspektivní práce v příjemném prostředí moderní firmy HAUSER, 
celoevropského dodavatele chladicího nábytku a techniky. Pojďte pracovat pro
jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů kaplického regionu.        

AŤ JE TO COKOLI… 
PŘIPRAVÍM,
NALOŽÍM 
A DOVEZU!

SKLADNÍK / MANIPULANT S VZV   
✶✶ balení dílů pro expedici  
✶✶ manipulace s hotovými výrobky a zbožím 
✶✶ vychystávání materiálu 
✶✶ inventarizace skladových zásob
✶✶ řízení vysokozdvižného vozíku
✶✶ další činnosti ve výrobě

Vyberte si práci, která Vám bude sedět: 
✶✶ zájem o práci ve skladu / logistice
✶✶ ochota pracovat na 2 směny
✶✶ praxe s VZV (platný průkaz není podmínkou) 
✶✶ pečlivost a zodpovědnost

Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Aktuálně nabízíme 
celou řadu benefitů, které Vám rádi osobně představíme. 

NADSTANDARDNÍ 

PŘÍPLATKY

PROPLÁCENÉ 

PŘESČASY


