
Na návrh Města Kaplice Krajský úřad Ji-
hočeského kraje vyhlásil výběrové řízení
na výkon ortopedie a traumatologie pohy-
bového ústrojí, jež by mělo být vykoná-
váno v objektu polikliniky v Kaplici pro
správní obvod Kaplice. Dle výsledků to-
hoto výběrového řízení doporučily největší
zdravotní pojišťovny ( VZP, ZPMV, VoZP)
uzavřít s vítězem výběrového řízení
smlouvu. Tím se stal MUDr. Ján Pertlíček.

Dne 02.09.2019 začal ve své ortope-
dické ordinaci na poliklinice v Kaplici ordi-
novat MUDr. Ján Pertlíček. Objednaní
pacienti však byli nemile překvapeni, když
jim sdělil, že s ním Zdravotní pojišťovna
ministerstva vnitra ČR neuzavřela
smlouvu, a tudíž jejich klienti si budou
muset jednotlivé úkony hradit sami. Zá-
roveň MUDr. Pertlíček předal vedení města
oznámení Zdravotní pojišťovny minister-
stva vnitra ČR, kde je konstatováno, že
tato považuje síť v odbornosti  ortopedie
a traumatologie pohybového ústrojí za
dostatečně pokrytou a v současnosti ji ne-
bude rozšiřovat. Rada města projednala s
MUDr. Petrlíčkem celou situaci a rozhodla
se okamžitě na sdělení reagovat. Jedná-
ním pověřila starostu a místostarostu
města a radní JUDr. V. Károvou a Mgr. P.
Opekarovou. Starosta města napsal  dne
24.09.2019 Zdravotní pojišťovně minis-
terstva vnitra ČR  dopis, kde žádal o vy-

světlení celé situace.  Sdělil, že je rozča-
rován skutečností, že ZPMV ČR neuza-
vřela smlouvu na poskytování zdravotní
péče s MUDr. J. Pertlíčkem, když toto roz-
hodnutí je obyvateli velice negativně vní-
máno mimo jiné i z hlediska dojezdové
vzdálenosti k jinému lékaři. Spádová ob-
last Kaplicka čítá cca 22.000 obyvatel a
Kaplice byla vždy vstřícná k ZPMV, neboť
jí přímo v budově městského úřadu po-
skytuje místnost pro jednání s občany.
JUDr. Kárová a Mgr. Opekarová navštívily
počátkem října zástupkyni ZPMV ČR, aby
jí objasnily celou situaci a požádaly ji o
urychlené řešení.  Následující den se pak
obě radní spolu s místostarostou Mgr. L.
Lukšem setkali se zástupci ZPMV ČR ve-
denými ředitelem divize Čechy ing. Hyn-
kem Raisem.  Zástupci Kaplice opakovaně
uvedli důvody pro to, aby ve městě ordi-
noval ortoped, ing. Rais seznámil s dů-
vody, které pojišťovnu vedly k rozhodnutí
smlouvu s MUDr. Petrlíčkem neuzavřít.
Nakonec však zástupci zdravotní pojiš-
ťovny přislíbili, že se budou celou situací
dále zabývat a hned následující den tele-
fonicky sdělili místostarostovi města, že
ZPMV ČR přehodnotila celou situaci a s
MUDr. Pertlíčkem budou jednat o uzavření
smlouvy.  Jsem ráda, že úsilí zástupců ve-
dení města bylo úspěšné, a že i klienti
ZPMV ČR budou moci využívat ortopedic-
kou ordinaci MUDr. J. Pertlíčka.

Ortopedická ordinace 
MUDr. Jána Pertlíčka
JUDr. Vanda Kárová

Slovo z radnice

Vážení občané, 
na konci měsíce

října schválilo kaplické
zastupitelstvo prodej
pozemku v lokalitě
„mulda“, která se na-
chází mezi obchodem

Penny a poliklinikou. Výběrové řízení
se podařilo dokončit až napotřetí, a
tak na pozemku vyroste obchod s po-
travinami a dalším doplňkovým zbo-
žím Lidl. Tato společnost se do třetího
kola výběrového řízení přihlásila
sama. Zastupitelé všemi přítomnými
hlasy schválili prodej za zhruba 18
milionů korun, což je výrazný příjem
do městské kasy. Předpokládáme, že
stavba prodejny by mohla začít v prů-
běhu příštího roku a práce by neměly
výrazně omezit provoz v okolí sídliště
Na Vyhlídce. Pro výstavbu obchodu
jsme našli vhodnou lokalitu, která je
nejen dobře přístupná, ale vytvoří i
zdravé konkurenční prostředí. Do prv-
ního kola výběrového řízení se zpo-
čátku přihlásily tři subjekty: Penny,
Jednota České Budějovice a Lidl.
Nikdo z nich ale tehdy nepředložil vi-
zualizaci projektu, jak bylo požado-
váno v rámci výběrového řízení. Do
druhého kola se pro změnu nepřihlásil
nikdo. Věřím, že občané budou spo-
kojeni s rozšířením možnosti nákupu
potravin a dalšího zboží v našem
městě. 

Vedení města připravuje rozpočet
na příští rok a stanovuje priority, kte-
rými jsou další investice do městské
infrastruktury, polikliniky, koupaliště,
ale také oprava sportovní haly a
domu chráněného bydlení. 

Chtěl bych zde vyzdvihnout vybudo-
vání krásného parku u Domova pro
seniory Kaplice. Přes složité vypořá-
dání se s nedostupným svažitým te-
rénem se podařilo vytvořit nádherné
odpočinkové místo. Zahrada vznikla
za přispění Jihočeského kraje a v bu-
doucnu bude přístupná i veřejnosti.

pokračování na str. 3 

Mgr. Pavel Talíř
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Služba Podpora rodin a dětí v ohrožení
pomáhá rodinám s dětmi překonat náročné
či problémové životní situace. Posláním
služby je, aby rodina tvořila bezpečné zá-
zemí pro děti a umožnila setrvání dětí ve
vlastní rodině. Služba je převážně určena
klientům Oddělení sociálně právní ochrany
dětí při jakémkoli městském úřadě nebo
zájemcům, kteří se na ní obrátí sami. 

Služba v našem regionu disponuje 4 te-
rénními pracovníky, kteří spolupracují s
ohroženými rodinami na území Česko-
krumlovska a Kaplicka. Z okresu Kaplicka

se jedná zejména o Velešín, Kaplici a Be-
nešov nad Černou. V současné době spo-
lupracujeme s 5ti rodinami z Kaplice. 

Spolupráce s rodinami je velmi individu-
ální, záleží na přesném určení zakázky. Te-
rénní pracovnice dojíždí za rodinami přímo
k nim domů, do přirozeného prostředí. Kli-
enti se na nás mohou obracet, cítí-li po-
třebu pomoc s nastavením hranic ve
výchově, posílením rodičovských kompe-
tencí, lepším rodinným hospodařením či
uvítají pomoc při komunikaci s úřady.
Služba je poskytována bezplatně. V pří-
padě zájmu kontaktujte vedoucí služby na
telefonním čísle: 734 44 04 22.  

Podpora rodin a dětí v ohrožení 

T. Valachová, ICOS Český Krumlov 

Informace pro občany

Dnes (3. 10.) jsem opět proházela biood-
pady v komunitním kompostéru v Nových
Domovech. Kompostér má dvě komory, aby
bylo možno oddělit čerstvé bioodpady od
staršího, částečně uleželého kompostu. 

Chci pochválit občany, kteří bioodpady
kompostují. Zjistila jsem, že lidé opravdu
svědomitě ukládají do komostéru jen to, co
tam patří. Našla jsem minimum odpadů,
které se tam ukládat nemají. Např. jsem
našla příborový nerez nůž, který jsem na
kompostéru nechala a tudíž si ho může
vlastník vzít, pokud tam ještě bude. 

V pravé komoře kompostéru je kompost
již částečně uzrálý, se žížalami i jinými tvo-
rečky, tmavý a příjemně vonící. V levé ko-
moře jsou bioodpady čerstvě uložené. V
obou komorách byl obsah dost vlhký, což
jsem napravila dosypáním pilin.

Výroba kompostu je velmi důležitá z
mnoha důvodů. Je jednou z cest, jak pečo-
vat o půdu a její vodozádržnost, a to výro-
bou organického hnojiva a humusu a jeho
aplikací do půdy.  Bioodpad je jediným dru-
hem odpadu, který lze v domácích podmín-
kách velmi kvalitně recyklovat na cenné
organické hnojivo. Právě na tuto jedineč-
nost zapomínáme, když bioodpad jako

součást směsného komunálního odpadu vy-
vážíme na skládky nebo dokonce do spalo-
ven. Zcela zbytečně tak utrácíme peníze za
svoz, platíme za skládkování či spalování a
přitom se ochuzujeme o potřebný kompost. 

Zásady kompostování můžete vidět na
videu Ekodomova:
https://www.youtube.com/watch?v=K_PgV
Csu24U. Jde o to, aby hmota pro vznik
kompostu měla správný poměr uhlíku a du-
síku a byla byla správně vlhká.              

Kompost se dá využít do květníků, ke
keřům a stromům. Ušetříme za zahradnic-
kou zeminu, která není právě levná. Kvalita
půdy je určující pro kvalitu potravin a zdraví
lidí. Hlavní funkcí půdy je nejen produkce
potravin, ale především zadržování vody v
krajině. V České republice se 91 % veškeré
dostupné, pitné vody nachází právě v půdě.
Změny vodního režimu v půdě jsou jedním
z největších problémů dneška. Ke změnám
dochází zastavováním území, odvodňová-
ním a nevhodným hospodářským využívá-
ním půdy způsobujícím její utužování a
vodní erozi. Vodní erozí je v ČR ohroženo
téměř 50 % zemědělské půdy.  

Proto kompostujme, abychom prospěli
kvalitě půdy a měli z toho dobrý pocit.
Někdy, snad, to pocítíme i na našich finan-
cích.

Kompostování v Nových Domovech                              

Růžena Šandová, Hnutí DUHA

Zveřejňování 
příspěvků v Kap-
lickém zpravodaji

Zpravodaj slouží jako nezávislý infor-
mační zdroj pro občany města a jeho
úkolem je poskytovat objektivní a vy-
vážené informace týkající se dané
obce. 

Kaplický zpravodaj se soustředí pře-
vážně na předávání informací pro ob-
čany (úřední či jiná upozornění a
oznámení), přináší zprávy z činnosti
spolků a sdružení, ze společenského i
hospodářského dění, krátké reportážní
články škol, ze sportu, kultury, na-
bídky kulturního vyžití ve městě a v
okolí, pozvánky, krátká ohlédnutí, his-
torické okénko, inzerce... 

Ve zpravodaji nejsou zveřejňovány
příspěvky, které:  
- se týkají soukromých či osobních
sporů občanů či skupin občanů, které
nesouvisí s obecní tematikou 
- jsou v rozporu s právními předpisy
České republiky a dobrými mravy 
- diskriminují občany z důvodu etnic-
kého původu, pohlaví, sexuální orien-
tace, věku, zdravotního postižení,
náboženství či víry
- postrádají identifikaci pisatele, ano-
nymy  
- v případě nepodložených a neobjek-
tivních příspěvků může být redakční
radou rozhodnuto o neotištění 

Kaplický zpravodaj využívá prostoru
jak v tištěné podobě (kde je kapacita
omezená), tak v podobě elektronické
v rámci projektu Kaplicaci.cz, případně
na stránkách www.ikaplice.cz. 

V případech, kdy není prostor pro
zveřejnění v tištěné verzi, využívá
redakce KZ výše uvedených pro-
středků pro publikaci.

Články, které se do tisku Kaplického
zpravodaje nevešly, jsou při splnění
dále uvedených podmínek publikovány
na informačním serveru Kaplicaci.cz:
všechny texty, příspěvky a komentáře,
včetně multimediálních, musí být opa-
třeny fotografií autora a jeho jménem
a funkcí/pozicí, z jaké reaguje nebo se
názorově vyjadřuje. 

Pisatelé, kteří chtějí zveřejnit své pří-
spěvky na serveru Kaplicaci.cz, je
mohou zasílat na redakční adresu re-
dakce@kaplicaci.cz. 

Redakce Kaplického zpravodaje
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Knihovna v Blansku

Pobočka Městské knihovny Kaplice –
Blansko upozorňuje na změnu 

půjčovní doby v zimních měsících
(listopad – březen) 

– úterý 14.00 – 17.00

Rády bychom upozornily na sbírku
Paměť národa, vlčí máky jako symbol vá-
lečných veteránů, do které máte možnost
přispět. Sbírka bude otevřena v Městské
knihovně v Kaplici v dospělém oddělení v
období od 1. 11. do 14. 11. 2019. Sbírka
je organizovaná Pamětí národa a výtěžek
jde na natáčení pamětí válečných vete-
ránů, příslušníků třetího odboje a hrdinů
20. století. Sbírka je otevřena po celé ČR
v kinech, muzeích, kavárnách, knihov-
nách, firmách, obchodech a dalších mís-
tech, studenti chodí s pouliční sbírkou.
„Odlož mobil v knihovně“ 
od 16. 10. do 11. 12. 2019
Odevzdej vysloužilý mobilní telefon v kni-
hovně a vyhraj poukázku na nákup knih v
hodnotě 2500 Kč. Vybrané telefony budou
odborně rozebrány a recyklovány. Po-
mozte nám zvýšit povědomí o třídění vy-
sloužilého elektrozařízení!
4. 11. 2019 od 17 hodin v knihovně,
tvoření s Petrou Exnerovou. Přineste si
s sebou láhev, Herkules, provázek, ba-
vlnky, nůžky, drobné ozdoby a 100 Kč. 
13. 11. 2019 Austrálie, cestovatelská
beseda od 17 hodin v knihovně.
Australská projekce rodiny Márových vás
často donutí vydechnout: „To snad není
možný.“ Objeli celý kontinent kolem do-
kola a vydali se i do horoucího středu k
posvátnému rudému monolitu Uluru. Ces-
tou nakrmili skákající krokodýly, šnorch-
lovali ve Velkém bariérovém útesu, házeli
bumerangem nebo naslouchali hraní Abo-
ridžinců na didžeridu. Žasli v poušti mezi
tisícovkou skalních jehel Pinnacles, nad-
šeně krmili klokany z ruky a šplhali po že-
bříku kolem stromu do výšky 70 metrů.

Prožijete společně s nimi příběh plný dob-
rodružství, napětí a radosti. Jiří Mára je
autorem dvaceti cestopisných knih a do-
kumentárních filmů z různých koutů
světa. 
14. 11. 2019 Burza dětských knih,
v knihovně od 12 do 18 hodin. Máte doma
dětské knihy? Přijďte je prodávat nebo vy-
měnit, svým nákupem uděláte radost.
Prostor v knihovně bude připraven, stačí
přijít.
20. 11. 2019 Jižní Čechy ve druhé po-
lovině osmdesátých let, beseda od 17
hodin v kinokavárně Kaplice. Události
roku 1989 byly pouze vyvrcholením před-
chozích let, kdy se začal měnit svět. Jiří
Petráš se pokusí přiblížit toto období,
zhruba od roku 1985, a události, tak jak
se odehrávaly nejenom v tehdejším Če-
skoslovensku, ale především na jihu Čech
a Českokrumlovsku samotném.
22. 11. 2019 - 23. 11. 2019 Kaplické
dny s řemesly a jarmarkem. V sále Slo-
vanského domu v Kaplici, v pátek od 13
do 17 hodin, v sobotu od 9 do 15 hodin.
Přijďte nasát vánoční atmosféru a nakou-
pit drobné dárečky pro vaše blízké.
Své výrobky můžete ukázat, prodávat
nebo předvést v dílničkách. 
Přihlaste se na tel. 380 312 641, e-mail:
knihovna@mestokaplice.cz, nejpozději do
pondělí 11. 11. 2019.  
27. 11. 2019 Život s vášní a čokolá-
dou Jordis, v Kinokavárně od 17 hodin.
Od Ing. Marcely Krčálové se dovíte něco
o historii, výrobě a blahodárných účincích
pravé, poctivé čokolády. Součástí předná-
šky je i ochutnávka kvalitní české čoko-
lády Jordis. Po přednášce bude možné
čokolády zakoupit.

Městská knihovna Kaplice vás zve... 

Knihovnice

Pod záštitou Mgr. Mileny Johnové, radní
Magistrátu hlavního města Prahy se po-
slední den v září uskutečnilo již sedmé
předávání cen nejlepším aktivním seni-
orům (jednotlivcům i kolektivům) v rámci
projektu SenSen (senzační senior), kterou
na základě nominací veřejnosti uděluje
Nadace Charty 77 a partner akce Nadace
Dagmar a Václava Havlových Vize 97.

Mezi 68 nominovaných jednotlivců jsem
díky návrhu svých kolegyň knihovnic ka-
plické knihovny patřila i já. Moje aktivity
zdaleka nestačily na získání některého z
prvních míst, protože konkurence z celé
republiky byla velmi silná. Přesto mne po-
těšilo uznání, které mi mé kolegyně pro-
jevily touto nominací. Moc jim za to
děkuji. Díky nim jsem měla možnost pro-
žít velmi příjemné chvíle v pražském kos-
tele sv. Anny, kde slavnostní ceremoniál

probíhal. Celou akci moderovala Tereza
Kostková a o silný kulturní zážitek se po-
starala hudební skupina Spirituál Kvintet.

Seniorkou roku se stala klinická psycho-
ložka a uznávaná odbornice v problema-
tice výchovy dětí Ludmila Pekařová z
Pardubic. První místo v kategorii klubů (z
36 nominací) získalo Společenství vdov a
vdovců ze Zlína. Do „Zlaté síně Sen Senu“
vstoupil vynikající břišní a hrudní chirurg
a transplantolog profesor Pavel Pafko.

Malá úvaha na závěr: Není důležité zís-
kávat ocenění veřejnosti, mnohem důle-
žitější je mít dost přátel, nápadů a sil, aby
člověk mohl své sny a cíle uskutečňovat.
Myslím si, že kapličtí senioři jsou skvělí a
pokud mají chuť a odvahu, najdou si pro-
stor pro své uplatnění.

Cena Senior roku 2019

Daniela Wimmerová

Společnost

Slovo z radnice

V předchozích letech jsme se něko-
likrát hlásili o možnost přidělení do-
tace z fondu životního prostředí na
pořízení domácích kompostérů, až v
letošním roce jsme byli úspěšní a do-
taci získali. V průběhu měsíce listo-
padu zahájíme první přidělování
kompostérů občanům, kteří se do to-
hoto programu přihlásili. Věřím, že in-
stalace kompostérů přispěje ke
snížení množství bioodpadu, který
ukládáme na naši skládku v Bukov-
sku.

Příjemný barevný podzim Vám přeje
starosta Pavel Talíř

pokračování ze str. 1
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Beseda s městskou
policií aneb spolu-
práce pokračuje 

Opět v knihovně

V měsíci říjnu jsme dvakrát navštívili
Městskou knihovnu v Kaplici, kde si pro
nás paní Urazilová připravila besedu na

téma “Podzim v lese”. Děti se dozvěděly
mnoho zajímavého o lesních zvířatech a
jejich rekordech. Hovořili jsme o tom, že
příroda se umí na člověka i zlobit a může
být pro nás i nebezpečná. Jak se budeme

k přírodě chovat, tak
se nám ona odvděčí.
Nakonec děti dostaly
za úkol vymyslet pří-
běh na téma “Vy-
cházka do lesa” a
pantomimicky ho zdra-
matizovat. Bylo to zá-
bavné. Moc děkujeme
paní Urazilové a moc
se těšíme na další náv-
štěvu.

ZŠ Omlenická v knihovně

Milada Halabrínová 

I v letošním školním roce jsme navázali
spolupráci s Městskou policií Kaplice. V
pátek 18. října za dětmi přišel vedoucí
strážník Martin Griga – s žáky 1. stupně
probral zábavnou formou bezpečnou
cestu do školy a ze školy, setkání s cizími
lidmi a cizími zvířaty i co mám udělat,
když… Žáci 2. stupně s ním pak diskuto-
vali na témata přestupek vs. trestný čin,
registr přestupků, šikana a kyberšikana.
A dotazů bylo opět hodně. Tímto panu
Grigovi moc děkujeme a těšíme se opět
brzy na další setkání. 

Z kaplických škol

D. Kovaříková, ŠMP ZŠ Omlenická

Jak je již tradicí, také letos se na Fan-
tovce uskutečnil Týden zdraví. Každá z
našich fantováckých tříd si připravila na
tento týden program, který odpovídal té-
matům jednotlivých ročníků. Také se měl
postarat o to, aby nás zdravý týden bavil
do té míry, že v něm budeme pokračovat
i nadále. Myslím, že se nám to, stejně tak
jako celý Týden zdraví, povedlo. A co
všechno se na Fantovce dělo? 

Děti na prvním stupni si povídaly o tom,
jak pečovat o své zdraví, jak spát, relaxo-
vat a také jak si správně čistit zuby nebo
předcházet nemocem. Děti celý týden no-
sily zdravé svačiny a ráno začínaly roz-
cvičkou. V naší školní kuchyňce vznikaly
chutné pomazánky z tvarohu, bylinek a
zeleniny nebo jsme si zkoušeli upéct
vlastní müsli.  Dokonce se nám také po-
vedlo vytvořit vlastní kuchařku. 

Velkou událostí se pro některé děti stala
návštěva paní, která přivezla ukázat cvi-
čené kozy. O těch si společně s dětmi vy-
právěla a ony se tak dozvěděly vše o
tomto užitečném zvířeti. 

Na druhém stupni si děti povídaly o je-
jich denním režimu, o tom kolik času tráví
ve škole, venku s kamarády, ale také na
počítačích, tabletech a mobilech. Zkusily
si spočítat svůj BMI index, vytvořily potra-
vinovou pyramidu a povídaly si třeba i o
poruchách příjmu potravy. Také se zamy-
slely nad správným životním stylem, od-
počinkem a relaxací. V hodinách hudební
výchovy si zkusily vytvořit písničky s té-
matem zdraví a v hodinách českého ja-
zyka si četly příběhy s tématikou zdraví. 

Ve čtvrtek také Kaplicí proběhl již tra-
diční Běh a na jeho start se postavila
spousta našich Fantováků. 

V pátek jsme vyrazili putovat po Ka-
plicku. Třídy z druhého stupně si vzaly na
starost malé spolužáky a připravily pro ně
program v okolí Kaplice, nejčastěji v
parku nebo na hřištích v okolí. Naši velcí
spolužáci si pro své malé kamarády při-
pravili překážkové dráhy, poznávání ovoce
a zeleniny a někteří z nás na konci do-
konce objevili poklad. 

Týden zdraví byl opět příjemným zpe-
střením konce září a Fantováci si mohli
znovu připomenout, to jak by se o sebe
měli starat a také si užít jedny z posled-
ních teplých paprsků tohoto roku. 

Týden zdraví na Fantovce

Veronika Zasadilová, ZŠ Fantova

První ročníky SOU Kaplice mají za sebou
poučnou exkurzi v krásných prostorách
Mě knihovny Kaplice. Žáci zde byli sezná-
meni nejen s historií, chodem a službami
knihovny, ale také zhlédli aktuální krátký
film o současné problematice - kyberši-
kaně.

Příjemné dopoledne bylo završeno mož-
ností stát se členem knihovny, a to do-
konce zdarma. Nabídka byla v hojném
počtu učni využita.

Za vše pracovnicím MěK Kaplice velice
děkujeme.

SOU Kaplice

ZUŠ Kaplice zve

Srdečně zveme:
17.11. Společný koncert Dechových
orchestrů ZUŠ Kaplice a ZUŠ Český

Krumlov k výročí Sametové revoluce, od
18.00 hodin, Kulturní dům 

18.11. Koncert k 30. výročí Same-
tové revoluce, od 17.00 hodin v sále

ZUŠ
Další informace na www.zuskaplice.cz

Anežka Opekarová, ředitelka ZUŠ
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Sport, turistika

5.11.2019  15 km                      
Ze Smědče do Brloha
Autobusem od školy v 5:25 do
Smědče. Trasa: Smědeč – Vadkov –
Lhenice – po modré – Třešňový Újez-
dec – Na Hliňáku – po červené – Brloh
Autobus ve 12:25

12.11.2019    10 km                  
Z Nových Hradů do Horní Strop-
nice
Autobusem z autobusového nádraží  v
6:30 do Benešova nad Černou – No-
vých Hradů. Trasa: Nové Hrady po cy-
klostezce 1050 – hrobka Buquoyů –
na celnici (pohraniční skanzen) – Ve-
veřský rybník – Veveří – podél potoka
– Kaplička – Vyhlídky – Horní Strop-
nice. Autobus ve 13:20

19.11.2019  15 km                   
Pohoří na Šumavě
Autobusem z autobusového nádraží  v
9:10 do Leopoldova
Trasa:  Leopoldov – Baronův most –
Pohoří na Š. – Myslivna – Baronův
most - Leopoldov. Autobus ve 13:10

26.11.2019          7 km            
Z Myslivny Zubčice do Velešína                                                      
Autobusem od školy v 8:20 do Zubčic
- Myslivna. Trasa: Myslivna (Háje) –
Zubčická Lhotka – Markvartice – Ve-
lešín. Autobus v 11:20, 13:05

TJ Cíl Kaplice

V  sobotu  14.9.2019 uskutečnila místní
organizace ČSSD 1 Kaplice v organizač-
ním zastoupení Jiří Ševčík, Jaroslav
Špilauer již 17. ročník tenisového turnaje
amatérů - AMATÉRCUP. První ročník
uspořádala tato dvojice již v roce 2002.                            

Organizátoři turnaje tímto děkují všem
sponzorům za poskytnutí  finančního krytí
tohoto turnaje a to: 

Městu Kaplice za Dárkové koše, Agro-
Svoboda Pavel s.r.o. - tekuté občerstvení,
Autodoprava - p. Dana  Stojová - kulinář-
ské pochoutky, OVV  ČSSD Č. Krumlov za
uhrazení pronájmu  tenisových  kurtů a
Sokol  Kaplice   za  poskytnutí  zázemí
tenisových  kurtů.     

Vlastního turnaje se zúčastnilo 9 párů,
které  ředitel a hlavní rozhodčí turnaje p.
Jar. Špilauer  rozlosoval  do  dvou skupin
a stanovil zápasy na jeden set  do 6ti
gemů a v případě nerozhodného stavu
pak 7. gem jako konečný.

Vlastní boje se vyznačovaly velkou bo-
jovností všech zůčastněních, sportovně -
džentlmenským vystupováním a vtipným
hecovaním. Při neúčasti favoritů posled-
ních ročníků, bratrů Sedláčků z Besednic,
se boj o pomyslný trůn 17. ročníků vzná-
šel nad aktéry jako sladký "bonbonek".
Zajímavostí turnaje bylo věkové rozpětí
nejstaršího hráče 72letého Zdenka Žáka
z Velešína a nejmladšího 19letého Franti-
ška Vaniše, hráče fotbalového I. mužstva
Spartak Kaplice

Pomyslný "bonbonek" 17. ročníku zí-
skala překvapivě dvojice Dvořák A. - Ko-
nias Miroslav. 2. místo Stava - Aichmaier,
3. místo Sedlák st. - Sedlák ml., 4. místo
Štěpánek - Dundych, 5. místo Žák - Kal-
voda, 6. Micák - Vaniš, 7. Hembera -
Šupík, 8. Neckář - Rozmüller, 9. Hami -
Přibyl.

Pořadatelé už nyní zvou potenciální zá-
jemce z řad amatérů na 18. ročník v roce
2020.  

Tenisový turnaj amatérů Amatércup
Jiří Ševčík

Do sportovní haly v Mladé Boleslavy se
sjelo 285 mladých sportovců z 89 oddílů,
aby zde změřili své síly na přeboru České
republiky starších žáků a žákyň v judu. Z
kaplických judistů si nominaci na domácí
šampionát vybojovali Martin Culek a Mad-
lenka Košnarová. Na mladoboleslavské
tatami se pod vedením trenéra Libora Ště-
pánka postavila jen Košnarová. Culek ne-
startoval z důvodu nemoci. 

Skvělý bronz Košnarové
Madlenka Košnarová se odvážila do

hmotnostní kategorie -52 kg. V této na-
bité váze startovalo 28 nejlepších holek z
republiky, a hned několik kvalitních zá-
vodnic si brousily zuby na jednu z medailí.
Kaplická judistka přešla přes první kolo,
když porazila Šedovou (Žďár n.S.). Pak,
ale přišla prohra s libereckou Blažkovou,
která byla v zápase lepší. „Po prohraném
utkání bylo jasné, že v opravách nesmíme
zaváhat a budeme muset porazit ostřílené
závodnice,“ měl jasno trenér.

Opravy Košnarová zahájila vítězstvím
nad Vaníčkovou z Třebíče a šla dál turna-
jovým pavoukem. I další zápas s Tonaro-
vou (JC Plzeň) zvládla, když zvítězila
rovněž na ippon. Jako klíčový zápas o me-
daili se později ukázal duel s Manhartovou
(JA Praha). Těžké utkání Košnarová
zvládla, po minutě svou soupeřku porazila
krásným chvatem Harai-goshi s násled-
ným přechodem do držení Kesa-gatame a
zaslouženě postoupila do boje o bronz. K

tomuto souboji, ale nedošlo, protože Man-
nová z Opavy byla v semifinále pro použití
zakázané techniky z turnaje vyloučena. A
tak se mohla ze zisku bronzové medaile
radovat kaplická závodnice. 

„Je to naše jediná letošní republiková
medaile a jsme za ní moc a moc rádi.
Vždy tvrdím, že dobrý výsledek a zisk me-
daile dělá především předvedený výkon
na tatami. A Madlenka na tom boleslav-
ském dobrý výkon předvedla. Její medaile
je vydřená, ale zcela zasloužená,“ končil
bilancování šampionátu 

Madlenka Košnarová získala bronz 
na judistickém šampionátu

Libor Štěpánek 
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Spolek aktivních seniorů v Kaplici se v
říjnu soustředil především na činnost v
klubu. 

Musíme se také pochlubit, v  krajských
seniorských hrách získal náš člen Milan
Chadim v silné konkurenci pěkné třetí
místo v nordic walking běhu. Blahopře-
jeme.

Pamětní cvičení navázalo na dlouhodo-
bou tradici, už jsme u konce s naší výbor-
nou učebnicí a hledáme novou inspiraci.
Také přemýšlíme, jaké akce si naplánu-
jeme na další rok 2020.

Rozhodně budeme pokračovat v našich
tradičních akcích. V dubnu 2020 se těšíme
na již 4. ročník  seniorského čajování s
hrou Bingo, v červnu se uskuteční již 2.
Senior-foto-výstava v kaplické kinoka-
várně a nesmíme zapomenout ani na tra-
dici již 4. seniorských sportovních her v
Kaplici. 

Chceme zapojit především  náš  region,

ale i z celého kraje nám už na naše hry
jezdí celý autobus. Je škoda, že účastní-
kům na hlavní soutěž, což je petang, ne-
můžeme nabídnout regulérní petangové
hřiště. Vždy část účastníků konstatuje, že
v Kaplici se bojuje především s drnama.
A přesto k nám jezdí už několik let senioři
z celého kraje. Dokážeme jim tu totiž při-
pravit příjemné srdíčkové prostředí spolu
s dobrou organizací akce  a tak se k nám
do Kaplice rádi vrací. Letos nám vý-
znamně pomáhala i kaplická televize.

Přemýšlíme, co nového by se ještě dalo
do Kaplice přenést s výhledem na efekt
dlouhodobější tradice. Ve Strakonicích i
jinde mají  úspěch s organizováním seni-
orského grilování. Tady jim významně po-
máhá vedení města. Je z toho nejen
kulinářská, ale i kulturní a společenská
akce.

Senioři, pokud máte nějaké nápady,
ozvěte se. Máme velmi dobrý a akční
spolkový kolektiv. Co slíbíme, to splníme.
Těšíme se na spolupráci.      

Spolek ativních seniorů v Kaplici
Jitka Papežová, předseda spolku

Srdečně zveme na Podpůrnou sku-
pinu kojení. Jde o pravidelné setkání
matek s jejich dětmi a laktační porad-
kyní. Ženy zde dostávají aktuální a
ucelené informace a taktéž podporu,
které je tak potřebná pro úspěšné a
dlouhodobé kojení.  Nedílnou součástí
je také sdílení a výměna vlastních
zkušeností, přátelské povídaní a čas
strávený ve společnosti kojících
matek a dětí. Taková setkávání po-
máhají vytvářet kulturu a obraz ko-
jení tak, aby opět mohlo být v naší
společnosti bráno jako norma.  Se-
tkání je zdarma, platí se pouze
vstupné 50,- Kč do rodinného centra.

Na milé setkání se těší laktační po-
radkyně o.s. Mamila Iveta Špičková a
Hana Nožičková. 

Více info na
iveta.spickova@gmail.com nebo na

fb: laktacniporadenstvispickova

Nově Podpůrná
skupina kojení 
v RC Budíček

Společnost

Od přehazované 
k volejbalu

V polovině listopadu pořádá Jihočeský
krajský volejbalový svaz první z pěti "ba-
revných" turnajů, kde se představí spor-
tovci z celého kraje. Kaplický minivolejbal
bude mít zástupce ve žluté (nejmladší)
kategorii.

Barevný volejbal je populární způsob jak
přivést k volejbalu děti již v útlém věku.
Jednotlivé barevné varianty na sebe ply-
nule navazují tak, aby odpovídaly schop-
nostem dětí - s ohledem na jejich věk a
dovednosti. Hráči se postupně seznamují
s volejbalovými technikami, barevné ka-
tegorie odlišuje právě náročnost úderů.
Díky přehazované se už ty nejmenší děti
nejen naučí manipulovat s míčem, ale zí-
skají i správné pohybové návyky, které
jim pak usnadní přechod ke klasickému
volejbalu. 

Přijďte také vyzkoušet barevný volejbal.
Trénujeme každou středu v hale ZŠ
Školní od 16 hodin. 

Ivana Sládková, TJ Spartak 
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„O třetím říjnovém víkendu se konal na Farském náměstí 5. ročník tradiční recesis-
ticko – pivní slavnosti OKTÓBRFEST Kaplice. Pivo Krumlov teklo proudem, v pivním
stanu zahrály skupiny Tabasco, Kašovanka a Dětský pokojíček a návštěvníci se mohli
pobavit i soutěžemi spojenými s pitím zlatavého moku.“  Foto: Pavel Kacerovský

Recesisticko - pivní slavnost Októbrfest 

Jak název napovídá soutěž je zamě-
řena na vánoční tvoření, výrobky,
kresbu a podobně – ve fantazii se
meze nekladou. Do soutěže se mů-
žete zapojit do 18. listopadu. Věková
kategorie je velmi rozsáhlá – 3 – 18
let a soutěžit budeme ve 4 kategori-
ích rozdělených dle věku. Své práce
noste do Domu dětí a mládeže.
Všechny práce přijaté do soutěže
budou vystaveny celý prosinec ve Vý-
stavní síni kina Kaplice, kde bude pro-
bíhat výstava Vánočních dekorací. Při
oficiálním zahájení 2. prosince pro-
běhne slavností vyhlášení výherců a
předání cen.  

V rámci pořádání Výstavy vánočních
dekorací sháníme na zapůjčení
ozdoby, betlémy, adventní věnce, ka-
lendáře a další předměty s vánoční
tematikou. Budeme rádi, když nám
propůjčíte své výrobky či zajímavé
vánoční předměty, dekorace k do-
plnění výstavy. Děkujeme.

Pro více informací nás kontaktujte
na tel. čísle 725 885 562 nebo na
emailu estetikaplice@ddmck.cz.

Lucie Fajtová, DDM Kaplice

DDM Kaplice 
pořádá Vánoční
výtvarnou soutěž! 

Společnost
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Listopad 2019
6. listopad – 30. listopad 2019, 
denně úterý až neděle 13.00 – 20.00  
IMAGES DE BRETAGNE
Obrázky z Bretaně
Výstava fotografií z cest po nejzápadněj-
ším pobřeží Francie. Radka Kahovcová,
Václav Kahovec
Výstavní síň kina Kaplice 

7. listopad 2019, čtvrtek od 19.00 hodin 
ČESKÉ HRADY, 
STŘEDOVĚKÉ VESNICE
Tři přednášky s historicko-hradní téma-
tikou: Vizualizace a animace nejznáměj-
ších českých a moravských hradů včetně
unikátních detailů (M. Sýkora, Ústav ar-
cheologické a památkové péče Most).
Nové poznatky k nejstarší lidové stavbě
v ČR datované k roku 1421 v Mirkovicích
(L. Kodýdek, Muzeum Klatovy). Jak si
postavit hrad nebo středověkou vesnici
na zelené louce? Guédelon ve Francii (R.
Kocanda, Hrady na Malši)
Kino Kaplice     vstup dobrovolný 

9. listopad 2019, sobota 17.00 hodin         
BEAUTY DAY
Akce věnovaná ženám. Kadeřník a vizá-
žista, prezentace zlata a šperků, styl,
móda a přeměny, módní přehlídka s
možností zakoupení oblečení, zajímaví
hosté, welcome drink, tombola. Zvou
vás Fashionlovers. 
Předprodej vstupenek v KIC a kinoka-
várně Kaplice
Kinokavárna Kaplice  vstup 160,- Kč 

9. listopad 2019, sobota od 21.00 hodin  
KISS PARÁDA LIVE 
Rádio KISS s DJ Basslickerem a kissác-
kými hosteskami přiveze ty největší hity
současnosti. Soutěže o ceny.   
Kulturní dům Kaplice  vstup 150,- Kč 

12. listopadu 2019, úterý od 18.00 hodin
VZPOMÍNKA NA LISTOPAD 1989
Zajímá Vás, jak probíhaly listopadové
dny roku 89 v Kaplici? Pokud ano, tak
přijďte na naší besedu. Vystoupí tehdejší
členové Občanského fóra v Kaplici Petr
Nový, Dana Michalisková, Miloslav Chlaň
a Vlastimil Košťál. Zvou Zelení Kaplice

vstup zdarma
Archa, Pohorská 865, Kaplice

17. listopad 2019, neděle od 18.00 hodin 
SPOLEČNÝ KONCERT 
DECHOVÝCH ORCHESTRŮ 
ZUŠ KAPLICE 
A ČESKÝ KRUMLOV
V rámci oslav 30. výročí dne boje za svo-
bodu a demokracii. Orchestry dirigují
Václav Klabouch (ZUŠ Kaplice) a Pavel
Havlík (ZUŠ Č. Krumlov). Pořadem pro-
vází Lucie Sirová a Roman Matoušek.
Koncert se koná pod záštitou starosty
města Kaplice Mgr. Pavla Talíře 
Kulturní dům Kaplice  

21. listopad 2019, 19.00 hodin         
MICHAL DAVID 
S DOPROVODNOU KAPELOU
Nezapomenutelná show s nejúspěšněj-
šími hity českého zpěváka a skladatele.
Rezervace, prodej www.ikaplice.cz a v IC
Kaplice.  
Kulturní dům Kaplice  vstup 500,- Kč 

22. listopad 2019 od 13 - 17 hodin, 
23. listopad 2019 od 9 - 15 hodin 
KAPLICKÉ DNY S ŘEMESLY 
A JARMARKEM
Zve Městská knihovna Kaplice 
Slovanský dům

28. a 29. listopadu, od 10 do 18 hodin
ADVENTNÍ JARMÁREK 
Kap Café

29. listopadu 2019, pátek od 15.00 hod
TRADIČNÍ TANEČNÍ SETKÁNÍ
K tanci a poslechu zahraje taneční ka-
pela Správná pětka. Vystoupí děti z MŠ
a PŘEKVAPENÍ… Všechny seniory zve
Občanská komise Města Kaplice
Sál Slovanského domu

29. listopad 2019, pátek 18.00 hodin         
TANEČNÍ KURZ - VĚNEČEK 
Kulturní dům Kaplice 

Po celý listopad 2019 
VÝSTAVA OBRAZŮ 
LUDMILA BRONCOVÁ, 
JANA STEJSKALOVÁ 
A JAROSLAVA LINHARTOVÁ 
Kap Café 

1. prosince 2019, neděle od 17.00 hodin 
ZAHÁJENÍ ADVENTU 
Hudební a pěvecké vystoupení žáků ZUŠ
Kaplice. Rozsvícení vánočního stromu.
Adventní jarmark. Výstava lidových bet-
lémů v Galerii Krampus. Setkání se zví-
řátky…  
Náměstí Kaplice

Od 1. prosince 2019 – do 6. ledna 2020
ČESKÉ LIDOVÉ BETLÉMY
2. výstava lidových betlémů, která
vznikla ve spolupráci s Muzeem Jindři-
chohradecka. Unikátní betlémy ze dřeva,
papíru, keramiky a dalších materiálů.  
Galerie Krampus, Náměstí 206

4. prosince 2019, od 20.00 hodin 
PARTIČKA
Skvělá improvizační show: Michal Su-
chánek, Richard Genzer, Igor Chmela,
Michal Novotný, Marián Čurko, Dano
Dangl nebo Dalibor Gondík. 
Vstupenky z loňského roku zůstávají v
platnosti. Předprodej probíhá v infocen-
tru. 
Kulturní dům Kaplice    vstup 480,- Kč

Řádková inzerce
Řádkovou inzerci můžete podávat v redakci Kaplic-
kého Zpravodaje, tj. v infocentru Kaplice v Linecké
ulici 305 v Kaplici. Cena inzerátu 24,- Kč.

Koupím i vyměním staré pivní lahve.
Hledám reklamní cedule, sifonové a limoná-
dové lahve. Cena dohodou. Tel. 723 747
750. Český Krumlov

Koupím byt 1+1 až 1+2 v Kaplici, tel. 777
131 414 

Pozvánka 
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Kultura

Jihočeské divadlo postaví v Českých 
Budějovicích prozatímní divadlo

Při pohledu do minulosti Jihočeského divadla zjistíme, že jako červená 
nit se všemi historickými etapami prolíná snaha vybudovat důstojnou 
divadelní budovu, která od počátku chybí.
 Mariánské náměstí je místem, na kterém se již v šedesátých 
letech minulého století připravovala stavba nového divadla. Při 
přípravě staveniště došlo dokonce k demolici dvou domů, ale stavba 
nakonec zahájena nebyla. Mariánské náměstí od té doby neplní 
dobře svou funkci veřejného prostoru a je pouze nedostavenou 
„jizvou“ na kráse Českých Budějovic.
 Bouda sehrála v historii českého divadla významnou roli. Byla 
sice provizoriem, ale také se stala silným symbolem naděje pro 
budoucnost. Předznamenávala nejen vznik Národního divadla, ale 
české divadelní tradice jako takové. Boudu – jako symbol naděje 
– si v roce stoletého výročí JD propůjčujeme, abychom mluvili 
o budoucnosti.
 Na prahu druhého století existence Jihočeského divadla se znovu 
oživila myšlenka na stavbu nové budovy – tentokrát pro divadlo 
a fi lharmonii. 
 Pevně věříme, že jednou bude postavena, aby sloužila především 
vám divákům a posluchačům – občanům Českých Budějovic, 
Jihočeského kraje a návštěvníkům, kteří sem přijíždí.
 Zveme vás do Boudy na naše představení, na silné příběhy, na 
naději pro příštích 100!

Lukáš Průdek
ředitel Jihočeského divadla

Hrajeme v Boudě

21. 11.–24. 11. 2019   Dalibor / opera
28. 11.–08. 12. 2019  Zadržitelný vzestup Artura Uie / 

činohra
12. 12.–15. 12. 2019  Taneční show Inscenační porada / 

balet
19. 12.–30. 12. 2019  Útěk do Egypta přes Království 

české / Malé divadlo
31. 12. 2019 Silvestr s Jihočeským divadlem

21. 11. 2019–31. 1. 2020 Maringotka Malého divadla

Vstupenky, další informace a celý program Jihočeského divadla 
naleznete na: www.jihoceskedivadlo.cz a www.boudajd.cz

Jihočeské divadlo slaví jubilejní 100. sezónu. Za dobu jeho existence 
navštívilo Jihočeské divadlo více než 6 milionů diváků!  
 Je jediným profesionálním divadlem s vlastními soubory na území 
jižních Čech a pro Jihočechy bylo a je divadlem vpravdě národním. 
Již sto let představují všechny čtyři soubory na pěti scénách to 
nejlepší z domácího i světového repertoáru. Přestože žádná ze 
scén, na kterých pro Vás hrajeme, neodpovídá diváckým ani 
inscenačním požadavkům a nárokům tohoto století, hrajeme s láskou 
a největším nasazením. My totiž věříme, že stejně tak jako nám, 
není ani vám divákům lhostejná kultura a kulturnost nás všech. Jsme 
spolu s Vámi pyšní na České Budějovice jako metropoli regionu 
a všem nám záleží na tom, aby se i v živém umění mohla směle 
srovnávat s významnými městy naší republiky. Jižní Čechy jsou 
jednou z bran do naší země. Chceme být hrdi nejenom na krásnou 
krajinu a bezpočet památek, ale především prostřednictvím živého 
umění představovat náš region jako atraktivní, prosperující a vysoce 
kulturní. 

Kromě Divadelního areálu Bouda jsme pro Vás, naše diváky 
přichystali i řadu dalších novinek. Od května do října jste mohli 
navštívit jedinečnou interaktivní výstavu ke 100 letům Jihočeského 
divadla – Kabinet zázraků v Jihočeském muzeu. K jubileu 
připravujeme knižní publikaci Po stopách Jihočeského divadla, 
mapující příběh divadla od samého počátku a která bude 
k zakoupení na pokladně Jihočeského divadla.
 Už 70 let je součástí Jihočeského divadla Malé divadlo profi lující 
se na mladého a dětského diváka. K této příležitosti jsme připravili 
interaktivní vizuálně-zvukovou instalaci. Maringotka Malého 
divadla prozradí, co se stane, když se spojí genius loci maringotky 
po loutkářském rodu Kopeckých, loutky Malého divadla a zvuková 
technologie simulující 3D prostor. Díky této technologii se vždy 
pouze jeden divák přenese do zcela svébytného světa, v němž zažije 
divadelní vzpomínky doslova na vlastní kůži.  
 Oslavy sté sezóny zakončíme na naší letní scéně, Otáčivém 
hledišti v Českém Krumlově. Na léto 2020 pro Vás chystáme 
dvě novinky. Sezónu zahájíme komedií o cestě do časů slavného 
renesančního umělce Leonarda da Vinciho, se stejnojmenným 
názvem Da Vinci. Spoluautorem hry a zároveň režisérem je známý 
fi lmový a divadelní režisér Petr Zelenka. Druhou novinkou bude 
opět autorská inscenace, a to z dílny Petra Formana, s názvem Muž 
Dvojhvězdy. Symbolický příběh plný obrazů, atmosfér a divadelních 
zázraků otevírá nové možnosti, jak rozehrát zámecký park a scénu 
otáčivého hlediště.

Divadelní areál Bouda
Naděje pro příštích 100!

Soutěžíme o vstupenky do Jihočeského divadla

1.  Kolik představení od každé inscenace odehrajeme 
v Divadelním areálu Bouda? 

2. Pro kolik lidí je instalace v Maringotce Malého divadla? 
3. Na kolika scénách hraje Jihočeské divadlo? 

Své odpovědi zasílejte do 10. 12. 2019 na: info@jihoceskedivadlo.cz 
nebo na adresu Jihočeské divadlo, Obchodní oddělení, Dr. Stejskala 
424/19, 370 47 České Budějovice. Do předmětu e-mailu či dopisu napište 
název zpravodaje. Pět výherců, kteří správně odpoví všechny tři otázky, 
obdrží vstupenky na představení z produkce Jihočeského divadla.

Těšíme se na vás 
Vaše Jihočeské divadlo  

Už 100 let spolu s Vámi 
děláme ze světa lepší místo 

Jihočeské divadlo postaví v Českých Jihočeské divadlo postaví v Českých 
Budějovicích prozatímní divadloBudějovicích prozatímní divadlo

Jihočeské divadlo postaví v Českých 
Budějovicích prozatímní divadlo

Jihočeské divadlo postaví v Českých Jihočeské divadlo postaví v Českých 
Budějovicích prozatímní divadlo
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1.11.2019 pátek, 18:00, horor          
STÁHNI A ZEMŘEŠ                
Parta přátel si pro legraci nainstaluje aplikaci, o
které se tvrdí, že umí předpovědět čas zbývající
do smrti. Je to trapný pokus o žert nebo již kaž-
dému začal děsivý odpočet?
Vstup 120,- Kč (titulky) 

2.11.2019 sobota, 16:00, rodinný  
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
Nečekaný zvrat událostí a setkání s novými
mocnými spojenci dostane Růženku a královnu
Zlobu opět na opačné strany Velké války. Ta po-
drobí jejich rodinná pouta náročné zkoušce... 
Vstup 120,- Kč (dabing) 

2.11.2019 sobota, 19:00, akční                                         
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
Arnold Schwarzenegger ve své nejslavnější fil-
mové sérii je zpátky a vrátí se v něm i Linda Ha-
miltonová, původní představitelka Sarah
Connorové… 
Vstup 130,- Kč (titulky) 

3.11.2019 neděle, 16:00, pohádka   
SNĚŽNÝ KLUK 3D            
Když jedna obyčejná holka najde na střeše
svého domu vystrašeného mladého Yettiho a
rozhodne se, že mu pomůže najít cestu domů
do Himalájí, netuší, že ji čeká neuvěřitelná cesta
plná dobrodružství, kouzel a zážitků...
Vstup 150,- Kč

3.11.2019 neděle, 19:00, černá komedie
PARAZIT                     
Chudá, ale mazaná rodina se rozhodne infiltro-
vat do bohaté domácnosti byznysmena Parka.
Co se může stát, když se setkají dva tak odlišné
světy? Originální dílo režiséra Bong Joon-hoa
mistrovsky pracuje s prvky thrilleru, dramatu i
satiry a přináší vtipný, nepředvídatelný zážitek.
Vstup 100,- Kč (titulky) 

6.11.2019 středa, 19:00, drama ČR  
ABSTINENT                   
Jak rychle se lze dostat na dno lahve i života?
Jak těžké je se od něj odrazit? V hlavní roli Josef
Trojan a alkohol.
Vstup 120,- Kč 

7.11.2019 čtvrtek, 19:00, film ČR       
ŽENSKÁ NA VRCHOLU           
Trochu svérázná svobodná majitelka biokavárny
Helena (A. Polívková) odjíždí s osmiletým
synem strávit advent v klidu na horách. Díky
hře osudu se však místo v luxusním hotelu ocitá
ve vysokohorské chatě, kde samotářský horal
Richard (M. Dejdar) provozuje adrenalinové
sporty a žije tu se svou malou dcerkou a živel-
ným bratrem, uznávaným členem horské
služby, milovníkem žen a zábavy… 
Vstup 130,- Kč  

8.11.2019 pátek, 19:00, drama, komedie ČR
HRA
Svět mladého ředitele maloměstského divadla
Petra (J. Mádl) se začne postupně rozpadat
během zkoušek antického dramatu. Ztratí dva
hlavní herce, odcizuje se s manželkou a před-
stavitelé města požadují změny v insenaci kvůli
politickému obsahu adaptace…  
Vstup 100,- Kč 

13.11.2019 středa, 15:00, komedie ČR
PROMÍTÁNÍ PRO SENIORY:
TERORISTKA
Zve Občanská komise Města Kaplice ve spolu-
práci s KIC Kaplice
Vstup Kč 30,- (dotováno OK Města Kaplice)

13.11.2019 středa, 19:00, akční                  
ZOMBIELAND: RÁNA JISTOTY
W. Harrelson, J. Eisenberg, A. Breslin a E. Stone
jako čtveřice zabijáků, která se střetne nejen se
spoustou nových zombie…
Vstup 110,- Kč (titulky)

14.11.2019 čtvrtek, 19:00, film ČR
AMNESTIE            
Emotivní thriller Amnestie přinese na plátna
největší vzpouru ve vězeňské historii Českoslo-
venska a spolu s ní i příběh, který odráží obrov-
ské a rychlé změny po revoluci v roce 1989. Je
příspěvkem k výročí Sametové revoluce, na
události a dramatickou dobu se ale dívá jinak,
než by mohli diváci očekávat. Očima jednoho z
vězňů z prostředí věznice pro nejtěžší případy v
Leopoldově, jehož příběh se uzavře během di-
voké vzpoury. 
Vstup 120,- Kč

15.11.2019 pátek, 19:00, válečný 
BITVA U MIDWAY    
Válečný velkofilm režiséra Rolanda Emmericha
(Den nezávislosti, Godzilla) líčí příběh přísluš-
níků amerického námořnictva a letectva v bitvě
u Midway, která znamenala zlom na pacifickém
bojišti druhé světové války. Hvězdně obsazený
film (L. Evans, W. Harrelson, P. Wilson, E.
Skrein, A. Eckhart) působivě ukáže nejen pozadí
konfliktu, ale zejména bitvu samotnou, která
doposud nikdy nebyla natočena tak velkolepě. 
Vstup 120,- Kč 

16.11.2019 sobota, 16:00, pohádka                     
SNĚŽNÝ KLUK                
Jedna obyčejná holka najde na střeše svého
domu vystrašeného mladého Yettiho a rozhodne
se, že mu pomůže najít cestu domů.  
Vstup 120,- Kč 

16.11.2019 sobota, 19:00, film ČR
ŽENSKÁ NA VRCHOLU           
Trochu svérázná svobodná majitelka biokavárny
Helena (Anna Polívková) odjíždí na popud své
tety Ely (Jana Krausová) s osmiletým synem Mi-
kulášem strávit advent v klidu na horách. 
Vstup 130,- Kč 

17.11.2019 neděle, 16:00, pohádka                                                                                       
ADDAMSOVA RODINA 
Myslíte, že vaše rodina je divná? Zvažte to.
Každá rodina je jiná, ale Addamsova rodina je
úplně podivná. Jsou strašidelní. Jsou šílení. A
stěhují se do nového domova. 
Vstup 120,- Kč (dabing)

17.11.2019  neděle, 19:00, sportovní
LE MANS 66    
Strhující příběh o tom, jak konstruktér aut Car-
roll Shelby a britský jezdec Ken Miles postaví
pro automobilku Ford revoluční závodní auto,
aby mohli zvítězit nad Enzem Ferrarim v závodu
24 Le Mans ve Francii roku 1966. V hlavních ro-
lích Matt Damon a Christian Bale.
Vstup 130,- (dabing)

20.11.2019 středa, 19:00, drama ČR  
ABSTINENT                   
Jak rychle se lze dostat na dno lahve i života?
Vstup 120,- Kč 

21.11.2019 čtvrtek, 19:00, drama ČR  
VLASTNÍCI                   
Celovečerní debut respektovaného divadelního
režiséra a herce Jiřího Havelky popisuje mimo-
řádně autentickým způsobem schůzi společen-
ství vlastníků jednoho bytového domu. Hrají T.
Voříšková, V. Kotek, K. Melíšková, D. Havlová,
J. Lábus, K. Hádek, S. Majer, L. Trojan 
Vstup 130,- Kč 

22.11.2019 pátek, 19:00, sportovní
LE MANS 66    
Strhující příběh o tom, jak konstruktér aut a
britský jezdec postaví pro automobilku Ford re-
voluční závodní auto pro závod 24 Le Mans. 
Vstup 130,- (dabing)

27.11.2019 středa, 20:30, film ČR       
HRA
Svět mladého ředitele maloměstského divadla
se začne postupně rozpadat během zkoušek an-
tického dramatu... 
Vstup 100,- Kč                

28.11.2019  čtvrtek, 19.00, fantasy 
VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ         
Výpravné fantasy dobrodružstvím, ve kterém
jsou známí bohové jako Thor, Loki či Odin zasa-
zeni do svého původního severského prostředí. 
Vstup 120,- (dabing)

29.11.2019 pátek, 19.00, komedie 
LAST CHRISTMAS                  
Kate (Emilia Clarke) sice vypadá jako roztomilý
diblík, ale ve skutečnosti je magnetem na
špatná rozhodnutí všeho druhu. Okázale kašle
na všechno a životem proplouvá cestou nej-
menšího odporu. Pak ale potká Toma (Henry
Golding), trochu záhadného mladíka. A i když je
Kate odhodlaná pokračovat ve svém dosavad-
ním stylu života, vlivem tohohle kluka, vánoční
atmosféry a magického Londýna začne její
předčasně okoralé srdce velmi rychle tát.
Vstup 130,- Kč (titulky)

30.11.2019  sobota, 16.00, pohádka   
OVEČKA SHAUN: FARMAGEDDOM  
Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším
ovčím stádem ve zbrusu novém filmovém dob-
rodružství.
Vstup 110,- Kč

30.11.2019 sobota, 19.00, fantasy 
VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ         
Výpravné fantasy dobrodružství, ve kterém jsou
známí bohové jako Thor, Loki či Odin zasazeni
do svého původního severského prostředí. 
Vstup 120,- (dabing)

Listopad 2019

Kaplický Zpravodaj. Měsíčník.
Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice,  IČO 245941,

tel. 380 303 100, nákladem 3100 výtisků. 
Evidenční číslo MK ČR E 115 76.  Uzávěrka 11. čísla 20. 10. 2019. 

Tisk Tiskárna FOP Černá v Pošumaví.
Redakce: KIC Kaplice, Linecká 305, 382 41 Kaplice,  

tel.: 380 311 388, info@kickaplice.cz. Redakční rada: Magdalena
Špičáková, Mgr. Stanislav Trs, Mgr. Libor Lukš, Mgr. Pavel Janota, 

Magdalena Opolzerová a Ing. Lukáš Bodnár. 
Internetová verze: www.mestokaplice.cz  

Redakce se nemusí ztotožňovat  s názory zveřejněných příspěvků.
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RESTAURACE 
U SEDLÁČKŮ

Srdečně Vás zveme na 

SVATOMARTINSKOU HUSU
9., 10., 11. listopad 2019
ZVĚŘINOVÉ HODY
20. - 27. listopad 2019

REZERVACE MÍST NA TEL. 380 311 363 

D Ě T I 
P O J Ď T E   S    N Á M I . . .  

 

na  již  tradiční  poutníkovskou  akci 

 
v sobotu 30.11.2019 od 14:00hod 

v městském parku v Kaplici 

 
Těšit se můžete na Pekelnou školu 

s pekelnými úkoly 
a nakonec i na malou odměnu. 

 

Poutníci Kaplice z.s. 
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MZDA 23.000 – 30.000 Kč

FAJN PRÁCE I PRO ŽENY

JEDNODUCHOU MONTÁŽ
HRAVĚ ZVLÁDNU
I BEZ ZKUŠENOSTÍ!
KOMPLETACE CHLADICÍCH AGREGÁTŮ

Ing. Lenka Nožičková
lenka.nozickova@hauser.com
+420 388 404 315
HAUSER spol. s r.o.
382 41 Kaplice 253
www.prace.hauser.cz

Chcete vědět víc?
Kontaktujte nás:

✶  jednoduchá montáž komponentů  
podle výrobní dokumentace

✶  postupně Vás naučíme pěknou práci  
při letování mědi plamenem

✶  další činnosti v závislosti  
na Vaší šikovnosti a zájmu
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www.fb.com/ENGELCZkariera www.engel.cz

ZPRÁVY

Z ENGELU

VIZE A PLÁNY NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Rodinnou společnost ENGEL založil roku 1945 v Rakousku Ludwig Engel. Má devět výrobních závodů v Evropě, 
Severní Americe a Asii, obchodní zastoupení ve více než 85 zemích. Roční obrat firmy činil naposledy 1,6 miliardy 
eur. Celosvětově zaměstnává téměř sedm tisíc lidí.

V Kaplici ENGEL už dvacet let vyrábí komponenty do vstřikovacích lisů na plasty. Má tady i vlastní učňovské středis-
ko. Letos před úbytkem zakázek ENGEL v Kaplici zaměstnával zhruba tisíc lidí, z toho 67 agenturních pracovníků. 
Podíl zaměstnávaných cizinců dlouhodobě nepřesahuje 10 procent.

Letos ENGEL získal třetí místo v anketě Cena hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost v katego-
rii firem s více než 250 zaměstnanci.

Hala oddělení elektro (EMO) Administrativní budova společnosti ENGEL Kaplice

Po období strmého nárůstu výroby se v kaplickém závodu  
společnosti ENGEL chystají na lepší nastavení výrobních postupů.
Celosvětová recese v oblasti automobilového průmyslu ovlivnila výrobní postupy také v kaplickém závodě spo-
lečnosti ENGEL. Obchodní ředitel závodu Peter Jungwirth potvrdil, že stejně jako v některých dalších jihočeských 
firmách, které se podílejí na výrobě automobilů, i v ENGELu Kaplice nyní ubylo zakázek.

„Současnou ekonomickou situaci na světovém trhu, kdy dochází k recesi v oblasti automobilového průmyslu, po-
ciťují také strojírenské firmy. Tedy i náš výrobní závod,“ řekl Peter Jungwirth. Doplnil, že zastavení strmého růstu 
zakázek z posledního období využijí v kaplickém ENGELu ke kvalitnějšímu nastavení výrobních postupů a zlepšení 
pracovního prostředí. „Na tyto úkoly kvůli až nezdravě vysokému pracovnímu tempu v uplynulém období nezbýval 
prostor,“ doplnil Peter Jungwirth. „Jedině tak bude moci být kaplický závod ENGEL připraven na opětovný nárůst 
výroby, který nepochybně přijde. Kovy budou v automobilové výrobě stále ve větší míře nahrazovat plasty. S tím 
porostou požadavky i na lehký průmysl, tedy i na naše výrobní kapacity,“ předeslal Peter Jungwirth.

Vzhledem k současnému poklesu zakázek ENGEL v Kaplici zredukuje stav zaměstnanců. Závazky ukončí zhruba 
desetině z necelé tisícovky pracovníků, a to včetně agenturních zaměstnanců, kterých je v ENGELu aktuálně 67.
„Snažíme se omezit zbytečné výdaje, abychom firmu připravili na budoucnost. K tomu patří i efektivnější nastavení 
pracovních sil. Cílem je vytvořit zdravé pracovní týmy, které budou pracovat kvalitně. Dobří zaměstnanci se o práci 
obávat nemusejí,“ ujistil Peter Jungwirth. Doplnil, že firma dál průběžně hledá odborníky v některých profesích, na-
příklad svářeče nebo softwarové vývojáře.

Se svým výrobním závodem v Kaplici ENGEL rozhodně počítá i do budoucna. Podle Petera Jungwirtha o tom svědčí 
i nedávné mnohasetmilionové investice do rozšíření výrobních prostor. „Celosvětově naše firma překonala už mno-
ho period poklesu. ENGEL má  silný vlastní kapitál s významnou pozicí na světovém trhu. Je to dlouhodobě stabilní 
firma,“ vysvětlil obchodní ředitel kaplického výrobního závodu.
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Firemní fotbalový turnaj v HAUSERU

V sobotu 21. září probíhal od 10 hodin na fotbalovém hřišti ZŠ Školní v Kaplici první ročník firemního fotbalového turnaje. Zúčastnilo 
se celkem 45 hráčů v 5 týmech, kterým přišli fandit jejich kolegové i rodiny a spolu s ideálním počasím vytvořili výbornou atmosféru. 
Týmy byly jak z kaplického výrobního závodu, tak i z pobočky z Českých Budějovic. 

Na místě pro všechny návštěvníky čekalo nejen občerstvení v podobě specialit z grilu, ale i třeba maskot tučňák, který při zápasech 
burcoval naše hráče k co nejlepším fotbalovým výsledkům a v pauzách se fotil s nejmenšími.

Před samotným zahájením turnaje si týmy vylosovaly barvy 
svých rozlišováků, následovalo společné focení a pak už nic ne-
bránilo prvnímu výkopu. 

Mezi zápasy probíhaly soutěže o dobroty pro nejmenší a o pou-
kázky na pivo pro ostatní návštěvníky. 

Ze vzájemných zápasů vzešel jasný vítěz - tým Nulová šance  
z kaplického výrobního závodu. Vítězný tým si odnesl putovní 
trofej, titul prvního vítěze firemního turnaje a láhev šampaňské-
ho na oslavu. 

Šampaňské vítězové vypili hned na místě a nezapomněli probrat, 
jak asi bude vypadat příští ročník a u koho putovní trofej skončí. 

Chtěli byste se dalších ročníků zúčastnit i Vy? Sledujte naše volné pozice na prace.hauser.cz. 


