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   Starost ův sloupek 
 

Je potěšitelné, když si jako občan města projdu možnosti 
pasivního i aktivního zapojení se do jeho dění, tak zjistím, že je 
z čeho vybírat. Různobarevné korálky navlečete na pomyslný 
náhrdelník, kde najdete aktivity v oblasti společenské, kulturní, 
zájmové, sportovní, či vzdělávací. Dovolte, abych jich řadu 
připomněl, neboť si tuto pestrost při každodenním plahočení 
životem často neuvědomíme. 
Slet čarodějnic na Blančáku, vozy mistrů světa na náměstí, The 
Beatles Recitál, májové skotačení s Poutníky, připomenutí 
svátku Matek, výstava mysliveckých trofejí, Jízda Sněženek 
Veterán Car Clubu, Noc s Andersenem, každý týden výšlap 
s TJ cíl po zemích českých, 100 let skautingu se Siriem, z akcí 
DDM zmiňuji Zlatou udici a mezinárodní turnaj v Judu, své 
místo mají i besedy a přednášky typu Premostráti z Milevska či 
Štěpení atomových jader, potěšitelná je stabilizace oddílu 
kopané Spartaku a výs-
ledky žákyně L. 
Růžičkové z téže 
tělovýchovné jednoty ve 
stolním tenisu, obdobný 
pocit máte při pohledu 
na údery těch nej-
menších na kurtech TJ 
Sokol. Při slavnostním 
vítání 42 nových občán-
ků vás zaujme výkon 
dua ve složení N. 
Kreisingerová, P. Kor-
bajová, které kromě jiného postoupilo z okresní přehlídky 
Krumlovský medvěd na přehlídku celostátní, svůj okruh 
zájemců si také našly přednášky a besedy ve Sborovém domě 
Archa a obdobně zaujal návštěvníky další ročník Kaplické 
parkety. 
Vážení spoluobčané, toto je průřez měsícem květnem, který 
ukazuje na pestrost dění v našem městě a ukazuje na obrovské 
penzum práce, jíž odvádějí všichni ti, kteří tyto různorodé 
aktivity nezištnou dobrovolnou prací zabezpečují. Patří jim 
jménem nás všech upřímné poděkování. A ještě musím 
poděkovat žákům a studentům, kteří úspěšně representovali 
svou školu a tím i město na soutěžích a olympiádách. Obdobný 
dík jejich kantorům.  
A když už rybáři vytáhli své nádobíčko, protože jim začala ta 
správná sezóna, nezbývá než všem popřát jen to dobré. 

Ferdinand Jiskra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Divadelní léto na hrad ě Pořešín   
 

www.hradynamalsi.cz                 a Hrady na Malši  
 

Za chvíli jsou tu prázdniny. Pro členy sdružení Hrady na Malši 
období největší aktivity. Letos jí bude opravdu požehnaně. Na 
začátku června z hradu Pořešín zmizí lešení po dokončené 
konzervaci hradních bran. Chvilka klidu však bude jen 
dočasná, neboť od začátku července až do konce září bude na 
hradě velmi živo. Během osmi týdnů se na hradě vystřídají 
mladí lidé z celé republiky z Hnutí Brontosaurus, posledních 
14  dní pak budou všechny naše hrady patřit mládeži z celého 
světa při Workcampu 2007. Tato akce je už tradiční, v loňském 
roce jsme měli opravdu reprezentativní zastoupení, např. 
studenty z Koreje, Kanady, Argentiny, Mexika, Finska, Srbska, 
Turecka, Francie a dalších zemí.  
V červenci proběhne 2. část poměrně rozsáhlého 
archeologického výzkumu, na začátku srpna pak začneme 

stavět dřevěný most přes příkop do 
druhé hradní brány. Jednak tím 
obnovíme původní vstup do hradu a 
pak také zabráníme rozpadu čelní 
hradní zdi, přes kterou dnes vede 
cestička do hradu. To je součást 
našeho cíle do budoucna. Zabránit 
rozpadu zdí na hradě, postupně je 
odkrýt a  zakonzervovat tak, aby si 
návštěvník dovedl představit rozsah 
hradu, umístění staveb, například 

kuchyně, stá-
jí a podobně. 
Dnes toho 
moc na Poře-
šíně neuvi-
díte, a přece 
tam všechno 
je, jen je to 
dobře skryté. 
Postupně, 
tak, jak pro 
nás přestává být podoba hradu tajemstvím, připravujeme třetí 
informační panel, na kterém budete moci vidět 
pravděpodobnou podobu hradu při založení na konci 13. století 
a také jeho podobu těsně před zánikem okolo roku 1433, 
včetně tří hradních bran a dalších staveb. 

pokračování na str 2.  
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Vítězem architektonické soutěže bazénu v Kaplici se stal 
návrh autorů Jiřího Brože, Jan Linharta a Arnošta Navrátila 
z Prahy.  
 

   Divadelní léto na hrad ě …  
 

pokračování ze str. 1 
 

Bohužel se nám na hradě nezachovaly žádné prostory, které by 
bylo možno nějak upravit pro expozici nálezů a historii hradu. 
Plánujeme tedy využít srub po ukončení prací jako výstavní 
prostor, kam umístíme model hradu, nálezy z výzkumu, kopie 
významných listin a jiné zajímavosti. Zároveň bychom také 
chtěli obohatit historickou expozici v Kaplici. 
Naším malým příspěvkem k výročí založení města Kaplice, 
původně trhového městečka pánů z Pořešína, bude opět 
divadelní léto na Pořešíně. Tentokrát přivítáme na začátku a na 
konci srpna (po skončení archeologického výzkumu) divadelní 
spolky z Prachatic a z Poděbrad. Prvním představením bude 
pohádková komedie pro děti i dospělé a druhé bude veselohra 
z antického Řecka s motivem dívčí války. Na příští léto 
připravujeme první skutečně originální představení z historie 
pořešínského hradu. Vstupné bude jako již tradičně dobrovolné 
a přesné termíny můžete najít na našich internetových 
stránkách www.hradynamalsi.cz, a také vám je oznámíme 
prostřednictvím Informačního a kulturního střediska v Kaplici.  
Mírně stranou hradu Louzek letos vyroste srub pro stavební 
zázemí a také dokončíme projekt konzervace. Pokud se nám 
podaří ve spolupráci s Lesy ČR, s.p. získat finanční prostředky 
z rozpočtů Evropské unie, stavební práce začnou v roce 2009. 
Na hradě Velešín během letošního roku instalujeme schodiště, 
které zajistí bezpečný přístup návštěvníků na hrad. Loni 
instalovaná stezka z velešínského náměstí na hrad v délce 
necelých 6 km je opravdu hojně využívaná a to nás 
samozřejmě těší.  
Ve spolupráci se Společností přátel starožitností zřízené na 
konci 19. století při Národním muzeu v Praze připravujeme na 
rok 2008 vydání knihy s názvem Hrady na Malši. Kniha 
přiblíží historii hradů Pořešín, Velešín, Louzek a Sokolčí, 
jejich stavební podobu, vývoj na základě nejnovějších 
poznatků z výzkumů a dějinné a místní souvislosti. V případě 
vašeho zájmu nás můžete kontaktovat na adrese 
webmaster@hradynamalsi.cz. 
Zároveň se dá říci, že sdružení Hrady na Malši nasadilo dobrý 
kurs i směrem do Evropy. V roce 2005 jsme se stali členy 
evropské památkové organizace Europa Nostra 
(www.europanostra.org). Cílem našeho členství v této 
organizaci je především zajistit si přístup k čerpání financí 
z prostředků Evropské unie pro další realizaci našich záměrů. 

V dubnu 2007 se naši zástupci účastnili zasedání sekce 
střední Evropy v polském Krakově, kde jsme dostali 
možnost prezentovat naše obce i města a záměry i 
výsledky sdružení Hrady na Malši a na začátku února 
2007 jsme obdrželi oficiální pozvání pro zástupce 
sdružení na slavnostní předání výročních cen Evropské 
unie v oblasti ochrany památkového dědictví, které se 
tentokrát uskuteční 6. - 8. června 2007 na stockholmské 
radnici ve Švédsku, tradičním místě předávání 
Nobelových cen, za přítomnosti švédského královského 
páru a dánského korunního prince Henrika.  
Přes všechny tyto akce ale zůstává pro sdružení Hrady 
na Malši nejdůležitější to, aby přispělo svým dílem 
k rozvoji regionu, poskytlo lidem místo k odpočinku, 
zábavě a samozřejmě také to, aby se vám na našich 
hradech líbilo. 

Radek Kocanda, Hrady na Malši, o.s. 
 

   Neházejte zá řivky do popelnic  
 

Nefunkční zářivky a výbojky  nepatří do  kontejneru 
se směsným komunálním odpadem, protože z nich 
mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.  
 

Správným místem pro vyřazené světelné zdroje (trubicové 
zářivky, kompaktní úsporné zářivky a výbojky) je sběrný dvůr 
v ulici Omlenická, Kaplice, který slouží jako místo bezplatného 
zpětného odběru elektrozařízení z domácností. Mimo 
vysloužilých televizí a ledniček tady můžete bezplatně 
odevzdat i zářivky nebo úsporky. Tyto světelné zdroje však 
musí být celé a nepoškozené. Jinak nepodléhají bezplatnému 
zpětnému odběru a město je likviduje za poplatek jako odpad. 
Místa zpětného odběru mohou bezplatně využívat i právnické a 
fyzické osoby oprávněné k podnikání, aniž by se musely 
v případě odevzdání zářivek a výbojek prokazovat speciální 
kartou nebo jiným dokladem. Najednou lze přinést maximálně 
třicet kusů, ale po předchozí dohodě s provozovatelem 
sběrného dvora se jich může vrátit i více. 
 

Dalším místem, kde je možné zdarma odevzdat použité 
zářivky, jsou prodejny, ve kterých tyto výrobky nakupujete. 
V prodejně vám vezmou zpět tolik kusů použitých světelných 
zdrojů, kolik kupujete nových. Při nákupu musí být zákazník 
informován o způsobu a možnostech zpětného odběru 
použitého elektrozařízení. V případě, že zákazník v obchodě 
tuto informaci nedostane, je prodejce povinen od něj stará 
elektrozařízení odebrat, aniž by jejich odběr vázal na nákup 
nových výrobků. Poslední prodejci pak mohou tyto odebrané 
světelné zdroje odevzdat v nejbližším sběrném dvoře. 
 

Systém bezplatného odběru použitých elektrozařízení, který 
zajišťují společnosti EKOLAMP, Asekol a Elektrowin snižuje 
počet černých skládek a šetří obcím peníze. Kolektivní systém 
EKOLAMP vybavuje sběrné dvory speciálně označenými 
kovovými nádobami a zajišťuje jejich výměnu za prázdné. 
Nepoškozené světelné zdroje jsou pak na náklady EKOLAMPu 
přepravovány k recyklaci.  
 

Město Kaplice má zájem, aby se množství odevzdaných 
použitých lineárních a úsporných zářivek stále zvyšovalo. 
Proto uzavřelo smlouvu o zpětném odběru s kolektivním 
systémem EKOLAMP. Pomoci můžete i vy - žádnou  zářivku 
ani úsporku neházejte do popelnice nebo do kontejneru. Tam se 
s největší pravděpodobností rozbijí. Pokud se však v 
nepoškozeném stavu dostanou k recyklaci, bude možné z nich 
více než devadesát procent materiálu (sklo, hliník) využít. 

MěÚ, odbor životního prostředí 
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4. pondělí Promítání pro děti /CESKÉ ZNĚNÍ   102 min.  
17.30 hod. ARTUR A MINIMOJOVÉ 
  V kouzelném světě skřítků Minimojů je ukryt 

bájný poklad, který se vydává hledat lidský 
chlapec Arthur. Svět Minimojů je ale 
nebezpečnější, než se prve zdálo… Režie: Luc 
Besson. Mluví: J. Battěk, L. Vondráčková …   

  Vstup 70,- Kč 
6. středa  Historické drama VB /Fr /Itálie 97 min. 
7. čtvrtek   KRÁLOVNA  
20.00 hod. V zákulisí britské královské rodiny v období po 

tragické smrti princezny Diany. Příběh, který 
odkrývá skutečné emoce i tragický dosah této 
události na celý svět. Režie: S. Frears. Hrají: H. 
Mirren, M. Sheen, J. Cromwell 

   Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
11. pondělí Válečné drama USA  132 min.  
20.00 hod. VLAJKY NAŠICH OTCŮ  
  Blíží se konec války, ale boje v Tichomoří stále 

pokračují. Krvavé dobývání ostrova Iwo Jima 
vyvrcholilo scénou vztyčení americké vlajky – 
scény, jejíž fotografie se stala symbolem. Režie: 
C. Eastwood. Hrají: R. Phillippe, A. Beach, J. 
Bradford 

   Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
13. středa Česká komedie/drama   99 min.  
14. čtvrtek PUSINKY 
20.00 hod. Holky si chtějí pořádně užít poslední prázdniny a 

vydávají se stopem na cestu do Holandska. Na 
cestě potkávají ulítlé i zajímavé „týpky“… Režie: 
K. Babinská. Hrají: S. Nováková, M. Doležalová, 
P. Nesvačilová, J. Macháček, M. Ruppert 

   Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno 
18. pondělí Promítání pro děti / CESKÉ ZNĚNÍ   95 min.  
17.30 hod. MOST DO ZEMĚ TERABITHIA 
  Jess a Leslie si každý den chodí hrát do lesa, kde 

se ocitají ve světě, v němž jsou králem a 
královnou fantaskního světa… Režie: G. Csupo. 
Hrají: A. S. Robb, Z. Deschanel, R. Patrick  

   Vstup 60,- Kč 
20. středa Český romantický film  113 min.  
21. čtvrtek BESTIÁŘ  
20.00 hod. Příběh mladé ženy, jejíž život změní vztah se 

záhadným a neuchopitelným mužem Alexem. Na 
jiných mužích se chce naučit, jak být nezávislá… 
Režie: Irena Pavlásková. Hrají: D. Jurčová, K. 
Roden, M. Vašut, T. Matonoha  

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
25. pondělí Válečné drama USA/Japonsko    141 min 
20.00 hod. DOPISY Z IWO JIMY 
  Japonští vojáci si na ostrově Iwo Jima 

uvědomují, že odtud nebude návratu, 
přesto Američanům vzdorují svou 
obranou čtyřicet dní… Režie: C. East-
wood. Hrají: K. Watanebe, S. Nakamura  

   Vstup 70,- Kč, do 12 let nepřístupno 
27. středa Komedie Velké Británie    90 min.  
20.00 hod. PRÁZDNINY PANA BEANA 
 Škodolibý smolař se vydává na 

Francouzskou riviéru, ale jeho pohodová 
cesta se změní v sérii zmatků, nehod a 
katastrof. Režie: S. Bendelack. Hrají: 
Rowan Atkinson, W. Dafoe, J. Rochefort 

 Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno 
 

28. čtvrtek  Horor USA   90 min.  
20.00 hod. HORY MAJÍ OČI 2 
 Skupina amerických vojáků je na horských pláních 

Nového Mexika napadena zmutovanými kanibaly. 
Režie: M. Weisz. Hrají: M. McMillian, J. Stroup, 
D. Alonso  

 Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
 

V srpnu: Piráti z Karibiku, Shrek 3, Roming… 
 

 

Pozvánka 
 

Prezentace projektů Tolerance Kaplice 2007 
a Komunitní plán rozvoje služeb  

na území Kaplice a správního obvodu 
 

Dne 12. 6. 2007 od 17.00 hodin Vás srdečně zveme na prezentaci 
nově se realizujících projektů na území Kaplice. Prezentace proběhne 
v prostorách Sborového domu ARCHA. 
 

Tolerance Kaplice 2007 
Hlavním cílem tohoto projektu je podpora návratu osob sociálně 
vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením do většinové 
společnosti a na trh práce, formou získání či zvýšení potřebných 
znalostí, schopností a dovedností. Tento projekt nabízí sociálně-právní 
poradenství a různé aktivizační aktivity na dvou odloučených 
pracovištích LES a FARA. 
 

Komunitní plán rozvoje služeb na území Kaplice a  
správního obvodu 
Jaké sociální služby občané postrádají? Jakým způsobem je možné 
přispět ke zvýšení rozsahu a úrovně sociálních služeb či k jejich 
dostupnosti? A jaké služby budou občanům prioritně poskytovány v 
letech příštích? To jsou základní otázky, na které budou v rámci 
projektu společně hledat odpověď jak organizace nabízející sociální 
služby, tak zástupci a pracovníci obcí a zároveň lidé, kteří sociální 
služby v současnosti využívají či potencionálně mohou využívat v 
budoucnu. 
 

   Majáles … pod ěkování 
 

V pátek 27. dubna 2007 jsme uspořádali v městském parku 
premiérový studentský majáles. Počasí nám přálo a celodenní 
akce se vydařila. Chtěli bychom poděkovat firmám a 
podnikatelům za poskytnutí sponzorských darů. Svým 
finančním příspěvkem pomohli zajistit hudební a taneční 
produkci. Jedná se o tyto firmy a podnikatele: Jouza, s.r.o., PJ-
TECH, s.r.o., PAVEL JOUZA Jouza-Union, BENTEX-elektro, 
s.r.o., BENTEX Automotive, a.s. a Nataša Mocková – 
klenotnictví.  

Studenti G a SOŠE  
 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
červen
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2. června, sobota     od 14.00 hodin  

DEN DĚTÍ  
Městský park / za deště Kulturní dům / Pořádá DDM Kaplice 
 

7. června, čtvrtek / do 21. 6.   od 15.30 hodin   

VERNISÁŽ: maturitní práce třídy G4 
Výstava  výtvarných prací studentů.  
Vestibul kina Kaplice 
 

10. června, neděle   od 14.00 hodin   

PŘEHLÍDKA HUDEB  
Vystoupí: Pěvecký sbor z Gallneukirchenu, taneční kapela Agria z 
Kaplice, dechový soubor ZUŠ z Vimperka, swingový soubor Agria a 
dechový soubor Babouci, mažoretky  (ZŠ Vimperk).  
Kulturní dům    Vstup 20,- Kč 
 

16. června, sobota   od 17.00 hodin   

EXFANTA  
Koncert v dobových kostýmech: Renesanční světské popěvky. 
Zřícenina hradu Pořešín, za každého počasí 
 

19. června, úterý     od 18.00 hodin 
SVĚTLA A STÍNY ČESKÉHO STŘEDOVĚKU  
Období kolem první historické zmínky o Kaplici. Přednáší vedoucí 
katedry církevních dějin Teologické fakulty Jihočeské university, doc. 
ThLic. PaeDr. Martin Weiss, Th D. 
Kulturní dům, předsálí     
 

19. – 20. června, úterý a středa    

MÓDA / PRODEJNÍ VÝSTAVA  
Prostějovská móda a výrobci české a slovenské konfekce.  
Kulturní dům 
 

21. června, čtvrtek   od 11.00 hodin 

DON QUIJOTE DE LA ANCHA 
Autorská komedie Divadla Klauniky Brno. Vyšší umělecký dohled: 
Boleslav Polívka. V hlavní roli přední světový chůdoherec Lenoire 
Montain. 
Kulturní dům Kaplice 
 

22. června, pátek    od 20.00 hodin 
POUTNÍ ZÁBAVA   
K tanci hraje Agria. Kulturní dům Kaplice 
------------------------------------------------------ 
24. června, neděle  od 9.30 a 14.00 hodin 

PETROPAVLOVSKÁ POUŤ 
Slavnostní mše sv. s účastí Pěveckého sboru Kaplice a hostů.  
Odpolední program: pásmo hudby (např. country kapela VYNGL), 
scének (o založení města Kaplice v podání dětí od 15.00 hodin) a 
slova, hry pro děti, opékání selete, táborák …  
Prodejní stánky a stánky s občerstvením  
Kostel sv. Petra a Pavla, Farské náměstí a fara 
 

 

Od 25. června   od 8.00 – 17.00 hodin 
HISTORIE LÉKÁRNICTVÍ NA KAPLICKU 
Výstava věnovaná lékarnickému „řemeslu“.  
Kino Kaplice, vestibul 
 

27. června, středa   od 9.00 a 10.30 hodin 

MALÁ ČARODĚJNICE  
Pojďte společně s námi pomoci malé čarodějnici konat dobro! Hraná a 
loutková pohádka v podání Loutkohry Jihočeského divadla.  
Městský park / za deště Kulturní dům Kaplice 
 

30. června, sobota   od 9.00 hodin 

KOLEM KOLEM KAPLICKA 
Start v Kaplici (před kinem) či autobusem do Sandlu v Rakousku. 
Čtyři různě náročné trasy, kulturní program a občerstvení v cíli.  
Cyklotrasy Kaplicka, Svatý Kámen = cíl  
 

30. června, sobota   od 19.00 hodin 

HOSPODA NA MÝTINCE 
Divadlo Járy Cimrmana 
Opereta s výpravou a kostýmy v režii L. Smoljaka. 
Kulturní dům   Předprodej 150,- Kč 
 

14. června, čtvrtek   od 18.00 hodin 

TAJEMSTVÍ A MOUDROST 
Anselma z Canterbury (1033 – 1109) 
Přednáška Mgr. Petra Galluse ThDr.   
Sborový dům ARCHA, Pohorská ulice / Vstupné dobrovolné 

 

   Zveme vás na kulturu  
 

Přátelé dobré hudby ať swingové, taneční nebo dechové jsou 
zváni v neděli 10. června do kulturního domu v Kaplici, kde se 
od 14.00 hodin uskuteční přehlídka hudeb za podpory 
Jihočeského kraje a sponzorství ČSAD Autobusy, a.s. České 
Budějovice.  
V červnu také začíná Kapradí (= Kaplické prázdninové divadlo 
a hudba). V sobotu 16. 6. v 17.00 hodin bude za každého 
počasí zpívat kaplická Exfanta v renesančních kostýmech, na 
koncertě pod širým nebem na hradě Pořešín zazní renesanční 
světské popěvky.  
Od 25. června, kdy proběhne v kině od 17.00 hodin vernisáž, 
můžete každý všední den mezi 8.00 a 17.00 hodin shlédnout 
výstavu s názvem Historie lékárnictví na Kaplicku. Tato 
výstava se uskuteční díky Českému farmaceutickému muzeu 
v Kuksu a za podpory Lékárny U Štěstěny RNDr. Tišerové. 
Představí prostředky a pomůcky, s jakými pracovali v minu-
losti lékárníci. Bližší informace na plakátech.  
Čtvrtý ročník Kolem kolem Kaplicka se hlásí opět poslední 
sobotu v měsíci, letos 30. června. Jsme rádi, že se cyklistická 
akce stává mezi našimi spoluobčany stále populárnější a jsme 
v očekávání, zda se letos objeví dvoustý účastník. Připraveny 
jsou čtyři trasy, včetně těch náročnějších podle vašich 
požadavků.    pokračování na str. 5 
 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
červen
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   Zveme vás na kulturu  
 

pokračování ze str. 4 
Jedna z nich je vázána na přepravu autobusem do rakouského 
Sandlu a kdo má zájem o tuto krásnou kopcovitou trasu, musí 
se včas přihlásit osobně v Infocentru, nebo na tel.: 380 311 
388. Do České republiky budeme přejíždět přes nový hraniční 
přechod v Cetvinách. Cíl všech cest leží v areálu Červeného 
kříže na Svatém Kameni, kde je pro vás mezi 11.00 a 14.00 
hodinou připraven zajímavý program (folk Hastroš, soutěže pro 
děti (včetně BESIP), historická vozidla, a další). Lékařská 
služba bude zajištěna. Upozorňujeme účastníky, že děti musí 
mít helmy, dospělí osobní doklady (přejezd hranic).  
Večer 30. června bude v sále kulturního domu patřit 
žižkovskému Divadlu Járy Cimrmana a dílu autorů Smoljak & 
Svěrák Hospoda Na mýtince. Děj se odehrává v hospodě Na 
mýtince, umístěné na odlehlém místě v lesích, neboť si její 
původní majitel nepřál, aby mu tam chodili lidi… 

KIC Kaplice 
 

   Jak  6. A ze ZŠ Školní   
 

putovala za pravěkým člověkem 
 

12. dubna v brzkých ranních hodinách začalo na vlakovém 
nádraží naše celodenní putování za poznáním. Vlak určoval 
směr Kaplické nádraží - Praha hlavní nádraží. Z naší třídy 6. A 
ze ZŠ Školní se stala výprava po stopách pravěkého člověka, 
v čele s třídní učitelkou Danou Kvasničkovou a paní učitelkou 
Růženou Sedláčkovou.  
Naší první zastávkou po vystoupení z vlaku v Praze na hlavním 
nádraží bylo Národní muzeum. Konkrétně výstava ,,Lovci 
mamutů“. Hned u vchodu do muzea nás uvítalo ,,malé“ 
chlupaté mamutí mládě. Jemu jsme měli za úkol najít někde 
uvnitř muzea maminku. Mimo to jsme plnili ve skupinách ještě 
spoustu dalších úkolů, které se týkaly pravěku. Dokonce jsme 
v jednom ze sálů objevili i tu mamutí maminku. Ta dosahovala 
opravdu mamutích rozměrů. Moc zajímavé bylo na vlastní oči 
vidět opravdovou Věstonickou venuši. Překvapilo nás, že je to 
tak maličká soška a tolik se o ní v dějinách pravěku píše. Při 
vstupu do jednoho ze sálů jsme se na chviličku ocitli ve 
skutečném pravěku. Dýchla na nás taková zvláštní atmosféra. 
Slyšeli jsme křik ptáků, bylo zde šero a z něho se nořili pravěcí 
lidé, lovec se šípem sedící u ohniště, žena odpočívající 
v pravěkém příbytku z kůží. Vnímali jsme pravěk doslova 
všemi smysly.  
Po opuštění budovy Národního muzea jsme pokračovali 
v našem putování za poznáním. Prošli jsme Václavské náměstí. 
Přesně ve 12 hodin jsme už pozorovali na Staroměstském 
náměstí orloj s 12 apoštoly, který právě odbíjel pravé poledne. 
Nezapomněli jsme ani na slavný Karlův most. Zde si náš obdiv 
zasloužili místní pražští pouliční umělci - malíři a hudebníci. 
Dokonce jsme se stali i svědky natáčení filmu. Měli jsme tolik 
zážitků a dojmů najednou, že při zpáteční cestě domů vlakem 
jsme si celou cestu o nich vyprávěli. 

Katka Halabrínová, žákyně 6. A 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

   Den Země na ZŠ Fantova 
 

30. dubna se všichni Fantováci zúčastnili projektu ke Dni 
Země. Ti menší putovali po stopách „Skřítka Země, vyráběli 
„Pořádníčky“, pozorovali rostliny a vše živé kolem nás. 
Někteří se  s většími žáky zapojili do akce Českého svazu 
ochránců přírody „Ukliďme svět“. Oním světem pro ně byla 
Kaplice a její okolí a možná byste se divili, co všechno tu našli. 
Pytle darované hnutím Casiopea se rychle plnily a pořád bylo 
co sbírat. Neskončili jsme však jen u odpadků, ale některé třídy 
využily hezkého počasí ke sběru léčivých bylin. Parta žáků se 
vydala na Blanskou kotlinu sázet malé stromky. I přes kameni-
tou půdu jim práce šla od ruky a byli po zásluze odměněni 
špekáčky a limonádou. V rámci projektu navštívili starší žáci  
čističku odpadních vod, sběrný dvůr a skládku na Bukovsku. 
Zde byli seznámeni nejen s jejich významem, ale zjistili, jak se 
třídí odpad a kolik toho na Kaplicku „vyprodukujeme“. 
Skupinka dětí zjišťovala hustotu provozu na našich 
nejfrekventovanějších ulicích a došla k zajímavému zjištění. 
Během půl hodiny projede Náměstím Kaplice v obou směrech 
309 osobních a 47 nákladních aut. Tím však práce dětí 
neskončila, každá třída o „svém dnu“ informovala ostatní 
prostřednictvím obrázků, fotografií, vypravování a prostoro-
vých prací, které jsou umístěné ve spojovací chodbě školy. 
Máte-li zájem, přijďte se na naši malou výstavu podívat. 
 

   Se skauty na tábor 
 

Skautské středisko Jantar Kaplice nabízí volná místa na letním 
táboře, který se uskuteční ve dnech 8. – 22. července na 
základně ve Všeměřických Lomech. Případní zájemci nás 
mohou kontaktovat na tel. 723 044 406 (pan Kovařík, vedoucí 
střediska) nebo mohou navštívit naše internetové stránky 
www.sweb.cz/skautikaplice. Cena tábora je 2.300,- Kč.  
 

------------------------------------------- 
 
Farské náměstí / a část Bělidla 
V prostoru v okolí Farského náměstí, ještě přesněji lokalizováno 
v okrsku chrámovém, kolem kostela sv. Petra a Pavla, velmi 
pravděpodobně leželo nejstarší jádro trhové osady Kaplice. Roku 
1932 zaznamenal soupis živností v  domech jeho západní a severní 
strany kromě fary také řezníka či pánského krejčího. Stará pohlednice 
ukazuje, pro ty mladší z kaplických už skutečně neznámou a 
překvapivou podobu náměstíčka. V jeho středu stávaly také domky.  
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DĚKUJEME  SPONZORŮM  akce„Slet čarodějnic“ 
ZEMAV Rybník  s.r.o., JOUZA  s.r.o., GMA Stanztechnik Kaplice spol. s r.o., 

MERKOV  s.r.o., Uhelné sklady PROPAL 

 
 
 
 
 
 

   Rádi bychom pod ěkovali…  
 

Udělali jste nám radost 
V souvislosti s oslavou svátku matek uspořádanou občanskou 
komisí MěÚ v Kaplici mi dovolte krátké osobní vyznání.  
Přiznám se, že na oslavu svátku matek do kulturního domu 
jsem jen tak zašla, abych se podívala na vystoupení žáků ZUŠ, 
protože s prací s dětmi byl spojen můj život a stále mě jejich 
činnosti zajímají.  
Dřív než začal vlastní program mě zaujalo, s jakou pečlivostí 
vylaďoval vedoucí hudební skupiny Agria St. Trs aparaturu, 
která se zřejmě nechovala podle jeho představ. Vybavily se mi 
při tom vzpomínky na školáka Standu, který nám svými 
sólovými vstupy výborně zpestřoval hodiny hudební výchovy.  
Zůstala jsem. Nejen vystoupení žáků ZUŠ, ale i program 
hudební skupiny Agria, na kterou její vedoucí přenesl svůj cit a 
zápal pro muziku, nám připravily pěkné odpoledne. K příjemné 
pohodě přispěla i doprovodná slova pana Čady. Vše bylo milé 
a přátelské. A tak nejen za sebe, ale jistě i za ostatní přítomné 
děkuji účinkujícím a přeji mnoho radosti z hudby a úspěchů 
v jejich další činnosti. Občanské komisi MěÚ pak za 
uspořádání této akce.  

N. Jakešová 
 

Poděkování PS Poutníkům  
Už poněkolikáté jsem se zúčastnila akcí, které pořádá PS 
Poutníci, naposledy to bylo Májové skotačení. Chtěla bych 
poděkovat všem organizátorům za hezky strávené odpoledne a 
jejich volný čas, který věnují dětem.  

paní Dvořáková  

 
 
 
 
 
 

Poděkování firm ě Bauernöpl 
KIC Kaplice děkuje firmě Květiny, zahradnické potřeby Bauer-
nöpl za sponzorský dar při úspěšné akci Kaplická parketa.  

 

 
 

červen   / www.ddmkaplice.cz 
2. Den dětí  – oslava v městském parku od 14.00 hodin 

Pro děti je připraven zábavný program: taneční vystoupení 
členů ZÚ – AEROBIC a TANEČNÍ KLUB, divadélko 
Studio dell´arte České Budějovice, projížďka na koních, 
soutěže pro nejmenší a různá zábavná stanoviště – 
chovatelé, kynologové, hasiči, PS – SERVIS Kaplice, 
pionýři a skauti, výstava veteránů... Za nepříznivého počasí 
proběhne oslava v kulturním domě. 

4. - 8.      Hitparáda princezniček - soutěž ZÚ 
11. - 15. Sladké mlsání- vestibul DDM 
18. - 22. Školáčkovo přání - vestibul DDM 
27. KOTLINA CYKLOCROSS  – od 9.00 hodin 

23. 6.    Pojeďte s námi do ZOO! 
Zájezd do Zoologické zahrady Jihlava, která se specializuje 
na chov kočkovitých šelem, opic a plazů. Prohlédneme si 
africkou vesnici Matogo, povozíme děti vláčkem a 
podíváme se jak se daří hrošímu mláděti Terezce…  Cena 
zájezdu – 220,- Kč/ os. (doprava + vstupné). Odjezd v 8.00 
hodin před DDM. Kontakt 380 313 009, p. Petra Hromková. 

23.         Za rok zase nashledanou! ☺ - zábavné dopoledne plné  
her, soutěží, zábavy, cen ... rozloučení s DDM. Od 9.30 
hodin v DDM. 

       PROGRAM DDM Kaplice 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009
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   Stavební historie m ěsta Kaplice  
 

Kaplice barokní 
 

Po delší přestávce se vracíme ke 
stavebním dějinám města Kaplice. 
Tentokrát se budeme věnovat baroku. 
Slohu, který má svůj původ (stejně jako 
renesance) ve slunné Itálii, a který je v 
Čechách žel dodnes chápán značně 
negativně. 
Baroko nevnáší do struktury města 
žádnou revoluci. Spíše pokračuje v 
přestavbách a obnovách po mnohých 
požárech prakticky přesně v těch 
intencích, které do města přinesla 
renesance. Zcela jasně patrné je to 
například při pohledu na  fotografii 
náměstí z roku 1866, kde barokní 
průčelí domu čp. 216 působí na první pohled velice obdobným 
dojmem, jako vedlejší renesanční průčelí čp. 215. Při bližším 
pohledu je však také vidět, že baroko je jaksi pádnější, což je 
koneckonců jeden z jeho základních rysů obecně. Barokní 
urbanismus také nově pointuje a organizuje prostor náměstí 
kamennou kašnou, která je, přes svůj užitkový charakter, 
nepochybně také architektonickým dílem.  
 

Tato kašna vznikla roku 1646. Barokní je na ní ovšem pouze 
základní tvar čtvercové nádrže se středním sloupkem, na němž 
je umístěn pylon s koulí a kovovým praporkem. Detailní 
pohled však ukáže, že kameník, který kašnu vytvářel, použil 
množství vlastně ještě gotických prvků. To je především 
způsob, kterým je sloupek na hranách okosen, či použitý profil 
římsy. Podobné míšení gotických a barokních prvků 
charakterizuje ovšem i některá z dodnes dochovaných božích 
muk podél cesty do Blanska.  
V období raného baroka došlo také k vybudování nynější fary , 
která ovšem byla poté přestavěna ještě několikrát. Další barok-
ní zásahy ve městě pochází většinou až z osmnáctého století.  
Nejvýznamnější z nich je barokní přestavba radnice, která 
proběhla po velikém požáru města v roce 1718. Dnes  bohužel 
neznáme jméno architekta, který tuto přestavbu provedl. 
Samotná radnice pak byla výrazně přestavěna ještě jednou, v 
polovině devatenáctého století. Z barokní přestavby se ovšem 
nezměněna dochovala radniční věž, jejíž provedení naznačuje, 
že architektem byl velice schopný tvůrce. Tentýž architekt 
projektoval nepochybně také kostel svatého Jana 
Nepomuckého v nedaleké Omleničce. Pouze z uměleckého 
rukopisu tušíme, že tento architekt se zřejmě školil ve Vídni, 
ale neznáme ani jeho jméno, ani sebemenší údaj z jeho života.  
Ve čtyřicátých letech osmnáctého století došlo ke zvýšení 
kostelní věže, která byla podobně jako radniční věž osazena 
typickou barokní cibulovou bání. Vznikl tak pohledově 
nesmírně hezký a pro Kaplici charakteristický prvek dvojice 
věží vybavených barokním cibulovým krovem. Kromě zvýšení 
věže došlo také k přestavbě kostela svatého Floriana, 
především k přístavbě dvojice kaplí. Barokní jsou také dobře 
dochované oltáře a kazatelna tohoto kostela. 
Ještě o pár let předtím, v roce 1738 byl adaptací 
„protestantského kostela“ v nynější Linecké ulici zřízen 
barokní špitál s kaplí svatého Josefa a Barbory. Kaple se 
nachází v místě původního presbytáře a je vybavena původním 
barokním mobiliářem, který sice (stejně jako mobiliář u sv. 
Floriana) nepřekračuje dobový truhlářský a sochařský průměr, 
ale dobře dokresluje barokní kulturu v Kaplici. V Kaplici se 
také nachází drobné, ale podle sdělení muzikologa a varhaníka 

Michaela Novenka nesmírně zajímavé a krásně znějící barokní 
varhany. 

Výraznou barokní stavbou je také panský 
pivovar na Bělidle. Ten sice vznikl už v 
renesanci, ale jeho současná podoba se 
dvěma širokými volutovými štíty je zcela 
barokní. Na způsobu, kterým toto 
barokní, dnes žel pouze jednobarevně 
pojednané průčelí ovládá celé trojúhelné 
prostranství s parčíkem, je dobře vidět, 
jak umí baroko jednoduchými a pádnými 
zásahy dotvářet prostor.  
Podobně výrazně bylo pomocí převážně 
barokních štítů utvářeno i obdélné kap-
lické náměstí. Ne nadarmo se říkalo, že 
štít je korunou stavby. Díky těmto štítům 
připomínalo kaplické náměstí například 
náměstí Pardubic či Českého Krumlova. 
Jejich hromadná demolice ve druhé 

polovině devatenáctého století je proto zcela nenahraditelná. 
Další výraznou ztrátou pro Kaplici byla i demolice budovy 
barokní školy, která dominovala nynějšímu Farskému náměstí 
a svými volutovými štíty se uplatňovala i v celkových 
pohledech, například z Blanského vrchu. Podobně jako barokní 
štíty na náměstí, známe i budovu této školy pouze z fotografií. 
Barokní kulturu města dokreslují také další, drobné objekty, 
jakými je například rustikální výklenková kaple Jana 
Nepomuckého v Českobudějovické ulici, dochovaná včetně 
světcovy kamenné sochy, nebo socha téhož světce, umístěná 
původně na náměstí a dnes u kostela svatého Floriana.  

 

Procházku barokní Kaplicí tak končíme dvojicí soch tohoto 
českého barokního světce a zároveň asi nejznámějšího Čecha, 
jehož typickou podobu s vousatou hlavou obklopenou pěticí 
hvězd a s křížem přitisknutým na prsou najdeme nejen na 
nesčetných místech Čech a Moravy, Slezska, Rakouska či 
Bavorska ale dokonce i na vzdálených Filipínách nebo v Jižní 
Americe. Příště se vydáme na putování časem opět. Navštívíme 
přitom Kaplici v době „odkouzlování světa“, v době 
klasicismu. Ilustrace: šedě vyznačen rozsah barokní radnice, 
zakreslený do současného stavu.   

Martin Šanda 
 

Řádková inzerce 
  

Přijmeme učitele zeměpisu a odborného výcviku  
G, SOŠE a SOU Kaplice, Pohorská 86 přijme: Učitele zeměpisu 
s kvalifikací pro střední školy a učitele odborného výcviku pro ruční a 
strojní obrábění kovů na plný úvazek (podmínky přijetí: vyučen 
v oboru se zaměřením na strojní obrábění kovů, maturitní vysvědčení, 
DPS – lze dodatečně doplnit, 10 let praxe v oboru, předpoklady pro 
práci s mládeží).  
Kontakt: tel.: 380 312 852. Nabídky včetně životopisu zasílejte 
písemně do 15. 6. 2007 na adresu G, SOŠE a SOU, Kaplice, Pohorská 
86, 382 41 Kaplice nebo elektronicky na adresu info@geukaplice.cz. 
  

Hledáme pracovníka na HPP, oprava zemědělských strojů, 
svářečský průkaz, řidičský průkaz B, C, znalost cizího jazyka vítána. 
Místo pracoviště Netřebice, nástup možný ihned. Tel.: 602 118 106 
 

Hledáme cvičitelku aerobiku  
TJ Spartak Kaplice, oddíl AEROBIK ŽENY hledá cvičitelku nebo 
cvičitele aerobiku, i bez cvičitelského průkazu, který umožníme 
získat. Spojení tel.: 380 303 125, 728 360 588.   

 

Koupím kolo (skládačku). Tel.: 737 528 548  
 

Daruji ko ťata, mourovatá. Tel.: 380 312 750  
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Re - Kaplické zamyšlení 
Reaguji na zajímavý a podnětný příspěvek pana Opelky. Dobře vystihl 
ekologické problémy naší planety i Kaplice a jejího okolí.  
Tvrdá turistika skutečně ničí velkou měrou náš svět. Měli bychom si 
uvědomit, že jsme pouhými správci všeho, co nás obklopuje. Jako 
dobří správci jsme povinni předat především přírodu v dobrém stavu 
naším potomkům a nástupcům. Tzv. Tvrdá turistika znamená 
cestování letadly, auty na velké vzdálenosti. Přírodě i nám by však 
více prospěla měkká turistika, tj. cestování pěšky, na kole a 
hromadnými dopravními prostředky. Individuální automobilová 
doprava a letecká doprava je z hlediska ochrany přírody ten nejhorší 
způsob přepravy. 
Vážím si pana Opelky i jeho nezištné dobrovolné práce. Na Kaplici je, 
bohužel, vidět, že tady nesídlí žádné přírodovědné či přírodně 
ochranářské sdružení. Dnes se jen velmi málo lidí chce věnovat 
dobrovolnické práci, tj. zdarma a ve svém volném čase. Vím, o čem 
mluvím, protože jsem sama členkou takového jednoho občanského 
sdružení a není to vůbec lehké. Vděku se dočkáme málokdy. Zato řečí 
o násilných ekoteroristech slyšíme dost. Bohužel naši nejvyšší 
představitelé, komunální politici, média či veřejnost mají ekologické 
vzdělání a odpovědnost za stav naší přírody často na velmi nízké 
úrovni. Lidé jsou stále přesvědčeni, že ti nahoře to za nás zařídí a my 
neneseme žádnou odpovědnost. 
Stejně jako pana Opelku i mě zlobí rušení nočního klidu a světelné 
znečištění díky nočním podnikům, non-stop restauracím atd. Nemám 
povědomí, zda ti, kteří ruší noční klid petardami a ohňostroji, musí mít 
povolení od příslušných úřadů nebo policie. Je jisté, že to je dost 
nepříjemné pro všechny, zvláště pro zvířata, která mají daleko 
jemnější sluch než my lidé. 
Absenci WC na autobusovém nádraží pociťuji jako velkou ostudu 
Města Kaplice. Je trapné, když si cestující po hodinové jízdě 
autobusem nemohou nikam jít ulevit. Pak jim opravdu zbývá jen ten 
potok, jehož voda pak končí v nádrži na pitnou vodu v Římově. 
Situace v Kaplici by se dala omluvit, kdyby šlo o malou vesnici, jinak 
nikoliv. 
Další věc, která trápí nejen Kaplici, ale celý tzv. vyspělý a 
civilizovaný svět, je záplava odpadů všeho druhu. Je pravda, že 
probíhá třídění na slušné úrovni, ale daleko důležitější je prevence 
vzniku odpadů, tj, aby odpad vůbec nevznikl. V praxi to znamená, že 
budeme nakupovat do vlastních tašek, opakovaně používat 
mikrotenové sáčky, nápoje kupovat ve vratných zálohovaných 
obalech. Málo kdo ví, že systém vratných zálohovaných lahví se 
nezhroutil, ale že všechny obchody s větší prodejní plochou než 200 
m² mají za povinnost nabízet nápoje vedle nevratných obalů i ve 
vratných zálohovaných obalech. Musí být však na lahvi vyznačeno, že 
se jedná o zálohovaný obal. Vína jsou např. většinou ve skleněných 
obalech, ale jen výjimečně jsou zálohované. 
V Kaplici mě trápí systém placení za odpad. Jsme rodina, která 
vyprodukuje minimum odpadů a naše popelnice je většinou prázdná, 
ale platíme paušálně. V takovém špatném systému jsou trestáni 
občané, kteří chrání přírodu i městské finance. Zaplatíme stejně, jako 
bychom odpad netřídili a vyprodukovali ho maximum. V celém světě 
i v Kaplici platí nejvíce ekonomická motivace k prevenci vzniku 
odpadů i ke třídění. Na to, bohužel, městští radní nepamatují. Je velká 
škoda, že byl zrušen známkový systém placení. 
V závěru se zmíním o petiční akci Za lepší recyklační služby pro Jižní 
Čechy. Je to akce Hnutí DUHA, která prosazuje lepší recyklační 
služby. V naší snaze o lepší nakládání s odpady nás již podpořilo 
3.200 občanů včetně 3 ministrů a jiných významných osobností. 
Petice budou předány na Krajském úřadě Jihočeského kraje ke konci 
května a budeme doufat ve zlepšení v této oblasti v Jižních Čechách, 
včetně Kaplice.     

za Hnutí DUHA Č. Budějovice Růžena Šandová, Kaplice   

Jsme na obtíž??? 
V Kaplici žiji již 60 let. Za tu dobu jsem poznal desítky a stovky 
skromných, pracovitých, moudrých a poctivých lidí. Skutečných 
osobností, které rozuměly lidem, jejich pocitům, dennímu životu i 
jednání a zároveň hluboce chápaly svou úlohu v životě. Lidé, kteří se 
dovedli zastat druhého, pochopit a podržet ho v těžkých situacích a 
pomoci mu jít houževnatě za vytčeným cílem. Jen namátkou si z nich 
připomínám v oblasti průmyslu a zemědělství na pány Kovaříčka, ing. 
Zikeše, ing. Olšana, ing. Kaloše, Tipala; ve školství na pány Kozlíka, 
Kovaříka, Lávičku, Háka, Mörtla, a paní Drnkovou, v oblasti kultury 
na pana Sypala, Tomáška, na sportovní funkcionáře p. Mareše, 
Toncara, Strnada, Kadlečka, Lukase, Herbergra, Stýbla, Kočvaru, v 
zastupitelských orgánech na p. Mikšátka, dr. Dvořáka, Komárka, 
Nechvátala, Kubelku, Fleišmana, ve zdravotnictví na Dr. Koudelku, 
Dr. Bícu a řadu ostatních jako byli p. Prodil, Barták, Kobliha. Byly i 
desítky dalších, které nelze vyjmenovat. 
Připomínám je proto, protože bez nich by město nebylo takové jako 
je. Nebyly by pracovní příležitosti, nebyl by vodovod, kanalizace, 
telefonní síť, elektrické rozvody, nebyly by byty, školy, sportovní 
zařízení, zdravotnické a sociální zařízení, doprava, služby atd. Většina 
těch lidí, na něž vzpomínám, již nežije, nebo je v důchodu. A tady u 
těch důchodců (a to u všech, tedy nejen těch, které jsem v úvodu 
jmenoval) se chci několika větami pozastavit. Zaslouží si totiž naši 
pozornost. Každý z nich totiž během svého života odvedl velký kus 
práce ve prospěch dnešní generace. 
Stárnutí je nezbytnost. A vzhledem k problémům, které stáří přináší v 
oblasti fyzické, psychické i materiální, je zákonité, že tisk, rozhlas i 
televize věnují důchodcům nemalou pozornost. 
Nerozumím však tomu, z jakého důvodu se sdělovací prostředky 
pokoušejí, nebo přímo snaží, vyvolávat v mladší generaci nechuť až 
odpor ke starým lidem. Těm, kteří jsou často charakterizováni jako 
obtížní, ujídající příliš velký krajíc ze společného bochníku. A vždy s 
varováním: to ujídání bude za nějaký čas ještě razantnější… A kdo to 
zaplatí? Ale ten problém měla přece každá generace a musela ho vyře-
šit. Zdá se mi však, že ta současná zdůrazňuje problém až absurdně. 
Vypadá to, jako by Evropu neobcházelo „strašidlo komunizmu“, ale 
„strašidlo dlouhověkých stařenek a starců“ - a to je pro mnohé mladé 
žurnalisty teprve ta pravá hrůza. 
Jsem rád, že tomuto skoro obecnému trendu nepodlehlo naše město. 
Chtěl bych proto poděkovat všem. Všem v zastupitelstvu v Kaplici, 
všem podnikatelům, společenským a církevním organizacím, komisím 
města, odborům MěÚ, zdravotníkům i sociálním pracovníkům za péči 
o nás „přestárlé“. Děkuji a přeji jim, aby po letech, kdy se dožijí 
důchodového věku, měli kolem sebe tak jako my dostatek občanů, 
kteří jim tu závěrečnou část života ulehčí. 

Záboj Čampula 
 

Od 4. do 19. června průběžně probíhají  
závěrečné třídní koncerty ZUŠ Kaplice  

v kapli sv. Josefa a Barbory 
 

Skřítek Země  
30. dubna 2007 pořádala naše škola různé akce na oslavu Dne Země. 
Zajímavý program pro třídu 1.A připravily studentky prvního ročníku 
kaplického gymnázia pod vedením Mgr. Zorky Brůžkové. Jedná se o 
studentky Ivanu Markovou, Barboru Kavkovou a Pavlu Smolenovou. 
Děti putovaly za Skřítkem Země a plnily jeho úkoly. Na konci trasy se 
jim skřítek ukázal, za splnění úkolů jim rozdal diplomy.  
Za krásné odpoledne děkují žáci 1.A ZŠ Fantova s třídní učitelkou J. 
Rybákovou.  

 
 

Nová otevírací doba pošty 
 

S účinností od 1. července 2007 bude budova pošty Kaplice 1 
otevřena pro veřejnost takto: 

Pondělí a středa   8.00 – 18.00 hodin 
Úterý, čtvrtek, pátek 8.00 – 17.00 hodin 
Sobota                     8.00 – 10.00 hodin 
Neděle                     zavřeno 
 

 

Brána názor ům otev řena ... 
 

Náměty a příspěvky přijímáme v redakci - Infocentrum / budova 
kina, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz 
Infocentrum Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice. 

Anonymy nezveřejňujeme. 
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2. - 9. 6.  TÝDEN V TERMÁLECH NA SLOVENSKU 
5. 6.  Z KAPLICE DO MALONT  10 km 
Odchod v 9.00 hodin z parku. Trasa: Kaplice - Mostky – Hodonice - 
Nové Stavení - Meziříčí - Malonty - autobus v 13.15 hodin. 
12. 6.  BĚLEŇ      14 km 
Autobusem od školy v 5.40 hodin na nádr. ČD, vlakem na Čertovu 
stěnu. Trasa: Čertova stěna - Kleštín - Větrná - Běleň - Velenský vrch 
- Český Jílovec - Přířez - Studenec - Rožmberk n. V., autobus v 15.08 
hodin. 
16. 6. PELHŘIMOV – K ŘEMEŠNÍK - ROŠTEJN SOBOTA 
Zvláštním autobusem od býv. jeslí v 7.00 hodin. Trasa: (nenáročná, 
vhodná pro všechny)               2,5 - 7 km 
19. 6. Z BĚLÉ PŘES BARONŮV MOST DO LEOPOLDOVA 
Autobusem z aut. nádr. v 6.35 hodin do Bělé. Trasa: Bělá – Jednoty - 
Kobylí vrch - Ulrichov - Baron. most - Leopoldov, bus ve 14.35 
hodin. 
23. 6.  NA KOLECH KAŇONEM SCHWAZENBACHU 
Odjezd autobusem v 5.00 hodin. Cyklotrasa v Rakousku. 45 – 65 km 
26. 6.  Z VYŠŠÍHO BRODU PŘES STERNSTEIN (1125 m)  

DO BAD LEONFELDENU   16 km 
Odjezd z autob. nádraží z č. 3 (linka ČB - Kaplice - VB) v 7.33 hodin 
do V. Brodu. Trasa: V. Brod - Pod Martínkovským vrchem - 
Mnichovice - hr. přechod - Dürnau – Sternstein - Waldschenke - Bad 
Leonfelden - autobus z náměstí v 17.12 hodin do Kaplice. 
PAS nebo platný OP nutný! 

 

   Fotbal     výsledky 
 

"A"  mužstvo  
22. kolo FK Spartak Kaplice – Hluboká nad Vltavou 3:3 (2:2) - B: 7. 
Lesňák, 35. Záveský, 77. Románek – 12. Lavička, 27. Dudek, 87. 
Čermín. 23. kolo Slovan Jindřichův Hradec – FK Spartak Kaplice 0:5 
(0:3) - B: 16., 68. Lesňák, 34. Friedl, 39. Houška, 84. Záveský. 24. kolo 
FK Spartak Kaplice – FC ZVVZ Milevsko 2:0 (1:0) - B: 9. Lesňák, 70. 
Friedl. 25. kolo FC Mariner Bavorovice – FK Spartak Kaplice 2:3 (0:2) - 
B: 69. Szabó, 72. Fojtík (11) – 30. Krůček, 42. Lesňák, 67. M.Pulec. 
 

"B" mužstvo - I. B třída 
18. kolo Sokol Římov – FK Spartak Kaplice „B“ 0:1 (0:1) - B: 44. 
Mazanec. 19. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – Smrčina Horní Planá 1:2 
(0:2) - B: 68. Mazanec – 16. P.Schönkypl, 37. Nowak. 20. kolo FC 
Šumava Frymburk – FK Spartak Kaplice „B“ 1:1 (0:1) - B: 55. Michal – 
2. Fiala. 21. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – Sokol Křemže 1:1 (1:0) - B: 
37. F.Matoušek – 77. Procházka.  
 

dorost – I. A třída 
18. kolo FC Vltava Loučovice – FK Spartak Kaplice 1:3 (0:1) - B: 65. 
Kordina – 24., 84. F.Kouba, 79. Bóga. 19. kolo SK Zliv – FK Spartak 
Kaplice 4:0 (2:0). 20. kolo FK Spartak Kaplice – Vltava Č. Budějovice 
11:2 (6:1) - B: 35., 44., 87. Zayml, 6.,48. Půlpán, 12. Řežáb, 16. 
Svoboda, 30. Rossmüller, 69. Bóga, 76. P.Sedláček, 82. Doubrava – 
19., 73. Šťastný. 14. kolo Hluboká nad Vltavou – FK Spartak Kaplice 
0:0. 21. kolo Smrčina Horní Planá – FK Spartak Kaplice 2:2 (1:1) - B: 
24. Vaclík, 48. Kafka – 12. F.Kouba, 51. Zayml. 
 

starší žáci - I. A třída 
14. kolo FK Spartak Kaplice – SK Zliv 5:1 (4:0) - B: Micák, Přívratský, 
Holčík, Dang Van, T.Valíček – Egner. 15. kolo SK Rudolfov – FK 

Spartak Kaplice 3:1 (0:0) - B: za hosty Micák. 16. kolo FK Spartak 
Kaplice – Spartak T. Sviny 4:2 (3:1) - B: 3.,49. Micák, 20. Řežáb, 30. 
Dang Van – 33. Cebula, 37. J.Brousek (11). 17. kolo Hluboká nad 
Vltavou – FK Spartak Kaplice 5:2 (4:0) - B: za hosty Bláha, Dang Van. 
mladší žáci - I. A třída 
14. kolo FK Spartak Kaplice – SK Zliv 11:0 (4:0) - B: Čajan 4, Roule, 
Řepa 2, J.Sedláček, P.Olt, Kubík. 15. kolo SK Rudolfov – FK Spartak 
Kaplice 4:5 (1:2) - B: za hosty Hami, Čajan, Roule, Lang, P.Olt. 16. 
kolo FK Spartak Kaplice – Spartak T. Sviny 5:0 (1:0) - B: 3., 40. (11) 
Čajan, 36.,45. Řepa, 60. Roule. 17. kolo Hluboká nad Vltavou – FK 
Spartak Kaplice 1:3 (0:1) - B: za hosty Řepa 2, Čajan. 
 

přípravka - okresní přebor 
8. kolo FK Slavoj Č.Krumlov – FK Spartak Kaplice 11:1 (6:1) - B: za 
hosty M.Urazil. 9. kolo FK Spartak Kaplice – FK Nová Ves * Brloh 5:0 
(1:0) - B: 20. Marek, 29. Štrbačka, 34. Mich.Kozak, 45. M.Urazil, 
50.Mareček. 10. kolo FC Velešín – FK Spartak Kaplice 2:3 (2:0) - B: za 
hosty Jirků 2, Marek. 11. kolo FK Spartak Kaplice – Smrčina Horní 
Planá 2:5 (1:3) - B: Jirků, Divoký (11) – Ryneš 3, Flöring, Oškrda.  

 
 
 
 
 
 

                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        SPORT A TURISTIKA 
TJ Cíl Kaplice                   červen


