
 KOLEM KOLEM KAPLICKA  
   sobota 27. června, výlet na kolech už po šesté! 
 
   Start 9.00 v Kaplici /před kinem/, odtud odjezd po zvolených trasách a autobusem do Bad Leon- 
   feldenu. Cíl všech tras na Svatém Kameni, mezi 12.00 – 14.00 připraven program s hudbou,  
   občerstvením, BESIP pro děti a další…   
   Zájemci o rakouskou trasu č. 4 s přejezdem hranic si rezervují místa v Infocentru Kaplice, tel. 380 311 388,  
   počet míst v autobuse je omezen.  
   Po 14.00 hodině bude na Svatém Kameni k dispozici autobus na cestu zpět pro pěší turisty, kteří jsou na výlet také zváni.  
 
Trasa č. 1 /28 km/  Kaplice – Omlenička – Bujanov (návštěva Muzea koněspřežky) – Hněvanov - Trojany – Dolní Dvořiště – Svatý Kámen 
Trasa č. 2 /12 km/  Kaplice – Drochov – Rychnov nad Malší – Svatý Kámen  
Trasa č. 3 /55 km/  Kaplice – Desky – Dluhoště – Benešov nad Černou – Černé Údolí – Žofín – Leopoldov – Cetviny – Svatý Kámen  
Trasa č. 4 /45 km/  Bad Leonfelden (Rakousko) – Rading – Reichenthal – Stiftung – Süssmühle – Deutsch Herschlag – Kerschbaum  

- Passberg – Windhag – Gurhof, Cetviny – Svatý Kámen  
 

Projekt je realizován v rámci Grantového programu N adace jiho české cyklostezky  
na podporu po řádání cyklistických akcí. Sponzor akce: TIP TRADING  spol. s r.o.  
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   Starost ův sloupek 
 

Měsíc květen byl především ve znamení příznivců vůně 
benzínu a motoristických sportů. 
K velmi zajímavému a poučnému setkání patřila beseda 
s přímým účastníkem Dakaru bývalým reprezentantem v 
motokrosu panem Janem Froňkem mladším (foto vpravo), 
který v doprovodu otce a manželky absolvoval snad 
vůbec nejnáročnější etapový závod tohoto druhu. 
Především argentínská příroda plně prověřila 
závodnickou, fyzickou a především psychickou 
připravenost a odolnost jednotlivých závodníků. Beseda, 
vhodně doplněná filmovými dokumenty, byla důkazem 
zanícenosti a trvalé vášně jednoho z aktérů. Přejme do 
dalšího plánovaného ročníku mnoho zdaru.  
V třetí květnové neděli čekal na příznivce motokrosu v Blanské 
kotlině další ze závodů mezinárodního mistrovství republiky. Do 
Kaplice se sjeli všichni naši nejlepší, a tak divák mohl na kvalitní 
trati, vzorně připravené činovníky kaplického automotoklubu, 
sledovat výborné závody ve všech kubaturách. Nemilosrdná síť 
kvalifikace totiž umožňuje do závodu vstup pouhých čtyřiceti 
závodníků. Pochopitelně, že zájem tuto kvótu výrazně převyšuje. 
Kromě blahopřání těm, kteří se dostali tzv. na bednu, patří obrovský 
dík všem známým a neznámým dobrovolníkům, kteří závody 
připravují a díky nimž je Kaplice prezentována za svými humny. 
Již 37. ročník Rallye Český Krumlov přilákal kolem trati stovky 
fanoušků závodů automobilů různých značek, kdy především 
rychlostní zkoušky jsou nejvyhledávanější. Zajímavým zpestřením 
bylo pořádání 3. ročníku legend. Zájemci měli i na kaplickém náměstí 
možnost shlédnout bývalé automobilové legendy od roku výroby 
1960 po rok 1986. Pořadatelé tím již tradičně chtěli místním 
připomenout konání této téměř čtyřicetileté rallye. 
Do trochu jiného soudku patří konání chovatelské přehlídky ulovené 
zvěře v roce 2008 v 93 honitbách okresu Český Krumlov. Na šest set 
návštěvníků si v sále kulturního domu prohlédlo 954 ks srnčích, 68 
jeleních, 10 dančích, 12 mufloních a několik liščích a jezevčích 
trofejí. Poděkování za velmi dobře zajištěnou přehlídku patří 
zaměstnancům odboru životního prostředí a úřadu územního 
plánování městského úřadu. Škoda, že si své schozy či přírůstky 
nepřišlo prohlédnout více návštěvníků z řad branže, tedy myslivců 
samotných. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokračující spolupráce 
s Národní knihovnou 
České republiky při-
nesla ovoce v podobě 
další výstavy kle-
mentinských rukopisů. 
Návštěvníci měli a 
mají možnost shléd-
nout v historické 
expozici vzácné ruko-
pisy a tisky prezen-
tující dobu 13. a 14. 
století. Za zvýraznění, 
kromě jiného, stojí 
nejstarší vystavovaný 

exponát Kodex vyšehradský, který patří k nejvzácnějším písemným 
památkám českých dějin. Při spatření dalších šesti exponátů si 
uvědomíme kulturní a vzdělanostní vyspělost našeho národa. 
A i proto přeji čerstvým absolventům osmiletého a čtyřletého 
gymnázia a absolventům střední odborné školy ekonomické úspěšnou 
cestu za dalším vzděláním. V neposlední řadě patří poděkování 
profesorskému sboru za přípravu nejen maturitních ročníků. 
S přáním všeho dobrého. 

Ferdinand Jiskra 
 

   Uzavírka části Linecké ulice 
 

Od pondělí 11. května až do konce listopadu tohoto roku bude 
probíhat uzavírka Linecké ulice v úseku od pomníku po lom Kaplice 
kvůli celkové rekonstrukci obou mostů v tomto úseku. Po dobu 
uzavírky zůstane Linecká ulice průjezdná ve směru z města až 
k prvnímu opravovanému mostu u křižovatky s ulicí Nové Domky, 
v opačném směru k druhému opravovanému mostu. Úsek mezi 
oběma mosty zůstane průjezdný přes čerpací stanici PAPOil a 
prostranství před obchodním domem CREDO. Autobusové linky 
městského dopravního okruhu budou zachovány. Žádáme motoristy, 
aby toto dopravní omezení vzali na vědomí a dbali ve zvýšené míře 
přechodného dopravního značení, př. pokynů pracovníků řídících 
provoz. Děkujeme za pochopení.   

ODSH, Měú Kaplice 
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   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 
18. května 2009  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
 

I. schvaluje  
� Jednací řád Zastupitelstva Města Kaplice dle předloženého návrhu  
� prodej pozemku p.č. 594/7 k.ú. Kaplice o výměře 215 m² 

Společenství vlastníků domu čp. 730 Šumavská ulice za cenu 1,- 
Kč/m² + náklady spojené s prodejem (dále NSP) 

� směnu pozemkové parcely KN č. 201/1 k.ú. Mostky o výměře 767 
m², ostatní plocha ve vlastnictví Města Kaplice za pozemkovou 
parcelu KN č. 1772/2 k.ú. Mostky o výměře 1206 m², orná půda ve 
vlastnictví MUDr. Davida Kubíčka – bezúplatně, náklady hradí obě 
strany napůl 

� zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 2639/2 o výměře 5445 m², 
p.č. 2633/2 o výměře 189 m² a p.č. 2639/3 o výměře 38 m² vše v k.ú. 
Střítež za cenu 3,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1766/4 k.ú. Kaplice o 
výměře cca 789 m² za cenu 23,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1773/1 k.ú. Mostky o 
výměře cca 400 m² za cenu 50,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 146/3 k.ú. Blansko o výměře 
59 m² s věcným břemenem vedení vodovodního řadu za cenu 50,- 
Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 260/3 k.ú. Mostky o 
výměře cca 100 m² za cenu 100,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1662/10 k.ú. Kaplice o 
výměře cca 250 m² za cenu 100,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 1992/2 o výměře 835 m² a 
p.č. 1995/3 o výměře 231 m² vše v k.ú. Kaplice za cenu 110,- Kč/m² 
+ NSP 

� zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 1427/24 o výměře 1024 m² 
ostatní plocha-komunikace a p.č. 1427/28 o výměře 49 m² ostatní 
plocha vše v k.ú.Ličov-Desky za cenu 40,- Kč/m² + NSP 

� zveřejnění záměru směny pozemkové parcely KN č. 1660/27 k.ú. 
Kaplice o výměře 137 m² ve vlastnictví Města Kaplice za část 
pozemkové parcely č. 528/1 k.ú. Blansko o výměře 136 m² ve vlast-
nictví Povodí Vltavy s.p. – bezúplatně, náklady hradí obě strany napůl  

� zveřejnění záměru směny části pozemkové parcely KN č. 1591/2 o 
výměře cca 800 m² v k.ú. Kaplice ve vlastnictví Města Kaplice za část 
pozemkové parcely KN č. 1591/1 k.ú. Kaplice o výměře cca 800 m² 
ve vlastnictví Ludmily Čapkové a Zdeňka Kratochvíla – bezúplatně, 
náklady hradí Město Kaplice  

� zveřejnění záměru prodeje nemovitosti čp. 233 se st. parcelou č. 685 
o výměře 171 m² a parcelou č. 686 o výměře 340 m² vše v k.ú. 
Kaplice s bytem o vel. 1+1 o výměře 80,90 m² s nájemcem s platnou 
nájemní smlouvou, dle pravidel privatizace bytového fondu města, 
formou obálkové metody s minimální vyvolávací cenou ve výši 
220.000,- Kč   

� zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 12 o vel. 1+3 o výměře 
69,61 m² v čp. 755 ulice Míru s nájemcem s platnou nájemní 
smlouvou, dle pravidel privatizace bytového fondu města, formou 
obálkové metody s minimální vyvolávací cenou ve výši 230.673,- Kč 
a složením kauce při podání žádosti ve výši 20.000,- Kč  

� „Komplexní pozemkové úpravy – plán společných zařízení“ v k.ú. 
Žďár u Kaplice dle předloženého návrhu Pozemkového úřadu Český 
Krumlov  

� revokaci části usnesení Zastupitelstva Města Kaplice ze dne 23. 3. 
2009 týkající se projektů Rekonstrukce Pobřežní ulice a Rekonstrukce 
komunikace Českobudějovická a souhlasí s podáním žádostí o dotace 
v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad na uvedené projekty s tím, že 
v případě získání dotace zastupitelstvo města schvaluje následnou 
realizaci a zajištění financování projektů Rekonstrukce Pobřežní ulice 
s předpokládanými uznatelnými náklady ve výši Kč 17.250.000,-Kč a 
Rekonstrukce komunikace Českobudějovická s předpokládanými 
uznatelnými náklady ve výši Kč 6.500.000,- Kč, usnesení 
Zastupitelstva Města Kaplice ze dne 23. 3. 2009 k ostatním projektům 
zůstává v platnosti  

� Opatření obecné povahy – Změna č. 8 Územního plánu sídelního 
útvaru Kaplice v plném znění tak, jak bylo předloženo  

� revokaci usnesení Zastupitelstva Města Kaplice ze dne 17. 3. 2008 
týkající se způsobu úhrady finančních nákladů spojených s pořízením 
Změny č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Kaplice a schvaluje 
návrh, aby finanční náklady spojené s pořízením změny č. 8 hradili 
žadatelé, kteří byli úspěšní se svou žádostí o změnu územního plánu – 
měřítkem určení výše poplatku bude výměra plochy, u níž došlo ke 
změně funkčního využití a skutečné náklady na pořízení změny č. 8 

� provedení rozpočtového opatření č. 6 dle předloženého návrhu 
Odboru ekonomického MěÚ Kaplice 

� Dohodu o narovnání mezi Městem Kaplice a firmou AM INVEST CZ 
s.r.o. České Budějovice týkající se výše započtené částky    

 

II. bere na vědomí  
� zprávu o průběhu a závěrech z jednání zástupců Města Kaplice, 

Městské policie Kaplice, Policie ČR a kriminální služby konaného 
dne 6. 5. 2009 o způsobech řešení problémů s provozováním 
prostituce  

 

III. pov ěřuje  
� vedení Města Kaplice podat po volbách do Parlamentu ČR 

prostřednictvím poslance či senátora podnět na schválení nového 
zákona, který by řešil problém prostituce podobně jako v Rakousku 

� Městskou policii Kaplice důslednou kontrolou dodržování Obecně 
závazné vyhlášky Města Kaplice č. 5/2007 k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytnutí a využití 
sexuálních služeb na veřejných prostranstvích 

� zastupiteli pověřeného vedením Městské policie Kaplice vstoupit do 
jednání s jinými obcemi dotčenými touto problematikou  

 

IV. doporučuje  
� Obecnímu živnostenskému úřadu Kaplice provádět namátkové 

kontroly ubytovacích zařízení za asistence strážníků Městské policie 
Kaplice  

 

� V. ukládá  
� Městské policii Kaplice důsledně kontrolovat dodržování zákazu stání 

na Náměstí a přilehlých ulicích  
 

VI. pověřuje  
� Odbor správy majetku MěÚ Kaplice vyvolat společné jednání 

zástupců firmy zajišťující úklid v prostorách Polikliniky Kaplice se 
zástupci lékařů – nájemců nebytových prostor  

� Odbor dopravy a SH MěÚ Kaplice zajištěním postupného osazování 
vhodných retardérů v ulici K Zámečku  

� Odbor správy majetku MěÚ Kaplice zajištěním oprav laviček na 
sídlišti 9. května 
 

VII. zamítá  
� žádost o prodej pozemku p.č. 569/6 k.ú. Mostky o výměře 1573 m² 

 

VIII. nevyužívá  
� předkupní právo s věcně právními účinky k bytové jednotce v čp. 

445/3 Nové Domovy vlastníka zapsaného na LV č. 3189 a souhlasí 
s jeho prodejem třetí osobě za cenu 700.000,- Kč – Odbor správy 
majetku MěÚ Kaplice provede kontrolu zápisu v KN 

� předkupní právo s věcně právními účinky k bytové jednotce v čp. 
744/10 ulice Míru vlastníka zapsaného na LV č. 2581 a souhlasí 
s jeho prodejem třetí osobě za cenu 950.000,- Kč – Odbor správy 
majetku MěÚ Kaplice provede kontrolu zápisu v KN.        

 

Mgr. F. Jiskra, starosta města      J. Kaloš, místostarosta města  
 

   Knihovna a Veteran car club Kaplice  
 

jedou do Prachatic 
 

Městská knihovna Kaplice se v sobotu 6. června zúčastní akce „Na 
kolech po knihovnách regionu, tentokrát s automobilovými a 
motocyklovými veterány“. Z několika výletních tras se sjedou 
veteráni s knihovníky z Českobudějovicka, Českokrumlovska, 
Strakonicka, Bavorska a Prachaticka do cíle, kterým bude Velké 
náměstí v Prachaticích. Na každé z tras pojede také jeden z 
významných českých nebo regionálních spisovatelů: např. Michal 
Viewegh, Petra Braunová, Roman Kozák, David Jan Žák, či některá 
známá herecká celebrita. S kaplickou knihovnou se na trasu vydají 
veteráni z VCC Kaplice a herec Miloslav Mejzlík (seriál „VKV“).  
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1. pondělí Rodinná komedie USA    111 min.  
20.00 hod. MARLEY A JÁ 
 Příběh rodinky, kterou svérázným způsobem 

„terorizuje“ psí mazlíček aneb veselé historiky ze 
soužití s „nejhorším psem na světě“. Režie: D. Frankel. 
Hrají: O. Wilson, J. Aniston 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
2. úterý Český thriller    93 min.  
3. středa NORMAL 
20.00 hod. Případ masového vraha, jehož vraždy ve 30. letech 20. 

st. otřásly Evropou.  Šílený a geniální vrah i po 
uvěznění rozehrává svůj další smrtící scénář… Režie: 
J. Ševčík. Hrají: M. Kňažko, D. Veškrnová – Havlová 

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
8. pondělí Horor USA    87 min.  
9. úterý NENAROZENÍ 
20.00 hod. Duše jednoho chlapce, který zemřel za druhé světové 

války, se chce vrátit do života. Cestou pro něj je mladá 
Casey, kterou se snaží ovládnout… Režie: D. S. 
Goyer. Hrají: O. Yutsman, G. Oldamn 

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
10. středa Romantické drama USA/VB  119 min.  
20.00 hod. NOUZOVÝ VÝCHOD  
  Intimní pohled na rozpadající se manželství páru, který 

navenek vypadá jako ten nejšťastnější. Co se ale 
skrývá za zdmi úhledného domku, takřka nikdo 
nevidí… Režie: S. Mendes. Hrají: Leonardo DiCaprio, 
Kate Winslet 

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
15. pondělí Akční USA    107 min.  
16. úterý RYCHLÍ A ZBĚSILÍ 
20.00 hod. Toretto i O'Conner jsou tentokrát už opravdu velmi, 

velmi rychlí a velmi zběsilí. Série o rychlých autech a 
adrenalinu pokračuje... Režie: J. Lin. Hrají: Vin Diesel, 
P. Walker, M. Rodriguez 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
17. středa Romantická komedie   90 min.  
20.00 hod. VÁLKA NEVĚST  
 Která z nich bude mít lepší svatbu? Cílem těch dvou, 

do té doby nejlepších kamarádek, je zlikvidovat si 
svatby navzájem a překazit jedna druhé její velký 
den... Režie: G. Winick. Hrají: A. Hathaway, K. Hudson 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
20. sobota Pásmo pohádek pro  nejmenší     63 min.   
16.00 hod. PŘÍBĚHY ZVÍŘÁTEK 
  Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu, Cvrček a basa, Jak 

štěňátko chtělo malé pejsky, Jak se Herodes uzdravil, 
Jak Žofka překazila chuligánům spáry  

  Vstup 20,- Kč 
22. pondělí Drama USA     123 min.   
20.00 hod. SEDM ŽIVOTŮ 
 Příběh muže s děsivým tajemstvím, který se rozhodne 

napravit své hříchy tím, že zásadním způsobem změní 
život sedmi cizích osob. Režie: G. Muccino. Hrají: W. 
Smith, R. Dawson, W. Harrelson 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
23. úterý Dobrodružný sci-fi USA/Něm  127 min.  
20.00 hod. STAR TREK  
 Vraťme se do úplných počátků, kdy se James T. Kirk, 

Spock a další členové USS Enterprise poznali a 
vytvořili tak nejznámější posádku v historii… Režie: J. 
J. Abrams. Hrají: Z. Quinto, K. Urban, E. Bana, Ch. 
Pine, W. Ryder 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 

24. středa Rodinná komedie USA/Něm  100 min.  
20.00 hod. HOTEL PRO PSY  
 Jak dlouho lze udržet v tajnosti, že máte psa? Dlouho 

ne, což si sourozenci Andi a Bruce moc dobře 
uvědomují. A pak náhodou narazí na zpustošený 
bývalý hotel a v něm na další dva toulavé psy… Režie: 
T. Freudenthal. Hrají: L. Kudrow, K. Dillon 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
29. pondělí Komedie USA   102 min.  
30. úterý ZNOVU 17 
20.00 hod. Svůj život by sám ohodnotil jako propadák a dal by 

neví co za to, aby se jednoho dne probudil, bylo mu 
zase 17 let a on mohl napravit co v životě spackal, a 
pak se opravdu ocitá v kůži sedmnáctiletého kluka… 
Režie: B. Steers. Hrají: Z. Efron, M. Perry, L. Mann  

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
 

V červenci kino nepromítá  – DOVOLENÁ 
 

Letní divadelní komedie 
 

na hradech Pořešín, Louzek  
a Velešín a na tvrzi v Tiché 
 

Pátek 5. června 2009 od 20.00 hodin, hrad Pořešín 

„Bídníci“  
Slavné dílo Victora Huga ve velmi neotřelém pojetí  

s překvapivým a šokujícím závěrem 

„Marathón“ 
Netradiční zpracování námětu bitvy Řeků a Peršanů, představení je 

předváděno jen po déletrvajícím skandovaném potlesku diváků 
 

Sobota 6. června 2009 od 14.00 hodin, hrad Louzek 

„Sn ěhurka“   
 Děsuplná pohádka s dobrým koncem, děti hrají trpaslíky,  

dospělí se vystřídají na Sněhurce 
 

Sobota 6. června 2009 od 20.00 hodin, tvrz v Tiché 

„Romeo a Julie“  
Kdo by neznal nejslavnější dílo W. Shakespeara? Láska, nenávist, 
zrada a pomsta! Krutý konec obou milenců pomohou zrealizovat 

dobrovolníci z hlediště... 
 

Neděle 7. června 2009 od 10.00 hodin, hrad Velešín 

„Červená Karkulka“ 
Naprosto reálné zobrazení řady odborných chirurgických výkonů během 

představení, vlk i myslivec jsou neúprosní!  
 

Představení uvádí Pouliční a hradní divadlo Karlovy Vary. Všechna 
představení jsou vhodná pro rodiny s dětmi, které jsou zvláště vítány! 
Program jednotlivých představení se může změnit. Na všechna 
představení si s sebou vezměte deku nebo podložku na sezení. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
červen 
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Do 20. června    / út – so  9.00 – 17.00 hodin    

PŮVABY A TAJEMSTVÍ KLEMENTIN-
SKÝCH RUKOPISŮ 13. – 14. STOL. 
ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY KAPLICKA 
Výstava rukopisů Kodex vyšehradský, Velislavova bible, Svatojiřský 
procesionál a dalších, představující nejen tato díla, ale i zajímá fakta a 
okamžiky s nimi spojené… Stálou expozici Kaplicka doplní navíc 
výstava nejnovějších archeologických nálezů z Kaplice.  
Historická expozice Kaplicka  
 

6. června, sobota                 od 16.00 hodin  

POUTNÍ MÍSTA NA MALŠI: 
SVATÝ KÁMEN  
16.00   varhanní koncert 
17.00  mše sv. s mariánskými litaniemi 
Procházka po zastaveních cesty Sedmi bolestí 
Panny Marie, směrem do Rychnova nad Malší, 
prohlídka kostela v Rychnově. Odjezd autobusu z Kaplice v 15.30. 
Zájemci se mohou hlásit v Infocentru Kaplice, 380 311 388.  
Svatý Kámen  
 

12. června, pátek                 od 21.00 hodin  

DISCO SHOW  
Kulturní dům Kaplice 
 

26. června, pátek                 od 21.00 hodin  

„PLYŠOVÁ PARTY“ DISCO SHOW  
Kulturní dům Kaplice 
 

27. června, sobota                 od 9.00 hodin  

KOLEM KOLEM KAPLICKA  
6. ročník výletu na kolech po cyklotrasách Kaplicka, více str.1    
Start: Kaplice, cíl: Svatý Kámen  
 

28. června, neděle                od 9.30 hodin  

POUTNÍ MÍSTA NA MALŠI: 
PETROPAVLOVSKÁ POUŤ 
9.30   mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla 
13.30 vernisáž výstavy fotografií J. Plachého „Poutní místa na Malši“ 
          ve výstavní síni kulturního domu 
14.15 slavnostní odhalení informačního sloupku v areálu kostelů 
Hudba: Swing band Agria a country. Ochutnávka pečeného býka.  
Areál kaplických kostelů 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výstava Zapomenutá řemesla  
Dne 23. června bude ve 13.00 hodin v Městské knihovně v Kaplici 
zahájena výstava výtvarných prací žáků ZŠ Omlenická. Výstava je 
zaměřena k prezentované knize Zapomenutá řemesla (Rozvoj řemesel 
a cechů v Kaplici). Srdečně zveme!  
 

   Pozvánka do Archy  
 

Nedělní bohoslužby  vždy v 9.00 hodin 
Barevný dramaťák pondělí ve 14.30 hodin 
Setkání nad Biblí  čtvrtek v 19.00 hodin   
Náboženství dětí v Dolním Dvořišti pátek ve 12.30 hodin  
 

Cesty apoštola Pavla 
7. ekumenický večer se uskuteční na katolické faře   
Středa 3. června v 18.00 hodin      
 

Kaplický čtvrtek s překvapením 
Čtvrtek 25. června v 18.00 hodin, budova Archy  
Pořádá YMCA České Budějovice, občanské sdružení. Křesťanské sdružení mladých lidí 

                                                                                
   Hudba pro hradní strašidla 
 

Hudba pro hradní strašidla je třídílný projekt:  
První částí byla soutěž pro studenty oboru skladba Konzervatoře 
v Českých Budějovicích s cílem  vytvořit skladby inspirované hrady 
na Malši (Velešín, Pořešín, Sokolčí, Louzek), určené pro nástrojové 
obsazení dětského smyčcového souboru, bicích nástrojů, dětského 
hlasu (sólo, sbor), eventuelně flétny, kytary. 
Na tento podnět vznikly dvě skladby, jejichž autory jsou Daniel 
Tácha a Marcel Neckář. Oba autoři se nechali inspirovat stejnou 
pověstí, ale skladby, které vznikly, jsou naprosto odlišného charakteru 
a obě postoupily do druhé části projektu. 
Druhá část na soutěž navazující seminář určený k nácviku skladeb 
doplněný o krátkou výtvarnou dílnu – vytvoření kostýmů pro 
interprety  probíhal ve dnech 24. – 26. 4. na Výnězdě v krásném 
prostředí penzionu Vinický dvůr. Účastníci semináře se s lektorkami 
Mgr. Anežkou Opekarovou a Pavlou Schwarzovou věnovali nácviku 
skladeb, čtení a výtvarnému ztvárnění pověsti, která inspirovala 
autory. Třetí částí bude samotný koncert…  
 

 

Koncerty „Hudba pro hradní strašidla“ 
premiéra skladeb o hradu Pořešín 

 

na hrad ě Pořešín 5. 6. od 20.00 hodin 
(po vystoupení Pouličního divadla) 

ve Velešín ě na „Kant ůrkovci“ 12. 6. od 20.30 hodin 
Účinkuje: Smyčcový soubor a Dětský pěvecký sbor ZUŠ,  

sólo klarinet V. Růžička, diriguje Mgr. A. Opekarová 
Pořádá Základní umělecká škola Kaplice a Jihočeský kraj 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
červen 

VETERAN CAR CLUB KAPLICE 
pořádá motoristickou soutěž auto – moto, bez omezení roku výroby 

 

Sraz všech zna ček 
veteráni versus nová doba 

 

Sraz 4. 7. v Kaplici v 8.00 – 9.30 hodin 
koupaliště (za hřištěm Spartak Kaplice) 

9.30  rozprava 
10.00  příjezd soutěžících na náměstí 
9.00 – 12.30  předvedení vozidel, ukázka dopravní nehody a její 
likvidace /záchranný sbor/ a další doplňující program na náměstí 
12.30 - start Orientační soutěže 
Po návratu do cíle na koupališti: začátek zábavy asi v 19.00 
hodin, vyhodnocení soutěže a slosování o hlavní výhry pro 
diváky, hudba a zábava až do noci.  K poslechu a tanci hraje 
skupina PYŠKOT. Vozidla přes noc v oploceném objektu 
koupaliště. (Ubytování – stan). Druhý den po probuzení a načerpání 
energie pokec, rozloučení a odjezd domů...  
 

Jednotné startovné + řidič: 250,- Kč, další člen posádky: 20,- Kč, vstup na 
večerní zábavu: 20,- Kč. Vítán je každý, kdo si chce zasoutěžit. Vzhledem 
k omezenému počtu mají pořadatelé právo ukončit přihlašování 
soutěžících. Proto čím dříve se přihlásíte, tím lépe. Předem písemně 
přihlášení mají vždy přednost,  info@vcckaplice.cz.  
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   Poutní místa na Malši 
 

Jako jedna z dalších akcí společného česko–rakouského projektu 
proběhlo 16. 5. 2009 v Cetvinách kulturní a společenské setkání, kde 
se recitovalo v češtině i němčině, hrálo divadlo o sv. Janu 
Nepomuckém a to vše bylo podbarveno hudebním doprovodem. Této 
akce se zúčastnilo více jak sto lidí z Kaplicka.  
K příhraničním Cetvinám náležejí zajímavé sakrální stavby, např. 
nově zrestaurovaná cetvinská křížová cesta a právě do těchto míst 
také následovala naše procházka a asi mi všichni účastníci zájezdu 
dají za pravdu, že její zastavení i kapličky jsou nejen působivé, ale 
také půvabně dotvářejí krajinu a vnášejí do ní i duchovno.  
Třetí akcí s „Poutními místy na Malši“ se stane červnové seznámení 
se Svatým Kamenem (6. 6. 2009). Kostel Panny Marie Sněžné 
rozezní varhanní koncert, bude zde slavena mše sv. s mariánskými 
litaniemi a setkání zakončí procházka po zastaveních cesty Sedmi 
bolestí Panny Marie, která rámuje cestu k Rychnovu nad Malší, a 
prohlídka kostela v Rychnově. 
Celý projekt bude ukončen označením trasy zmíněných poutních míst 
od rakouského Sandlu po Kaplici. V samotné Kaplici proběhne 28. 
června 2009 vernisáž fotografií Jiřího Plachého. Při této vernisáži 
bude představena propagačně-informační skládačka a promítnuta 
ukázka z připravovaného filmu Poutní místa na Malši. Výstavu 
budete moci shlédnout ve výstavní síni KD, vernisáž začíná ve 13.30 
hodin, ve 14.15 dojde k odhalení propagačního panelu v areálu 
kaplických kostelů.    

J. Sejk, KIC Kaplice 

 
   Formanské slavnosti 
 

Formanské kaplické slavnosti jsou na programu v pátek 28. 8. a 
v sobotu 29. 8. 2009. Jejich dějištěm se stane především městský 
park, který se už nyní pomalu a jistě obléká do nového hávu. Akci 
zajišťuje Agentura Kultur-Kontakt z Českých Budějovic a KIC 
Kaplice a patronem slavností by měl být romžberský Petr Vok. 
Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici je hlavním partnerem.  
V pátek mezi 16.00 až 19.00 hodinou bude patřit městský park dětem 
a pro ně připravené Historii hrou. Nebude chybět jízda s koňmi, 
divadlo, hry, rybáři, kynologové, klauni, biketrial show a další akce. 
Od 19.00 do 1.00 hodiny se v 30-ti metrovém stanu, který zajišťuje 
NP Budvar, uskuteční diskotéka.  
V sobotu 29. 8. zahájí slavnosti historický průvod, který povede Petr 
Vok se svou družinou. Průvod vyjde v 11.00 hodin od kulturního 
domu, projde městem a zamíří do parku. Program v parku otevřou 
slavnostní fanfáry a výstřely z kanónu  kolem 11.30 hodiny. Do 14.00 
hodin bude probíhat blok v historickém duchu. Uvidíte vystoupení 
tanečníků, kejklířů, hudebníků, akrobacie na chůdách, praporečníků i 
šermířů v dobových kostýmech. Mezi 14.00 a 16.00 hodinou se 
uskuteční hudební přehlídka souborů (česko–rakouský soubor Bad 
Leonfelden – Kaplice, chorvatský folklórní soubor a hudební soubor 
z Freistadtu). Následný program bude probíhat na dvou scénách, na 
nichž se budou střídat kapely různých hudebních žánrů. V hlavním 
amfiteátru je od 16.30 hodin plánováno profesionální vystoupení.  
Doprovodné programy: výstava škodovek na náměstí, chovatelská 
výstava v parku, lidová zábava a automobiloví veteráni na parkovišti 
u Ševčíka či historické motocykly před hospůdkou U Malše…   

KIC Kaplice 

   Slunce, déš ť a čarodějnice 
 

Aprílové počasí se na poslední 
dubnový den nezapřelo a připravilo 
si pro nás nad Kaplicí několik 
překvapení. Ranní déšť omezil 
studentský „Majáles“, který by se 
krásně vyjímal na náměstí pod 
klenbou modrého nebe, korunami 
kvetoucích stromů a sluncem na 
horizontu, ale mračna, chlad a 

nevlídno sevřely celý program majálesu do stěn kulturního domu a 
tak se Kaplických víceméně dotkl jen skrze rozjařený průvod 
středoškolských studentů, procházející v dopoledních hodinách 
městem. Tou dobou už se prakticky pracovalo s verzí přesunutého 
programu i pro večerní čarodějnice, částečně pro tvář nebe nad 
městem, ale ještě spíš pro předpověď (nikoliv však z křišťálové koule 
či kávové sedliny), pro předpověď počasí. Ta slibovala kolem sedmé 
hodiny večerní déšť, dokonce intenzivní déšť, až téměř do hodiny 
deváté. Načasování až pozoruhodně přesné a ne právě šťastné pro 
lampionový průvod i samotné pálení vatry a čarodějnic na Suchém 
vrchu. Program s pořadem pro děti, hudební skupina Hastroš, 
dokonce i oheň byly odvolány do areálu kulturního domu. To se dalo 
veřejnosti na vědomí, městským rozhlasem a přelepkami na 
plakátech. Z mraků se brzy nato začalo drát slunce, odpoledne už 
ustupovala i oblačnost a krátce před začátkem akce (za hřejivých 
paprsků večerního sluníčka, namodralé, ale přesto lehkým oparem 
lomené oblohy) v šest hodin už asi ani ti, co změnu v programu 
zachytili, nevěřili, že se půjde opravdu do kulturního domu. Jenže…  
Jenže na změnu už bylo pozdě. Nepřízeň počasí jako důvod působila 
najednou značně nepatřičně. Program se rozběhl pod střechou, děti si 
zaskotačily na parketu, i když zážitek z pohybu venku je bezesporu 
větší. Zhruba po půl hodině se na víc než přání zúčastněných začala 
stěhovat vatra na Suchý vrch, aby alespoň průvod s lampiony a 
čarodějnicí mohl projít po tradiční trase a pálení se odehrálo 
v kopcích vysoko nad městem. Sedmá hodina už ale hrozila, že o tzv. 
Valpuržině noci, noci temných živlů, se ani příroda nenechá zahanbit 
a obloha dokázala, že umí navodit tu správnou atmosféru. Nebe na 
východě zčernalo, následovalo hřmění a temnými mračny začaly 
pronikat blesky bouře. Silný déšť se spustil až o něco později, ale už 
nebylo možné vzít děti a vyvést je na vzdálený vrch. Venku se 
setmělo a malé čarodějnice i čarodějové rozsvicovaly lampiony, za 
chvíli jich byly sál i předsálí kulturního domu plné a když se zhasla 
uvnitř světla, vytvořily děti s lampiony na parketu magickou 
atmosféru. Déšť se přehnal, počasí se uklidnilo a konečně, ač s vel-
kým zpožděním, mohlo dojít na průvod. Vydrželo pár věrných, které 
nic neodradilo (a pořád to byl průvod!) a tak nakonec byla čarodějni-
ce upálena pod občas se blýskajícím nebem, zmizela velmi rychle 
v plamenech i se svou malou družkou, vyrobenou dětmi z výtvarného 
kroužku DDM, a tím ukončila, nutno přiznat, poněkud zmatený 
večer...       red 
 

DĚKUJEME fi Ovoce-zelenina KOSCHANT za ovoce do soutěže 

Divadlo v Cetvinách, foto: J. Plachý 
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   Volby  
 

do EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009 
 

Starosta města KAPLICE podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o 
volbách do Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů  
oznamuje: Volby do Evropského parlamentu se uskuteční dne 5. 
června 2009 od 14.00 do 22.00 hodin a dne 6. června 2009 od 
08.00 do 14.00 hodin.  
 

Volební okrsky 
  č. 1   místnost: MATE ŘSKÁ ŠKOLA, ulice 1. máje čp. 771 
pro voliče s TP: 1. máje čp. 758-771, Míru čp. 772-775, 
Českobudějovická čp. 778, osady Hubenov a Rožnov  
  č. 2   místnost: MATE ŘSKÁ ŠKOLA, ulice 1. máje čp. 771  
pro voliče s TP: Míru čp. 744-757, 366, 770, 1. máje 776, 777, 
v osadě Žďár čp. 17, 19, 20, 22 
  č. 3  místnost: KLUB DŮCHODCŮ, Českobudějovická čp. 448 
pro voliče s TP: Na Vyhlídce čp. 512-530, 541-543, 645, 734 a 
Blansko čp. 102 
  č. 4   místnost: ŠKOLNÍ JÍDELNA, ulice Gen. Fanty čp. 446 
pro voliče s TP: Na Vyhlídce čp. 496-511, Českobudějovická čp. 35, 
79, 264, 265, 267-271, 279, 281-285, 287, 288, 300, 306, 307, 313, 
314, 317, 321, 326, 329, 371, 374, 396, 846, Malšské údolí čp. 113, 
187-189, 252, 272-277, 301, 344, 531-540, 648-664, 743, 849, 910 
  č. 5   místnost: KNIHOVNA BLANSKO čp. 39 
pro voliče s TP: v osadách Blansko a Hradiště 
 

  č. 6  místnost: HOTEL ZLATÝ K ŘÍŽ - klubovna, Náměstí čp. 43 
pro voliče s TP: Bělidlo čp. 72, 101, 102, 111, 114, 116-118, 180, 
642, 669, 845, Pohorská čp. 82, 86, 93-95, 103, 105, 148, 150, 160, 
181, 182, 249, 250, 256, 260, 261, 280, 290, 399, 410, 418, 420, 430, 
431, 471, 472, 474-478, 489, Šumavská, Jabloňová, Zahradní, Luční, 
Okružní, K Zámečku, v osadách Mostky, Dobechov, Květoňov 
  č. 7 místnost: MěÚ KAPLICE - Ú ŘAD ÚZEMNÍHO  PLÁNO- 
  VÁNÍ  – ulice Náměstí čp. 70 (vchod z Kostelní ulice) 
pro voliče s TP: Dlouhá, Pivovarská, Pobřežní, K Malši, Horská, 
Nové domovy, Novohradská,  Široká, Tržní, Masná, Kostelní, 
Náměstí, Farské náměstí, Českobudějovická čp. 12, 13, 24, 26-34, 38-
40, 312, 335, 359, 409, 448, 667, 741, Bělidlo čp. 87-92, 96-99, 106-
110, 119, 120, 369, Linecká čp. 1-4, 14, 20-23, 216-220, 266, 305, 
332, 333, 336, 337, 343, 345, 348-358, 360, 368, 373, 376, 389, 390-
392, 413-415, 427, 432, 843, Pohorská čp. 104, 121, 122, 139-147, 
149, 289, 302, 668 
  č. 8   místnost: KINO KAPLICE, ulice Linecká čp. 434 
pro voliče s TP: Linecká čp. 230, 259, 263, 295, 304, 318, 334, 340, 
363, 377, 383-386, 388, 400, 404, 434, 439, 457, 458, 484-488, 644, 
646, 647, 816-829, 847, 848, 851, 854-857, Omlenická, Nové 
Domky, Bezručova, Gen.Fanty, Školní, SNP, Březová, Lipová, 
Samota 
  č. 9   místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE POŘEŠÍN čp. 70     
pro voliče s TP: v osadách Pořešín, Pořešinec, Rozpoutí, Žďár 
 

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným 
občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR. Neprokáže-li volič svou 
totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno.  
Každému voliči bude dodán 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístek. Ve 
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti.  
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je 
každý povinen uposlechnout pokynů předsedy volební komise. 
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, jinak mu volební komise hlasování neumožní.  
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličských průkazem, je 
povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat 
okrskové volební komisi. 

V Kaplici dne 14. 5. 2009 Mgr. Ferdinand Jiskra, starosta města 

 
 
 
 
 
 

   Aktuáln ě k datovým schránkám  
 

Ve středu 6. 5. 2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, které je součástí vládního návrhu 
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Schválení této novely přináší několik změn v 
projektu datových schránek. Především: náklady spojené s 
provozováním ISDS bude hradit stát ze státního rozpočtu z kapitoly 
všeobecná pokladní správa a nikoli orgány veřejné moci. 
Zároveň by mělo vzniknout tzv. přechodné období, které od 1.7.2009 
umožní přihlášení do datové schránky, ale nikoli její aktivaci. K té 
může dojít později, nejpozději však do 1. 11. 2009. 
Novela rovněž od 1. 7. 2010 umožní komunikaci mezi právnickými 
osobami navzájem. 
Legislativní proces ještě není u konce. Novelu, která zmiňované 
změny přináší, ještě musí schválit Senát Parlamentu ČR a podepsat 
prezident.     www.datoveschranky.info 
 

   Zajímavá (nejen) kultura v okolí 
 

5. červen     GENTLEMAN SINGERS  
Koncert vokálního souboru býv. členů sboru Boni Pueri od 19.00 
hodin, kostel Navštívení Panny Marie v Borovanech.  
 

7. červen   Violoncellový koncert  
Kostel Panny Marie Sněžné, Svatý Kámen, od 16.00 hodin. Hrají: 
Violoncellový soubor ZUŠ Č. Krumlov, solisté: Jana Marešová / 
violoncello a Aleš Voráček / zpěv (Jihočeské divadlo Č. Budějovice). 
Vstup dobrovolný.  
 

14. červen    Běh na Kleť 
Prezentace od 9.00 – 11.00 hodin. Start dětí v 9.30 (zápis i start na 
policejní střelnici – bývalé vojenské cvičiště Vyšný), start hlavního 
závodu v 11.30 hodin. Český Krumlov.  
 

20. června    Městské slavnosti Nové Hrady 
Slavnosti k 730. výročí první písemné zmínky o Nových Hradech. 
Historické události a osobnosti města představené v dobových 
scénách. Originální dobová (opravdová) svatba.  Koncerty, rytířské 
souboje, hry a soutěže  pro děti. Řemeslný trh s ukázkou tvorby 
řemeslného výrobku. Večerní  ohňostroj… 
 

   Ohlédnutí za Kaplickými hrátky…  
 
DDM Kaplice letos pořádal 1. ročník hudebně-dramatické přehlídky 
dětských souborů, který se konal v sobotu 25. 4. 2009 od 9.30 do 
16.00 hodin.  
Dopoledne proběhla hudební soutěž, které se zúčastnilo 7 skupin 
z našeho regionu (Kaplice, Besednice, Malonty). Úroveň 
vystupujících byla dobrá, objevily se i dvě autorské písně. Nesoutěžně 
jsme zařadili i dua, která se připravovala na Dětskou Portu v Českém 
Krumlově.  
Odpoledne se konala divadelní přehlídka, které se zúčastnilo 6 
souborů (Kaplice, Velešín, České Budějovice). Představení byla 
velmi pestrá, zahráli si předškoláci i mladí divadelníci nad 15 let, 
kteří předvedli autorskou hru. Rozmanitý byl i výběr her, zpracování 
a způsob vedení souborů. Kdo měl dlouhou chvíli, mohl se výtvarně 
vydovádět nebo se občerstvit v předsálí KD. Všichni účastníci 
přehlídky měli oběd zdarma a dostali drobnou odměnu za účast. 
Projekt byl realizován s finanční účastí Jihočeského kraje.  
Děkujeme všem souborům, vedoucím, porotě z řad učitelů, zvukaři R. 
Piterkovi, trpělivým posluchačům a divákům, rodičům, dětem a vůbec 
všem za bezvadnou práci a velmi příjemnou atmosféru. Za rok zase! 
A dále ještě pár slov k účasti na Krumlovské Dětské Portě 15. 5. 
2009, kde vystoupila za DDM Kaplice dvě dua: Barbora 
Goldfingerová - Klára Kučerová a Petra Hromková - Lucie Kučerová. 
Barunka s Klárkou odvedly skvělý výkon v nejobsazenější kategorii a 
Petra s Luckou postupují do pražského finále! 

Lenka Menšíková, DDM Kaplice 
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   Jak se „otevírala“  
 

turistická sezóna na Novohradsku  
 

O druhé květnové sobotě se do Benešova nad Černou na turnaj 
panství Novohradského sjelo sedm rytířských družin z lenních sídel 
jakými jsou Nové Hrady, Horní Stropnice, Pohorská Ves, Dolní 
Dvořiště, České Velenice, Benešov nad Černou i největšího z nich z 
Kaplice. Rytíři se v erby zdobených barevných tunikách poměřili 
v souboji na koni, při bohaté koláčové hostině, erbovní znalosti svých 
sousedů, hledání pokladu v kupě pěny i v rychlosti přesunu svázaných 
zajatců z vyhraných bitev…  
A nyní z říše fantazie do reality, rytířské družiny ve skutečnosti byly 
družinky o pěti statečných z každé obce či zúčastněného městečka 
(zformované kulturními a informačními centry), nejezdilo se na 
koních, ale na koloběžkách, hostina z koláčů dala pěkně zabrat, jak 
byla na čas a zajatci byli v realitě ti nejchrabřejší, neboť běh ve třech 
s vzájemně provázanými nohami vyžadoval zdatnost i souhru. Začalo 
to skládáním k nepoznání rozporcovaných městských erbů na arších 
papíru a úkolem dvou zástupců z každého týmu bylo u dlouhého 
„dubového“ stolu složit erb, poznat, komu patří a přihlásit se 
k vítězství. Ústřižky však měly tendenci v lehkém vánku poletovat a 
navíc k sobě, zdálo se, vůbec, ale vůbec neladily. Přesto se Benešovští 
přenesli přes všechna úskalí a podezřele rychle se se svým 
novohradským erbem k prvenství přihlásili, zatímco ostatní sotva 
rozložili… Kaplice vylosovala naopak znak Benešova nad Černou, 
bílého lva na červeném poli, samé tlapy a hříva, a horko těžko s ním 
uhájila střed bojového pole. Takové Dolní Dvořiště na druhé straně 
stolu vůbec nesložilo – znak Horní Stropnice, příliš pravidelnou 
symetrickou rožmberskou růži.    
Běh ve třech, na první i druhý pohled noční můra. Na asfaltu, 
v mírném svahu prudce vzhůru, od kostela do cíle. Nohy třech 
vyslaných byly svázány, tak, že se prostřednímu prakticky zcela 
znemožnil svobodný pohyb, pokud by se nehnul ten, kdo mu stál po 
boku, ale jak se záhy ukázalo při závodu, šlo to a šlo to i dost rychle. 
Naprosto bravurně přeletěla celou dráhu kaplická trojice. Do 
posledního okamžiku tohoto kola turnaje se nevědělo, kam se 
v pořadí zařadí (průběžné časy znali jen rozhodčí) a nebýt silní a 
sebevědomí běžci z Českých Velenic ještě rychlejší, už by na ně 
nikdo jiný neměl. Některé z týmu vsadily spíše na chůzi ve třech 
(mělo to určitou hospodskou podobu) a jiné týmy svého prostředního 
dovlekli do cíle násilím… Pozice Kaplice v tuto chvíli výrazně 
posílila!  
Pod nebem se sluncem peroucím do benešovského náměstí 
odstartovala třetí disciplína, už před notně houstnoucím publikem. 
Koláčování. Lahůdková soutěž, chutná na pohled, ale zabojovat si 
v ní…? Hm, tak to už je úplně jiná. Na dlouhém „hodovním“ stole se 
rázem objevily mísy s velikými koláči, ozdobenými povidly, 
tvarohem a mákem. Úkol byl jednoduchý, tři soutěžící, tři koláče pro 
každou družinu a jakási štafeta v jejich spořádání. Povoleno bylo 
zapíjet každé sousto vodou, ale i tak celá operace brzy zpomalovala a 
poslední sladké soustíčko prvních soutěžící stávalo se trpkým. 
Podmínkou bylo zapískat do moderátorského mikrofonu Romana 
Anděla, který číhal na každý pokus o písknutí, to se ovšem dalo 
provést až po dokonaném posledním polknutí. Zapískal borec 
z Dolního Dvořiště a v těsném sledu za ním hráč Kaplice. Rozjeto 
výborně. Ve druhém kole stále vedlo Dolní Dvořiště, a zatímco 
Kaplice „předávala“ do kola třetího, soused z Českých Velenic vedle 
bojoval s prvním koláčem a pramálo mu chutnal… Každým 
okamžikem se blížilo finále. Dolnímu Dvořišti už chybělo jen na dvě 
zakousnutí, Kaplice držela druhou pozici a to celkem bez ohrožení a 
přesto se hvizd z dolnodvořišťského konce stolu neozíval. Tak proč to 
nevyužít a nestrhnout vítězství na svojí stranu! Kaplice nad koláči 
brala všechno, Dolní Dvořiště zachránilo druhé místo a pochutnali si i 
Benešovští, kteří dojedli jako třetí. České Velenice si nechali ještě na 
snídani…  
Zbývaly dva souboje z turnaje, koloběžkový slalom a´la švihák 
lázeňský a bitva v pěně o nalezení pokladu. Ve slaměném kloubouku 
s archaickými brýlemi vyrážela postupně celá družina z každé 
zaangažované dědiny na dvoukolovém odrážedlu, nebo-li koloběžce, 
do mírného svahu náměstí a z bodu obratu pak prudce kličkovala 
mezi kolíky až dolů do cíle. Ulétnutý kloubouk a pád dřevěných 

špalků na trase se přičítal výrazně ke škodě závodníka. A že toho 
popadalo! Příliš rychlá jízda také brala kloubouk z hlavy a proto bylo 
výborné být rychlý, ale ještě lepší zajet obezřetně a nepouštět se do 
slalomu střemhlav. Našli se i závodníci, kteří neztratili jen klobouk 
nebo jim od kol odlétávaly špalky, ale cestou přišli i o obuv. 
V soupeření rychlost kontra vtipkování přinášela samozřejmě rychlost 
více bodů, chtěné i nechtěné fórky zas ale o to více zábavy. Do 
poslední chvíle se opět nevědělo, jak na tom kdo je a v napínavém 
rozuzlení a seřazení časů vyšlo najevo, že se Kapličtí už zase nechali 
porazit od Benešova, zato podrtili celé ostatní závodní pole a ve své 
pozici (v tuto chvíli dokonce zcela na jeho špici, což ovšem nikdo 
z hráčů nevěděl) velmi posílili.  
A pak přišla rozhodující bitva, která se hraje vabank, do vysoké a do 
šíře se rozpínající pěny skočili (lépe vběhli) z každého týmu pátrači a 
hledali poklady, aniž věděli, co vlastně hledají. Tři protáhlé těžké 
měšce na dně pěny se v rychlém sledu objevily nad hlavami 
benešovského, kaplického a novohradské. Po rozbalení se ukázalo, že 
zatímco Novohradští se mohou potěšit litrem polotučného mléka, 
Kapličtí limonádou, karlovarský poklad z bylin a koření v rukou 
Benešovských zvrátil vítězství celého turnaje v jejich prospěch.  
A tak nakonec vyhrálo k velké radosti publika domácí družstvo, 
Kaplice dobyla druhou příčku a loni poslední Nové Hrady uchvátily 
třetí pozici. Loňský chvost závodního pole - přesně tyto tři bojové 
formace letos obsadily přední příčky a tím pádem bude příště zase 
kam klesat. Nebo bude ještě líp… ? Za rok se otevírání turistické 
sezóny odehraje v Dolním Dvořišti a i vy jste do roka a do dne do 
městečka na hranicích srdečně zváni.   

red  

 

  Žáci ZŠ Školní se podílí na projektu  
 

Zahrada jazyků ve Freistadtu 
 

Již dva roky rozvíjí škola partnerské vztahy se školou ve Freistadtu. 
Ta uskutečňuje v těchto měsících  projekt Zahrada jazyků, k jehož 
realizaci byli přizváni žáci třetích tříd.  
Dne 30. dubna se konal v Rakousku projektový den. Děti společnými 
silami budovaly jazykový most. Mimo jiné přepisovaly zdvořilostní 
fráze v různých jazycích, na dřevěné hranoly, které jsou připevňovány 
na vybudovaném mostě. 
O dva týdny později se uskutečnil projektový den u nás ve škole. 
Společně se stejné děti podílely především na tvorbě kachlí s 
písmeny. Ty budou v příštích dnech s pomocí zahradního architekta 
použity v umělém potoce pod jazykovým mostem. Jak vše dopadlo 
uvidíme s dětmi až 10. června ve Freistadtu při oficiálním otevření 
Zahrady jazyků. 

Mgr. Marie Blažková 
 

Dům dětí a mládeže Kaplice zve 2. 6.   
na Lou čení s dome čkem 
Vystoupení dětí z hudebních kroužků a aerobicu a výstava prací 
malých keramiků a výtvarníků. Od 17.00 hodin v prostorách DDM.  
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   Atletika na ZŠ Školní 
 

V dubnu 2009 proběhly v Kaplici dva Atletické čtyřboje ve 
sportovním areálu ZŠ Školní. Ten první pro všechny žáky 1. - 5. 
ročníku ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem, ve vytrvalém 
běhu a v běhu na 50 m.  Vítězem se stal ten, kdo měl nejnižší součet 
umístění v jednotlivých disciplínách. 
1. ročník - Alena Lojínová a Tomáš Kratochvíl 
2. třída - Valérie Bartošová a Oskar Marek  
3. třída - Barbora Goldfingerová a Filip Bárta  
4. třída - Olga Linhartová a Oliver Orgován  
5. třída - Adéla Fischerová a Marek Malický 
Sportovní zápolení následující den pokročilo netradičně dál. Naše 
škola poprvé na Atletický čtyřboj pozvala žáky ostatních škol 
Kaplicka. Účastníci z Gymnázia Kaplice, ZŠ Školní, ZŠ Fantova, ZŠ 
Omlenická, ZŠ Malonty a ZŠ Velešín měřili své síly ve čtyřech 
kategoriích - mladší žáci a mladší žákyně v běhu na 60 m, 
vytrvalostním běhu, hodu kriketovým míčkem a ve skoku dalekém. 
Starší žáci a žákyně pouze vyměnili disciplínu hod kritetovým 
míčkem za vrh koulí.  
V každé disciplíně dostali žáci body podle bodovacích tabulek a 
nejvyšší počet  bodů stanovil vítěze. Stali se jimi Vojtěch Krauskopf 
(Gymnázium Kaplice), Markéta Havlíčková (ZŠ Školní), Jan 
Krenauer (ZŠ Fantova), Jana Marková (ZŠ Fantova). Blahopřejeme 
vítězům, těšíme se na 2. ročník společného sportovního klání. 
 

Atletický čtyřboj kaplických škol byl vlastně přípravou či předzvěstí 
Poháru rozhlasu v Českém Krumlově. Zde už byla konkurence 
opravdu veliká, neboť závodu se účastnilo 16 škol 
z Českokrumlovska.  
Byť chladné počasí i počátek atletické sezóny ovlivnily výkony 
startujících, přivezli jsme celkem 3 druhá místa v soutěži družstev, 8 
individuálních medailí a dvě medaile ze štafety 4 x 60 m.  

Mgr. Jaroslava Křišťanová 

 
   Dny s M ěstskou policií Kaplice 
 

V polovině tohoto školního roku navázala naše škola spolupráci 
s Městskou policií v Kaplici. V únoru žáci navštívili místní služebnu, 
kde se dozvěděli zajímavosti o práci městských policistů. V březnu 
pak zhlédli ukázky výcviku služebních psů a v dubnu se celý den 
věnovali dopravní výchově. Spolu s městskými policisty kontrolovali 
řidiče, zda neporušují dopravní předpisy: těm vzorným darovali 
obrázek Usmíválka, těm druhým obrázek Mračouna.  
Rádi bychom poděkovali všem příslušníkům Městské policie 
v Kaplici, kteří se našim dětem věnovali, zvláště pak p. Klimešovi, 
který se ujal organizování těchto akcí. Už se těšíme na další zážitkový 
den s Městskou policií Kaplice! 

Mgr. D. Kovaříková, ZŠ Omlenická  
 

 
 

   Studenti řešili kou ření 
 

Ve dnech 7. 5. a 15. 5. 2009 žáci SOU v Kaplici pracovali v rámci 
ŠVP  na projektu „Moderní je nekouřit.“ Studenti byli rozděleni do 
šesti skupin, v nichž se zabývali otázkou: „Kde se vzal tabák?“ 
Seznámili se s pojmem pasivní kouření, na internetu, v časopisech, 
encyklopediích vyhledávali informace o rozšíření zlozvyku kouření, 
zpracovávali ankety a ty vyhodnotili statisticky do tabulek a grafů. 
Učili se metodám, díky kterým člověk zvládne svůj zlozvyk a 
odvykne kouření. Na závěr jednotlivé skupiny prezentovaly své 
výstupy před spolužáky v rámci zadaných témat. U příležitosti této 
kampaně žáci vyzdobili třídy a budovu školy nástěnkami a plakáty, 
které vyrobili.  

Zpracovala Mgr. Petra Leitgebová 
 

   Návšt ěva ze Zambie  
 

Lee Tembo opět na naší škole 
 

Lee Tembo, stejně jako vloni, pobývá  jeden měsíc na Jihočeské 
univerzitě v Č. Budějovicích. 18. března navštívil naši školu v Kaplici 
ZŠ Školní. S Leem přišla i sociální pracovnice, která nám překládala 
to, co nám Lee povídal anglicky, i když jsme mu někdy rozuměli. 
Besedy se zúčastnili vybraní žáci z celého 2. stupně. Nejvíce Leemu 
rozuměli žáci 9. tříd, ale i ostatní někdy pochytili nějaká slovíčka a 
sami si něco přeložili. 
Lee nám vyprávěl o  Zambii a vysvětloval nám barvy na jejich vlajce. 
Zelená znamená zeleninu, přírodu. Oranžová to, že se v Zambii těží 
měď. Sociální pracovnice nám ukázala prstýnek právě z mědi, který 
Lee vyrobil. Byl nádherný. Černá barva je symbol černého národa. 
Červená znamená prolití krve v Zambii. Ukazovali nám fotografie 
dětí, zvířat, přírody ze Zambie. Děti měly ve své malé třídě vlajky 
České republiky, Slovenska, USA, Japonska a další. Také tam byly 
fotografie, zrovna když fotbalovému týmu předávali dresy. Vše, co 
nám Lee povídal o Zambii, bylo zajímavé a poučné. Všem se beseda 
líbila a získali jsme nové poznatky. 
S návštěvou Leeho se vyřešil dlouhodobý problém s balíkem, který 
jsme společně se všemi žáky naší školy připravili. Chtěli jsme ho 
původně poslat do  Jihoafrické republiky. Ale bohužel selhaly veškeré 
kontakty. Když Lee odjížděl, požádali jsme ho o doručení balíku 
dětem do Zambie. Balík obsahoval bonbony, pastelky, vodovky, 
tempery, štětce, omalovánky, voskovky. Doufáme, že děti tyto věci 
využijí a děkujeme všem za pomoc.  

Kristýna Holemá, Iva Walterová, 8. A 
 

Májové skota čení a pod ěkování  
 

16. 5. 2009 proběhlo tradiční Májové skotačení. Tentokrát nám počasí 
nepřálo, proto děkujeme všem, kteří si i přesto přišli zaskotačit. Dále 
bychom chtěli poděkovat za finanční podporu ČV Jednoty Kaplice, 
Městu Kaplice a všem členům PS Poutníci za přípravu akce a účast na 
stanovištích.     PS Poutníci  
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Sociáln ě patologické jevy 
 

Prostituce a legislativa 
 

Prostituce u nás není samostatným trestným činem, je chápána 
„pouze“ jako sociálně patologický jev, na který se váže řada 
sociálních, zdravotních, bezpečnostních a dalších rizik. 
Od 90. let minulého století se snaží orgány samosprávy, státní správy 
a policie vypořádat s nabízením sexuálních služeb na různých 
místech. Po celé toto období samosprávné orgány přijímaly či 
přijímají vlastní vyhlášky k potírání nabízení sexuálních služeb a 
především nabízení prostituce na veřejných prostranstvích a s větším 
či menším úspěchem je uplatňují v praxi. 
V současnosti se prostitucí zabývají následující zákony: 
1. Zákon č. 241/1922 Sb., o potírání pohlavních nemocí, ve znění 
pozdějších předpisů 
Při vzniku Československa roku 1918 republika přejala tzv. 
reglementační systém (zaveden v roce 1855 ještě za Rakouska-
Uherska) z původního zákona o tuláctví, jež reguloval podmínky, za 
kterých byla prostituce legální. Stanovovaly se zejména hotely a 
restaurace, jenž byly pro prostitutky v určitých hodinách přístupny 
k nabízení sexuálních služeb a bylo i povoleno zakládání nevěstinců.  
V roce 1922 byl však legální status prostituce upraven zákonem o 
potírání pohlavních nemocí a byl prosazen postoj aboliční, neboť 
kontrolovaná forma legální prostituce byla považována za ponižující 
a nespravedlivou vůči ženám, na které se jediné vztahovala. Byly 
zakázány nevěstince (2). Postupně docházelo k novelizacím tohoto 
zákona a některé jeho části stále platí (1). 
Např. §14 tohoto zákona říká: „Zřizování a udržování nevěstinců se 
zakazuje a trestá podle ustanovení trestního zákona o kuplířství“ (3) (Z 
hlediska platné právní úpravy je nutné rozlišovat mezi veřejným 
nabízením sexuálních služeb a zřizováním či provozováním 
nevěstinců.) 
2. Úmluvu o potlačení a zrušení obchodu s lidmi a využívání 
prostituce druhých osob 
V roce 1958 tehdejší Československo přistoupilo na mezinárodní 
Úmluvu o potlačení a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce 
druhých osob (v platnost vstoupila 25. 7. 1951), jenž zavazuje 
signatáře k tomu, že nesmí přijmout jakoukoliv právní úpravu, jenž 
by povolovala či jakýmkoliv způsobem regulovala prostituci.  
Od roku 1963 byla prostituce postihována represivní formou jako 
součást zákona proti příživnictví. Prostitutky byly stíhány na základě 
toho, že nejsou zaměstnány na řádný pracovní poměr a zároveň byla 
prostituce definována jako nekalý způsob obživy. Tyto zákony byly 
v roce 1990 při novele trestního zákona zrušeny, což spolu 
s otevřením hranic a zvýšením cestovního ruchu vedlo k rychlému 
nárůstu prostituce v České republice.  
V roce 1993 byla vypracována rozsáhlá výzkumná zpráva zabývající 
se prostitucí a asociovanými problémy u nás. Na základě toho byl 
předložen návrh zákona, jenž měl povolovat prostituční činnost 
osobám starší 18ti let s platným lékařským dokladem a to na místech, 
jenž by si individuálně stanovily jednotlivé obce. Tento zákon byl 
však zamítnut. V nové podobě byl legalizační zákon předložen v roce 
1999. Jeho cílem bylo definovat postavení prostitutek dle 
živnostenských pravidel jako osob samostatně výdělečně činných, 
umožnit zakládání nevěstinců za daných pravidel, stanovit zdravotní 
kontroly v sexuálním průmyslu a odlišit dobrovolnou a nedobrovol-
nou prostituci. Ani tento návrh zákona nebyl přijat, mimo jiné i proto, 
že odporoval mezinárodním úmluvám zavazujícím Českou republiku 
nepřijmout regulační opatření ve spojitosti s prostitucí.  
V roce 2000 Ministerstvo vnitra České republiky vydalo Návrh 
opatření k řešení problémů souvisejících s prostitucí, který byl v roce 
2004 přijat vládou a bylo rozhodnuto o vypracování návrhu zákona 
regulujícím prostituci do následujícího roku. Spolu s ním byl 
předložen i požadavek na odstoupení od Úmluvy o potlačování a 
zrušení obchodu a s lidmi. Tento návrh byl však zamítnut.  
Situace v současné době vypadá tak, že kuplířství je spolu se 
zakládáním nevěstinců zakázáno a trestáno, prostituce sama o sobě 
však nelegální není (2). 
3. Zákon č. 2/2003 Sb., o obcích  
Podle zákona o obcích může být postiženo jednání, které je v rozporu 
s vydanou obecně závaznou vyhláškou jako přestupek podle zákona 

č. 200/1990 Sb., o přestupcích. V zásadě lze shrnout, že prostituce v 
České republice není povolena, ale ani výslovně zakázána - není 
trestným činem, jen v některých případech přestupkem. 
Stávající právní úprava však nezakazuje veřejné nabízení sexuálních 
služeb. §10 zákona o obcích však obcím umožňuje: 
* stanovit, že určité činnosti narušující veřejný pořádek nebo dobré 
mravy v obci lze vykonávat pouze na jasně vymezeném místě a v 
čase určeném obecně závaznou vyhláškou nebo 
* zakázat určité činnosti na některých veřejných, jednoznačně 
určitelných prostranstvích 
4. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
Samotné nabízení sexuální služby na veřejném prostranství (vulgární 
gesta, posunky, verbální projevy, odhalování vnadů apod.) natož pak 
samotná realizace intimního styku (nemusí jít přímo o pohlavní akt) 
na těchto místech je nepochybně narušením veřejného pořádku. Při 
porušení této obecně závazné vyhlášky je možno ve správním řízení 
uložit pokutu až do 30.000 Kč podle § 46 odst. 2 zákona o 
přestupcích (2). 
5. Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 
V trestním zákoně se problematikou prostituce a s ní spojených další 
jevů zabývají 
např. následující paragrafy: § 204 kuplířství, § 205 šíření pornografie, 
§ 205a přechovávání dětské pornografie, § 205b zneužití dítěte 
k výrobě pornografie, 216a obchodování s dětmi, § 217 ohrožování 
výchovy mládeže, § 217a, § 217b svádění k pohlavnímu styku, § 232 
zbavení osobní svobody, § 232a obchodování s lidmi, § 233 zavlečení 
do ciziny, § 242 a § 243 pohlavní zneužívání (4) 
Při objasňování této trestné činnosti dochází k řadě problémů, které 
znesnadňují její vyšetřování a prokazování. Problémy jsou 
zapříčiněny vysokou konspirací ze strany organizátorů prostituce a 
utajováním ze strany poškozených, kteří se obávají sankcí 
zločineckých organizací, případně morálního odsouzení svého okolí.  

Mgr. Jana Vráželová a Mgr. Karel Světlý 
 
Seznam použitých zdrojů: 
1. AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii (Staré téma – nové cesty). [online]. [cit. 
2009-05-18]. Dostupný z WWW: 
<http://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/cz/informace/jana/dokumentation.pdf>. 
2. Veselý A. Prostituce v ČR. [online]. [cit. 2009-05-18]. Dostupný z WWW: 
<http://files.vesely.webnode.com/200000057-6b8226c723/Krejcova_MTP_08.pdf>. 
3.  Zákon č. 241/1922 Sb., o potírání pohlavních nemocí, ve znění pozdějších předpisů. 
[online]. [cit. 2009-05-18]. Dostupný z WWW: 
<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701
?PC_8411_l=241/1922&PC_8411_ps=50&PC_8411_text=potírání#10821>. 
4. Zákon 140/1961 Sb., trestní zákon 

 
   Velká akce 4. A ze ZŠ Školní 
 

Akce napadla Terezu Pazderníkovou a Anetu Goldfingerovou. 
Nejdřív všechny děti ze 4. třídy malovaly obrázky, které potom 
ofocovaly a prodávaly. Do zalepených krabiček přispívali maminky, 
babičky, dědečkové, sousedé i cizí lidé a hlavně děti penězmi, za 
které potom kupovali nevybarvené obrázky. Někteří lidé dávali do 
krabiček peníze, i když si nic nekoupili. Cena jednoho obrázku byla 
5,- Kč. Dohromady jsme vybrali 3.500,- Kč, které jsme potom poslali 
kojencům do Dětského centra Jihočeského kraje ve Strakonicích. 

T. Pazderníková, A. Goldfingerová, V. Pazderník, L. Keist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. SOŠE a SOU Kaplice přijme  
 

* učitele/učitelku odborných ekonomických předmětů  
   Požadavky: VŠ ekonomického směru, pedagogické    
   vzdělání výhodou. Info na tel.: 380 312 623.  
* učitele/učitelku anglického jazyka 
* učitele/učitelku matematiky   
   Požadavky: kvalifikace pro střední školy.  
* učitele odborných technických předmětů  
   Požadavky: VŠ technického směru, pedagogické  
   vzdělání výhodou. Info na tel.: 602 689 733.  
Nabídky včetně strukturovaného životopisu zasílejte písemně do 
15. 6. 2009 na adresu G, SOŠE a SOU Kaplice, Pohorská 86, 382 
41 Kaplice nebo elektronicky: info@geukaplice.cz  
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2. 6.    VYKLESTILKA      9 km 
Autobusem od školy v 8.20 hodin na vlak do Rybníka a dále do 
Vyššího Brodu. Trasa: V. Brod - Kozinec – na Č. – Vyklestilka – po 
Žl. na Z. – Maria Rast – V. Brod, vlak v 14.15 hodin.  
6. 6.  BOLETICE       SOBOTA  15 km    
Autobusem od školy v 8.45 hodin do Č. Krumlova, dále vlakem 
v 10.01 hodin do Kájova. Trasa: Kájov – Boletice – Kraví hora – 
Kladenské Rovné – Přelštice – Kájov, vlak v 14.39 nebo 16.37 hodin. 
Vede Merhoutová 
9. 6.  JELENÍ VRCH      15 km 
Autobusem z autobusového nádraží v 6.35 hodin do Bělé. Trasa: Bělá 
– Jelení vrch – Jednoty – Kobylí vrch – Baronův most – Uhlířský 
rybník – Pohorská ves, autobus 
13. 6.  PLAVENÍ DŘEVA NA ŠUMAV Ě    SOBOTA  
Odjezd v 9.00 hodin zvláštním autobusem od býv. jeslí. Pěšky 12 km. 
Vede Bárta 
16. 6.  KUKLOV                        14 km 
Autobusem od školy v 5.25 hodin do Smědče. Trasa: Smědeč – 
Kuklov – po M. – Rohy – Borová – Chvalšiny, autobus 
23. 6.  Z H. DVOŘIŠTĚ DO V. BRODU     13 km 
Autobusem do školy v 8.20 hodin na vlak v 9.08 hodin do H. 
Dvořiště. Trasa: H. Dvořiště – D. Drkolná – Studánecký rybník – po 
Žl. – V. Brod, vlak  
27. 6.  KOLEM KOLEM KAPLICE  SOBOTA  
Odchod od infocentra v 9.00 hodin. Trasa: Kaplice – Všeměřice – 
Rychnov n. M. – Sv. Kámen, zpět autobus v 14.00 hodin 
30. 6.  KŘEMENNÁ         14 km 
Autobusem od školy v 5.25 hodin do Č. Krumlova na vlak v 6.36 
hodin do Pěkné. Trasa: Po cyklo – Pěkná – Korunáč (918) – 
Křemenná (1085) – Sněžná (1048) – po Z. – Volary, vlak v 13.01 
nebo 15.00 hodin. 
  

   Fotbal     výsledky 
 

"A"  mužstvo  
22. kolo FK Topmen Spartak Kaplice – FK Vodňany 6:1 (4:0) - B: 17., 
33. M.Pulec, 2. Románek, 44. Lesňák, 64. Záveský, 82. Ševčík – 63. 
Šafránek. 23. kolo FC Mariner Bavorovice – FK Topmen Spartak 
Kaplice 0:0. 24. kolo FK Topmen Spartak Kaplice – Malše Roudné 2:2 
(0:1) - B: 66. Flöring, 90. Houška – 45. Gondek, 70. Tůma. 25. kolo FC 
Chýnov – FK Topmen Spartak Kaplice 1:2 (0:1) - B: 48. Škulina – 28., 
69. Lesňák.  
"B" mužstvo - I. B třída 
18. kolo FC Vltava Loučovice – FK Topmen Spartak Kaplice „B“ 0:0. 
19. kolo FK Topmen Spartak Kaplice „B“ – Smrčina Horní Planá 0:4 
(0:2) - B: 8. Nowak, 29. Ryneš, 69. Friedl, 89. R.Šlak. 20. kolo SK Čtyři 
Dvory „B“ – FK Topmen Spartak Kaplice „B“ 1:1 (1:1) - B: 8. Tengl – 
14. Preusler. 21. kolo FK Topmen Spartak Kaplice „B“ – Slavoj 
Ledenice 4:0 (1:0) - B: 14. Rossmüller, 62. Ševčík, 63. Půlpán, 88. 
Beránek.  
dorost – I. A třída 
18. kolo Spartak Trhové Sviny – FK Topmen Spartak Kaplice 0:0. 19. 
kolo SK Zliv – FK Topmen Spartak Kaplice 1:2 (1:2) - B: 22. Beneš – 
9. Doubrava, 18. M.Kouba z pen. 26. kolo FK Topmen Spartak Kaplice 
– SK Nemanice 3:1 (2:1) - B: 15. Hami, 30. Micák, 82. Dang Van – 20. 
Kokrment. 20. kolo FK Topmen Spartak Kaplice – Slavoj Hrdějovice 
3:0 (2:0) - B: 11., 28. Krenauer, 86. Faltus. 21. kolo Smrčina Horní 
Planá – FK Topmen Spartak Kaplice 2:0 (1:0) - B: 21. Debnár vlastní, 
49. Mařík.  
starší žáci - I. A třída 
14. kolo FK Topmen Spartak Kaplice – Slavoj Hrdějovice 6:0 (3:0) - B: 
25., 63. Holčík, 26. Skypala, 29. Hami, 40. Krnínský, 70. Kučera 
vlastní. 15. kolo Spartak Trhové Sviny – FK Topmen Spartak Kaplice 
0:1 (0:0) - B: 70. Zeman. 16. kolo FK Topmen Spartak Kaplice – SK 
Rudolfov 2:0 (0:0) - B: Roule, Smolen. 17. kolo SK Slavia České 
Budějovice – FK Topmen Spartak Kaplice 3:1 (2:1) - B: za hosty Řepa.  
mladší žáci - I. A třída 
14. kolo FK Topmen Spartak Kaplice - Slavoj Hrdějovice 6:0 (1:0) - B: 
31., 51. Divoký, 42., 48. M.Urazil, 18. P.Outrata, 49. F.Marek. 15. kolo 

Spartak Trhové Sviny – FK Topmen Spartak Kaplice 9:0 (5:0). 16. kolo 
FK Topmen Spartak Kaplice – SK Rudolfov 3:1 (1:1) - B: za domácí 
M.Urazil 2, F.Marek. 17. kolo SK Slavia České Budějovice – FK 
Topmen Spartak Kaplice 0:1 (0:1) - B: Lhotský.  
st. přípravka - krajský přebor 
10. kolo – volno. 11. kolo – Kaplice FK Topmen Spartak Kaplice – 
SK Dynamo České Budějovice 0:4 (0:0) - B: Hric 2, Matoušek, Řehoř. * 
FK Topmen Spartak Kaplice – FK Tatran Prachatice 1:3 (0:1) - B: 
M.Urazil – Kanaloš 2, Fišer. 12. kolo – S.Ústí FK Spartak MAS S.Ústí 
– FK Topmen Spartak Kaplice 4:0 (2:0). * Sokol J.Hradec – FK 
Topmen Spartak Kaplice 0:1 (0:0) - B: Malický. 13. kolo – Písek FC 
Písek – FK Topmen Spartak Kaplice 7:0 (4:0). * FK Tábor – FK 
Topmen Spartak Kaplice 2:3 (1:2) - B: za hosty Malický 3.    
ml. přípravka - krajský přebor 
10. kolo – volno. 11. kolo – Kaplice FK Topmen Spartak Kaplice – 
SK Dynamo České Budějovice 2:3 (0:2) - B: Bárta, Goretki – Cepák 2, 
Kadlec. * FK Topmen Spartak Kaplice – FK Tatran Prachatice 4:1 (2:1) 
- B: Bárta 3, O.Marek – Kolář. 12. kolo – S.Ústí FK Spartak MAS 
S.Ústí – FK Topmen Spartak Kaplice 4:1 (1:1) - B: za hosty Bárta. * 
Sokol J.Hradec – FK Topmen Spartak Kaplice 4:1 (1:1) - B: za hosty 
Bárta. 13. kolo – Písek FC Písek – FK Topmen Spartak Kaplice 1:1 
(0:1) - B: za hosty Bárta. * FK Tábor – FK Topmen Spartak Kaplice 4:1 
(2:1) - B: za hosty Bárta.  
 

   Volejbalisté zahájili  
 

jarní část soutěže 
 

Volejbalové družstvo mužů odbíjené Spartak Kaplice vstoupilo 
úspěšně do jarní části sezony 2008-09 v krajském přeboru KP2, když 
zvítězilo 5. května doma nad TJ Borek 3:1 a 14. května 
v Č. Budějovicích nad SKP 3:2. Kapličáci jsou průběžně v tabulce na 
prvním místě. Výsledky dalších tří květnových zápasů budou známy 
až po uzávěrce zpravodaje, ale můžeme vás, příznivce odbíjené, 
pozvat na sledování zápasu Spartaku Kaplice s SK Špaček ČB, který 
bude sehrán 4. června od 17.30 hod. na kurtech TJ Spartak. Poslední 
zápas sezony pak kapličtí volejbalisté sehrají na Dynamu v Č. 
Budějovicích 11. června.  
Soupiska Spartaku Kaplice: Pavel Ballák (1974), Radek Brůžek 
(1971), Jiří Havelka (1958), Zdeněk Jan (1984), Martin Janoušek 
(1986), Michal Kerner (1977), Petr Ondřich (1976), Petr Světlý 
(1953), David Švec (1987). 

Mgr. Jiří Havelka, předseda odd. volejbalu Spartak Kaplice 
 

   Nábor mladých fotbalist ů!  
 

Chceš se stát fotbalistou? Chceš hrát závodně nejpopulárnější sport na 
světě? Chceš oblékat černobílý dres Spartaku Kaplice? Stačí, když 
přijdeš na trénink. 
Ročník 1995 a 1996 - tréninky každé úterý a čtvrtek od 16.30 hodin 
na hřišti u školy. Kontakt: trenér Jan Skypala, tel. 606 890 984. 
Ročník 1997 a 1998 - tréninky v úterý od 16.30 na školním hřišti a v 
pátek od 16.30 za hlavním hřištěm. Kontakt: trenér František Tůma, 
tel. 721 534 194. 
Ročník 1999 a 2000 - tréninky každé pondělí, středu a pátek vždy od 
16.30 na školním hřišti. Kontakt: trenér Petr Šiška tel. 728 950 477. 
Ročník 2001 a mladší - tréninky každé pondělí a pátek od 16.30 na 
školním hřišti. Kontakt: trenér Michal Kubata, tel. 776 109 833. 
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   Řádková inzerce 
 

Prodám plynový kotel Vaillant Thermomax VU 180 XE ve velice 
dobrém stavu, zahovalý, ne moc používaný. Cena cca 6.500,- Kč a 
dále elektrický čtyřplotýnkový sporák, rovněž velice zachovalý, cena 
1.000,- Kč. Tel.: 607 238 595.  
 

Sháním pronájem místnosti za účelem zkoušení hudby. Požadovaná 
cena do 1.000,- Kč měsíčně. Kontakt žadatele: 776 167 972.  
 

Prodám byt v Kaplici 3+1 Na Vyhlídce, plastová okna, zateplení – 
červen 2009, zařízený. Tel.: 777 174 680  
 

Hledám stavební firmu, která provede rekonstrukci bytu 2+1 
v Kaplici. Jedná se o komplexní rekonstrukci, voda, topení, 
elektrorozvody, zednické práce, sádrokarton apod. Tel.: 607 238 595.  
 

Byt 2+1 v OV v Dolním Dvořišti. Čtyřpatrový dům, bez výtahu, 
patro 1. El. energie 230 V, veřejná kanalizace, vodovod, teplo a teplá 
voda dálkový rozvod. Plastová okna, vlastní topení společné pro dům, 
kotel na plyn. Dva pokoje, kuchyň, WC, koupelna, balkon, původní 
jádro.  
 

Prodám byt 3+1 v OV v Kaplici. 3 pokojový byt s halou. Dřevěné 
obložky, štuky, nová kuchyňská linka. Rok výstavby 1982, poslední 
rekonstrukce 2008 (plastová okna, stoupačky, vchodové bezpečnostní 
dveře, nové zvonky, připojení na internet,…)  
 

Prodám byt 1+1 Na Vyhlídce v OV s balkonem. T: 777 877 800 
 

Auto moto, antik a sběratelská burza 
Všeobecná burza v termínech 13. 6., 15. 8.a 10. 10. 2009 se bude 
konat na zpevněné ploše letiště u Přešťovic (u Strakonic). Přijďte 
prodat, co vám doma přebývá, nebo koupit, co ještě nemáte. Zváni 
jsou též numismatici, filatelisté, sběratelé odznaků, pohlednic a jiní... 
Pro sběratele bude připravena krytá sekce. Občerstvení a toalety 
zajištěny. Více na www.burzaprestovice.eu. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


