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1. úterý Rodinný dobrodružný film USA  108 min.  
18.00 hod. ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ 
  Devatenáctiletou Alenku, která se vydá do fantaskního 

světa za bílým králíkem v saku, čeká zážitek, na něž 
hned tak nezapomene. Režie: T. Burton. Hrají: M. 
Wasikowska, J. Depp, A. Hathaway, H. Bonham 
Carter, A. Rickman 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno, ČESKÉ ZNĚNÍ 
2. středa Akční dobrodružný USA/Fr/VB  90 min.  
20.00 hod. BABYLON A.D. 
  Zkušený a trénovaný žoldák Vin Diesel dostává za 

úkol ilegálně převést přes americké hranice mladou a 
tajemnou dívku s překvapivými schopnostmi. Režie: 
M. Kassovitz. Hrají: Vin Diesel, M. Yeoh, G. 
Depardieu 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
7. pondělí Romantická komedie USA   110 min.  
20.00 hod. EXMANŽELKA ZA ODMĚNU 
 Lovec odměn Milo dostane za úkol zatknout svou 

bývalou ženu, protože se nedostavila k soudu. Milo se 
proto svou ex-manželku snaží dostat zpět všemi 
způsoby a některé z nich jsou poněkud netradiční. 
Režie: A. Tennant. Hrají: G. Butler, J. Aniston 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
8. úterý Fantasy VB/USA   106 min.   
9. středa SOUBOJ TITÁNŮ 
20.00 hod. Aby přemohl Háda, pomstychtivého boha podsvětí, 

vydává se Perseus spolu s dalšími neohroženými 
bojovníky na nebezpečnou cestu hluboko do 
zakázaných světů, kde se utká s pekelnými démony a 
hrůzostrašnými příšerami. Režie: L. Leterrier. Hrají: S. 
Worthington, R. Fiennes, G. Arterton 

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
12. sobota Pásmo pohádek pro nejmenší     62 min.   
16.00 hod. O PRINCEZNĚ, KTERÁ VŠECHNO VIDĚLA  
  Vstup 20,- Kč 
14. pondělí Horor USA/Spojené arabské emiráty  101 min.  
20.00 hod. PODIVNÍ 
 Obyvatelé poklidného městečka se začnou chovat 

podivně a ze dne na den se změní ve vraždící monstra! 
Smrtelná hrozba pro hlavní hrdiny přichází od lidí, 
které velmi dobře znají, od rodiny, od přátel a 
sousedů… Režie: B. Eisner. Hrají: T. Olyphant, R. 
Mitchell 

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
15. úterý Komedie USA/VB   94 min.   
16. středa MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY 
20.00 hod. Nejbizarnější komedie roku. Válečný zpravodaj možná 

právě narazil na nejlepšího sólokapra svého života. 
Potkal totiž muže, který tvrdí, že je bývalým členem 
unikátní a tajné jednotky americké armády, která 
během svých misí využívala i paranormální jevy a síly 
stejně jako rytířové Jedi. Režie: G. Heslov. Hrají: G. 
Clooney, E. McGregor, J. Bridges, K. Spacey 

 Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 

 
21. pondělí Drama Velká Británie   101 min.   
20.00 hod. ŠKOLA ŽIVOTA  
  V Británii se píší raná šedesátá léta a středoškolská 

studentka se právě seznamuje s okouzlujícím, avšak 
poněkud tajemným mužem středního věku, který jí 
ukáže úplně jiný svět. Režie: L. Scherfig. Hrají: C. 
Mulligan, P. Sarsgaard, R. Pike 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno  
22. úterý Romantická komedie USA    
23. středa SEX VE MĚSTĚ 2 
20.00 hod. Úžasné dobrodružství plné slunce, které čtveřici žen 

přímo smete z New Yorku do jednoho z 
nejluxusnějších exotických míst na zemi, kde party 
nikdy nekončí a něco tajemného čeká za každým 
rohem. Režie: M. Patrick King. Hrají: S. J. Parker, K. 
Davis, S. Nixon, P. Cruz 

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
28. pondělí Scifi thriller Austrálie / USA   98 min.  
20.00 hod. SVÍTÁNÍ 
  Představte si svět, ve kterém žijí téměř samí upíři, 

nikdo nestárne a lidé jsou lovení a chováni na krev. 
Vědec Ed Dalton se snaží vytvořit pro upíry umělou 
krevní náhradu a dostává se k překvapivému objevu... 
Režie: M. a M. Spierig. Hrají: E. Hawke, W. Dafoe, S. 
Neil  

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
29. úterý Drama USA/VB    140 min.   
30. středa ROBIN HOOD 
20.00 hod. V režii Ridley Scotta, režiséra filmu Gladiátor, uvidíte 

takto dosud nevyprávěný příběh muže, který se stal 
legendou. Hrají: R. Crowe, C. Blanchett, M. Strong 

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
 

 

   Hrady na Malši 
 

4. června, pátek / od 20.00 hodin / hrad Po řešín 

KLADIVO NA 
ČARODĚJNICE   
Působivé ztvárnění nelidsky krutých 
mechanismů ničím nekontrolované moci má 
neskrývaně nadčasovou platnost. Dramaticky 
pochmurná vize středověku v podání souboru 
Bohém z Liberce.  
--------------- 

5. června, sobota / od 14.00 hodin 
/ hrad Louzek 

JENÍČEK A MA ŘENKA 
Udělejte si hezké odpoledne a pošlete své 
děti do lesa! Obstojí děti z řad diváků při 
setkání s odpornou čarodějnicí? Pohádkový 
příběh v neotřelém hávu.  

MARATHON 
Vše, co víte o této bitvě, je špatně. Pouze my 

máme informace o tom, co slavný běžec Feidippidés při svém 
marathonském běhu opravdu zažil! 
------------------ 

6. června, ned ěle / od 14.00 hodin / hrad Velešín 

LAKOMEC 
Moliere v nejlepší formě. Pokud si myslíte, že Lakomec je komedie, 
pak ještě neznáte tuto verzi. Je to masakr! Celé představení odehrají 
sami diváci a jeden velký Lakomec! 

POHÁDKA O ŘEPĚ 
Nejšílenější úprava známé pohádky. To, co při představení zažijete, 
se už nebude nikdy opakovat! Představení odehráno jedním hercem a 
hejnem dobrovolníků z řad diváků.  

Na všechna představení deku nebo podložku na sezení s sebou! 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
červen 
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   Starost ův sloupek 
 

Slavnostní otevření renovovaného prostoru před budovou gymnázia a 
střední ekonomické školy, jehož součástí je i centrum ekologické 
výchovy, navazuje na již zahájené zlepšování prostředí této školy a 
budovy, která rozhodně náleží ke stavebním dominantám ve městě. 
Potěšitelná je skutečnost, že podněty a organizační zajištění vzešly ze 
strany pedagogických pracovníků. 
Obdivovatelé automobilového sportu měli možnost již po osmatřicáté 
zažít atmosféru mezinárodního mistrovství České republiky v ralley. 
Každý z těchto závodů přináší názorové střety mezi jejich přívrženci 
a odpůrci. Skutečností je, že motorismus všeobecně je jednou z 
dominant našeho bytí a dotýká se nás více či méně všech. Dobře je, že 
se pořadatelům z řad ČK motosportu podařilo v rámci 38. ročníku 
ralley Č. Krumlov zajistit možnost prohlídky historických soutěžních 
automobilů na kaplickém náměstí. 
Pod záštitou a organizačním zabezpečení odboru životního prostředí 
se v sále kulturního domu již po osmé uskutečnila chovatelská 
přehlídka mysliveckých trofejí okresu Český Krumlov. To, že se koná 
v našem městě opakovaně, není náhodou. Je důsledkem kvalitní práce 
organizátorů, jejich kreativity a invence. A pokud pánové z řad 
myslivců objevili na přehlídce svůj shoz, tak Lovu zdar! 
Všichni, kteří přišli zhlédnout obměnu Historické expozice Kaplicka, 
kdy dochází k její inovaci o historii poštovnictví a období vlády 
Rožmberků nad městem, se měli možnost seznámit s prvními 
poštovními úřady zde, či s právy a povinnostmi cechů, monstrancemi, 
obrazy apd. 
Součástí zahájení bylo dobové hudební vystoupení pozounérů a fléten 
doladěné rovněž dobovou kulinářskou tečkou v podobě guláše Petra 
Voka, koule paní poštmistrové a třeba vdolku bílé paní. 
Pověstnou třešinkou na dortu tohoto akcemi nabitého měsíce bylo 
konání 12. mezinárodního turnaje O pohár města Kaplice pro 
mláďata, mladší a starší žactvo v judu. Agilní oddíl juda TJ MDDM 
Kaplice tak pokračuje ve své dobré organizační a trenérské práci, díky 
níž prezentuje město daleko za jeho humny.  
Přejme si, aby z těchto dvou přísloví vyšlo to první: „Chladný květen, 
červen vlažný, je pro sýpky, sudy blažný“ a „Červen mokrý a studený 
– bývají žně vždy zkažený.“ 
Mějte se dobře. 

Ferdinand Jiskra 
 

   Přednáška Zelená úsporám 
 

Chystáte se zateplit Váš dům? Plánujete výměnu starého kotle za 
nový? Chcete si namontovat tepelné čerpadlo nebo solární systém? 
Poradíme a pomůžeme s vyřízením dotací od státu. 
ENERGY CONSULTING nabízí přednášku o programu ZELENÁ 
ÚSPORÁM.  
Téma přednášky: získání dotace z programu Zelená úsporám na 
zateplení rodinného, bytového či panelového domu, na montáž 
nízkoemisních zdrojů na biomasu, účinných tepelných čerpadel a 
solárně termických kolektorů.  
V případě, že byste rádi tuto přednášku v Kaplici navštívili, potvrďte 
svůj zájem na e-mail info@e-c.cz (nebo se ozvěte do infocentra na 
tel. 380 311 388).  

 

   Ordina ční hodiny léka ře pro d ěti 
 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Barbora Haláčková rozšiřuje 
ordinační hodiny a zavádí objednávkový systém. 
Více na www.detskaordinace.eu 
Nové ordinační hodiny: PO 8.00 - 12.00  14.00 - 18.00 
 ÚT 8.00 - 12.00  13.00 - 15.00 
 ST   8.00 - 12.00 
 ČT 8.00 - 12.00  13.00 - 15.00 
 PÁ  8.00 - 12.00 
Nechcete-li trávit svůj čas v čekárně, objednejte se, ošetříme Vás 
v předem domluvenou hodinu. Kontakt: Kaplice, Fantova 25, 
Poliklinika I. patro, tel. 380 312 121 

 
 

   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 
5. května 2010  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
 

I. schvaluje  
� zveřejnění záměru směny pozemkové parcely KN  p. č. 2024/4 o 

výměře 62 m2 a p. č. 2024/3 o výměře 111 m2 ve vlastnictví Vlasty 
Hrubé a Hany Vachové za pozemkovou parcelu ve vlastnictví 
Města Kaplice KN p. č. 2026/2 o výměře cca 400 m2 vše v k. ú. 
Blansko u Kaplice bezúplatně s tím, že náklady spojené se směnou 
pozemků hradí Město Kaplice, 

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2042/6 k. ú. Kaplice 
o výměře 2 m2 za cenu 200,- Kč/m2, náklady spojené s prodejem 
hradí kupující,  

� podání žádosti o přiznání dotace na projekt Revitalizace městského 
koupaliště v rámci 11. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. V případě 
získání dotace zastupitelstvo schvaluje následnou realizaci a 
zajištění financování projektu v rámci rozpočtu města 
v předpokládané výši 12.500.000,-- Kč, 

� Dodatek ke smlouvě k běžnému účtu s možností čerpání peněžních 
prostředků do výše kontokorentního rámce 16 mil. Kč, 

� provedení rozpočtového opatření č. 6 dle předloženého návrhu 
odboru ekonomického Městského úřadu Kaplice,  

� s účinností od 1. 8. 2010 zrušení příspěvkové organizace Mateřská 
škola Kaplice, Nové Domky 643, 382 41 Kaplice, IČ 70922624 bez 
likvidace a její sloučení s příspěvkovou organizací Mateřská škola 
Kaplice, Nové Domovy 221, 382 41 Kaplice, IČ 60630108 s tím, 
že na tuto příspěvkovou organizaci přechází všechna práva a 
povinnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů 
zrušené příspěvkové organizace. Na adrese Nové Domky 643, 382 
41 Kaplice vznikne odloučené pracoviště Mateřské školy Kaplice, 
Nové Domovy 221, 382 41 Kaplice,  

 

II. ruší 
� k 31. 7. 2010 zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská 

škola Kaplice, Nové Domky 643, 382 41 Kaplice, IČ 70922624. 
 

III. pov ěřuje 
� odbor správy majetku MěÚ Kaplice zajistit umístění lavičky u 

autobusové zastávky Na Vyhlídce 
Mgr. F. Jiskra, starosta města      J. Kaloš, místostarosta města 

 

   Opravy místních komunikací  
 

V měsíci květnu a červnu  budou následovat další opravy místních 
komunikací a to zejména v ul. Široká a na komunikaci vedoucí 
z Blanska do Soběnova. Také budou opraveny povrchy všech 
komunikací ve vlastnictví Města Kaplice v okolních obcích. Jelikož 
nadále v důsledku policejního vyšetřování jsou pozastaveny všechny 
dotace ze Strukturálního fondu EU - ROP- Regionální operační 
program NUTS II Jihozápad, nebude zatím provedena rekonstrukce 
povrchu komunikace v ul. Českobudějovické a veškeré poruchy 
povrchu budou provizorně opraveny tak, aby nedocházelo k porušení 
bezpečnosti a plynulosti sil. provozu. 
Komunikace v ul. Linecká, Omlenická, Novohradská, Pohorská jsou 
ve vlastnictví Jihočeského kraje a v hospodaření Správy a údržby 
silnic Jihočeského kraje a ti také zde musejí provádět opravy povrchu. 
Několikrát již byli upozorněni naší součástí na špatný stav povrchu 
výše uvedených komunikací. 

Mgr. Karel Čajan v.r.,                                                                              
vedoucí odboru dopravy a sil. hospodářství  MěÚ Kaplice 

 

   Neurologická ambulance v Kaplici 
 

Od 24. 5. 2010 byl zahájen provoz neurologické ambulance v objektu 
polikliniky Kaplice. Ambulance bude sloužit každé druhé pondělí 
v měsíci a její provoz se bude střídat s provozem diabetologické 
ordinace.  

Nemocnice Český Krumlov 
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SRAZ VŠECH ZNAČEK 
Motoristická soutěž auto-moto, do roku výroby 1985 

 

26. – 27. června 
Sraz na náměstí 8.30 – 9.30 hodin, start v 10.00 hodin 

Cíl na koupališti v Kaplici, program od 19.00 hodin  
vyhodnocení sout ěže, hudba a zábava až do noci  

k tanci a poslechu hraje skupina Pyškot 
 

Zve Veteran car club Kaplice 

 
 
 

 
 
 

Červen, úterý - sobota  od 9.00 – 17.00 hodin  

OBNOVENÁ HISTORICKÁ EXPOZICE 
Poštovnictví na Kaplicku a doba Rožmberků 
Historická expozice Kaplicka, Kostelní ul.  
 

5. června, sobota                 od 14.00 hodin  

DEN DĚTÍ 
Divadelní pohádka pro děti, všelijaké ukázky a předváděčky a „cesta 
pohádkovým lesem“. Blíže v programu DDM.  
Městský park Kaplice   Pořádá DDM Kaplice  
 

7. června, pondělí    od 19.00 hodin 

TRAVESTI SKUPINA HANKY PANKY  
Nejlepší česká TRAVESTI SKUPINA HANKY PANKY PRAHA v 
nové sestavě uvádí svůj nový pořad s názvem ,,Z Čech až do 
Hollywoodu“. Spolu se slečnami Stefany, Dolores, Sofií a mistrem 
Alexem tentokrát procestujete řadu zemí světa a uvidíte spoustu 
hvězd hudebního nebe tak, jak je neznáte. www.hankypankyshow.eu 
Předprodej od 10. 5. v infocentru. 
Kulturní dům Kaplice      Předprodej 190,- Kč j / 210,- Kč na místě 
 

17. června, čtvrtek    od 19.00 hodin 

NĚKDO TO RÁD V KIN Ě 
Děj se odehrává ve starém kině a zavede vás do světa filmů a 
muzikálů a zhlédnete tak tanečně ztvárněné scény z hitů jako Tango, 
Moulin Rouge, Starci na chmelu, Matrix, Tenkrát na západě, Fantom 
opery, Limonádový Joe a další… Hrají: např. Uršula Kluková, V. 
Harapes, K. Jandová, B. Polák, J. Čejka, D. Zídek, mimo jiných 
vystoupí také dvojnásobný taneční mistr světa M. Pořízek.  
Kulturní dům Kaplice    Předprodej 100,- Kč 
  
 

25. června, pátek    od 16.00 – 22.00 hodin  

KAPLICKÝ ŠOKEC  
Máte kapelu a víte, že zvládnete ukázat ostatním, co ve vás je? Umíte 
zpívat a chcete se pochlubit? Máte taneční skupinu a chcete se 
předvést. Máte jedinečnou šanci! 
Městský park 
 

26. června, sobota                 od 9.00 hodin  

KOLEM KOLEM KAPLICKA  
7. ročník výletu na kolech po cyklotrasách Kaplicka.  
Prezence účastníků na startu před kinem v Kaplici. 
+     od 12.00 hodin 

PAVLÍNA JÍŠOVÁ A P ŘÁTELÉ  
Koncert v cílové rovince cyklistického výletu na Svatém Kameni. 
Občerstvení zajištěno. 
Start: Kino Kaplice, cíl: Svatý Kámen  
 

26. června, sobota                 od 15.30 hodin  

MÁJOVÉ SKOTA ČENÍ  
Přeloženo na červen z květnového termínu z důvodu nepříznivého 
počasí. Těší se na Vás PS Poutníci Kaplice 
Městský park 
 

27. června, neděle   od 9.30 – 20.30 hodin  

PETROPAVLOVSKÁ POUŤ 
9.30  Slavnostní mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla 
14.00 – 17.00 Poutní odpoledne u kostela a na farním dvoře  

hraje: Swing band Agria a Country kapela Milana Janů 
15.00   Dětské divadelní představení 
15.30  Hry a soutěže pro děti na farním dvoře 
19.00  Varhanní koncert Martina Kubáta (kostel sv. Petra a Pavla) 
Petropavlovská pouť je pořádána ve spolupráci s Městem Kaplice 
Kostel sv. Petra a Pavla, farní dvůr 
 

   Pozvánka do Archy  
 

Nedělní bohoslužby s nedělní školou pro děti vždy v 9.00 hodin 
Kurs němčiny   pondělí v 17.30 hodin 
Setkání nad Biblí   čtvrtek v 19.00 hodin  
Náboženství dětí v Dolním Dvořišti  pátek ve 12.30 hodin  
Kytarový kroužek  v Dolním Dvořišti  pátek ve 13.30 hodin  
 

List Římanům 
16. ekumenický večer  
Středa 2. června v 18.00 hodin na katolické faře   
 

Bioetika – být osobou znamená být ve vztahu 
O vztazích k Bohu, k sobě, k partnerovi, k dětem, ke společnosti, 
k přírodě, k bioetice. Naším hostem bude Mgr. Jiří Ježdík, 
evangelický farář v Písku. 
Pátek 25. června v 18.00 hodin v budově Archy  
Pořádá YMCA České Budějovice, občanské sdružení Křesťanské sdružení mladých lidí 
  

Exkurse do Českého rozhlasu 
v Českých Budějovicích 
Exkurse je určena pro děti i dospělé. Průvodcem Českého rozhlasu 
v Č. Budějovicích bude Filip Černý, vedoucí redaktor publicistiky. 
Sobota 19. června v dopoledních hodinách 
Pořádá YMCA České Budějovice, občanské sdružení Křesťanské sdružení mladých lidí 
 

 
 
 
 
 

červen 2010 
 

2. a 3. 6. Loučení s domečkem 
Středa 2. 6. od 17.00 hodin: vystoupení Pěveckého sboru, 
vystoupení Dividla III - Sněhurka a sedm trpaslíků 
Čtvrtek 3. 6. od 17.00 hodin: vystoupení dětí z kroužku 
Flétnička 

Od 2. 6. Výstava prací malých keramiků 
V prostorách DDM /výstava potrvá do  21. 6. 2010/ 

5. 6.   DEN DĚTÍ v městském parku a okolí  
„Sněhurka“  -  pohádka ve 14.00 hodin, hraje studio 
dell-arte České Budějovice. Ukázka výcviku psích 
kamarádů. Pohádková stezka. Zábavné stanoviště hasičů, 
PC Servisu Kaplice a Veterán car clubu Kaplice. Plavba po 
řece (kapličtí vodáci). 

16. 6.  Zájezd do vodního světa v Gmündu 
Přihlášky vybíráme společně se zálohou do 14. 6. 2010 
přímo v DDM /kancelář P. Hromkové/.  
Cena dopravy / 1 osoba – 90,- Kč 

25. 6. Kotlina cyklokros 
Od 16.00 hodin – závody různých kategorií 

26. 6.  Zájezd do historického městečka Botanicus Ostrá 
Den středověké kuchyně, ukázka starobylých řemesel a 
možnost vyzkoušet si je,  indiv. prohlídka zahrad, široký 
zábavný program během celého dne – kejklíři, divadlo, 
písně… Rezervace do 22. 6. v DDM /kancelář P. 
Hromkové/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
červen 

       DDM Kaplice nabízí dětem: 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009 
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   Z činnosti Zastupitelstva 
 

Jihočeského kraje 
 

Přinášíme částečný krátký přehled o činnosti. Zastupitelstvo se sešlo 
v termínech 28. 1., 16. 3., 27. 4., další termín byl naplánován na 25. 5. 
2010.  
Některé projednávané a zajímavé body z našeho regionu: 
Velešín: Schválení realizace projektu předkládaného do „Operačního 
programu životního prostředí“ s celkovými výdaji 46 500 000 Kč. 
Název projektu: Snížení energetické náročnosti SOŠ SE /Střední 
odborná škola strojní a elektro/. To je velice pozitivní signál o 
podpoře krajských orgánů učňovskému školství. 
Kaplice: Schválení projektů pro „Charitu Kaplice“ v částce 40 000 
Kč a v rámci grantového programu „Podpora terénních sociálních 
služeb“ v částce 140 000 Kč. 
Dále Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo poskytnutí dotací z 
„Programu obnovy venkova Jihočeského kraje“ - pouze Kaplicko: 
Omlenice - oprava komunikace v částce 180 000 Kč,  
Netřebice - oprava komunikace v částce 160 000 Kč,  
Rožmitál na Šumavě - výměna oken ZŠ a MŠ v částce 110 000 Kč. 
Zde musím konstatovat, že obce v našem regionu tento program 
velmi sporadicky využívají. Rád domluvím konzultaci pro obce, které 
projeví zájem o tento program s pracovníky OREG JČK, kteří 
program zajišťují. 
Pro město Vyšší Brod se podařilo získat závazný příslib Odboru 
dopravy a silničního hospodářství Jihočeského kraje na zahájení 
projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na rekonstrukci 
silnice II/163 do konce srpna letošního roku. 

Jiří Ševčík - krajský zastupitel 

   Jak se pot řetí „otevírala“ …  
 

pokračování ze str. 2 
 

„Stavění gotického oblouku kostela sv. Jiljí“. Vítězství ze Solné 
komory nominovalo Kaplici do nevděčné pozice zahajujících tuto 
třetí „stavařskou“ disciplínu. Z hromádky různě seřezaných špalků a 
závěrečného klenáku dva stavebníci městských hutí museli postavit 
víc jak metrový lomený oblouk a tento pak uměním statiky (nebo 
silou vůle) udržet bez doteku po pět sekund vztyčený. Kaplická 
stavební huť si vedla dobře, ale ne zas až tak dobře, aby si ostatní 
(určitě odpozorovali techniku) nevedli ještě lépe. Velenická a 
Pohorská huť stavěly bezkonkurenčně a s jistotou. Dvořišťská stavěla 
bleskově, ale oblouk se jim po každém dokončení zřítil a evidentně 
podkopané základy měl oblouk benešovský, který se vzorově lomil až 
do uplynutí pětiminutového limitu a nikdy nebyl dokončen.  
„ Ilegální přechod státní hranice“ měl složitá pravidla, ale většinou 
hladké provedení. Prvním úskalím bylo překonat strážníka s lítým 
psem trhačem. Strážník se jevil neúplatným a dalo se kolem něj 
přeběhnout jen v okamžiku, kdy se nedíval. Podminované pole za 
hranicí kladlo některým týmům značný odpor a některým zas vůbec 
žádný. Pole bylo osázeno rolničkami a ty se nesměly ani zachvět při 
prodírání se skrz dráty, jinak následoval návrat a přebíhání nanovo. 
V plesnivém vaku si jeden z „průzkumníků“ nesl kleště na plech a 
koště na zametání stop. V posledním úskalí se musely skupinky 
prostřihat skrz dráty v okně, neuvíznout, zamést stopy a pak už jen 
proniknout na cizí území. A kdopak byl nejlepší a nejrychlejší? 
Horalové z Pohorské Vsi a o osm sekund po nich strážci 
z posádkového města Kaplice. Nevedli si špatně ani Benešovští, zato 
hraničáři z Českých Velenic našli zábavu v tom pořád se vracet do 
minového pole k rolničkám a do ciziny se ani nehrnuli.  

Posledním zákeřným (a pro děti a mládež nadmíru atraktivním) 
úkolem bylo jako vždy „hledání pokladu v kupce pěny“ . Každý 
jeden nejobětavější z angažovaných obcí po odstartování mizí 
v hromadě mokré pěny a naslepo pod ní pátrá po záhadných 
nádobách s pokladem a také s falešnými stopami. Nejenže 
poslední nezvěstná nádoba vyšla na Kaplici, ale ke všemu v ní, 
po jejím odtajnění poklad nebyl. Ten si z pěny vytáhli 
novohradští. S umístěním na čele to ale přesto, že vítězství 
v pěně znamenalo velký zisk bodů, nezamávalo. Čelo ovládly 
dvě obce Pohorská Ves a České Velenice a jelikož získaly 
naprosto stejný počet bodů, mohl o prvenství rozhodnout 
rozstřel. Ale rytířky (a jeden rytíř) z Pohorské Vsi ve 
velkorysém gestu ponechali vítězství zářivě žlutým velenickým 
bojovníkům s jednou princeznou. Třetí pozici nikým 
neohrožovaní zabrali Kapličtí.  
Dopadlo to: 
1. České Velenice (žlutí) 5. Dolní Dvořiště (namodralí) 
2. Pohorská Ves (zelenkaví) 6. Horní Stropnice (červení) 
3. Kaplice (tmavě modří) 7. Benešov nad Černou (vínoví) 
4. Nové Hrady (tmavě zelení)  

red 
Více fotografií najdete na www.mestokaplice.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jízdní řád: městský okruh v Kaplici 
 

+ Pořešín - St řítež, žel.st.  
Platí od 13.12.2009 do 11.12.2010. 

Přepravu zajišťuje: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., 
prov. Kaplice, Tržní ul., tel. 386 100 151, fax 386 100 152 

 

1 3 7 11 Zastávky    4 2 8 
     X         X      
     37        30      
  14:00  Kaplice,aut.nádr.  6:53   
  14:02  Kaplice,škola  6:49   
  14:03  Kaplice,Na vyhlídce     
  14:04  Kaplice,Jihostroj  6:47   
  14:07  Kaplice,Žďár  6:45   
  14:08  Kaplice,Pořešínec  6:43   
 X   X  14:10  X  Kaplice,Pořešín  6:40  X   X  
 34   31  14:15  30  Střítež,Kaplice-nádr.,žel.  6:35  31   34  
7:33 9:00  15:45 Kaplice,aut.nádr.   10:50 13:21 
 <  <   < Kaplice,škola   10:48 13:19 
 <  <   < Kaplice,Omlenická   10:47 13:18 
 <  <   < Kaplice,PENNY Market   10:45 13:16 
 < 9:02  15:47 Kaplice,nám.    <  < 
7:39 9:06  15:51 Kaplice,sídl.9.května   10:42 13:13 
7:41 9:09  15:54 Kaplice,PENNY Market   10:38 13:09 
7:43 9:11  15:56 Kaplice,Omlenická   10:36 13:07 
7:45  <   < Kaplice,Školní    < 13:06 
 < 9:17  16:02 Kaplice,škola   10:31 13:02 
7:47 9:19  16:04 Kaplice,nám.   10:30 13:01 
7:49 9:21  16:06 Kaplice,škola     
7:51 9:23  16:08 Kaplice,Linecká   10:28 12:59 
7:53 9:25  16:10 Kaplice,škola   10:27 12:57 
7:55 9:27  16:12 Kaplice,aut.nádr.   10:25 12:55 
   příjezdy     odjezdy 
 

 
X jede v pracovních dnech 
30 nejede od 23.12.09 do 3.1.10,29.1.10, od 1.4.10 do 5.4.10,1.5.10,8.5.10,  
 od 1.7.10 do 31.8.10,28.9.10, od 27.10.10 do 29.10.10,17.11.10 
31 nejede 31.12.09 
34 nejede od 23.12.09 do 3.1.10,29.1.10, od 22.2.10 do 28.2.10, od 1.4.10  
 do 5.4.10, od 1.7.do 31.8.10,28.9.10, od 27.10. do 29.10.10,17.11.10 
37 nejede od 23.12.09 do 3.1.10 
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ZPRÁVI ČKY  
Z KAPLICKÝCH ŠKOL 
 

   Ohlédnutí za Projektovým dnem  
 

G a SOŠE 
 

Projekt Učíme se kompostovat byl pro naši školu užitečný v mnoha 
směrech. Podařilo se nám zavést na škole systém sběru bioodpadu do 
speciálních košů s prodyšnými sáčky a udělat z něj místo 
problematického odpadu surovinu pro produkci přirozeného a 
kvalitního hnojiva. Na základě našich měření odhadujeme, že ročně 
takto před odvozem na skládku uchráníme více než 200 kg 
organického materiálu.  
Projekt se nám podařilo skloubit se dvěma dalšími projekty na 
vytvoření venkovní učebny a také získat nezanedbatelný obnos ze 
sponzorských darů, takže bylo dostatek prostředků na radikální 
proměnu celého prostoru před vchodem do školy, kde místo 
původních betonových panelů a nevzhledných plechových vrat 
vzniklo útulné prostředí s venkovní učebnou, dřevěnými plůtky, 
informačními tabulemi a pochopitelně vhodně umístěnými 
kompostéry. To vše doplněné popínavými a jinými okrasnými 
dřevinami, skalkou, bylinkovým záhonkem, ale také ptačí budkou a 
dřevěným „broukovištěm“. Děkujeme všem, kteří jakkoli přispěli ke 
zdárnému dokončení celého projektu. 
V rámci přípravy na Projektový den pracovaly třídy na různých 
tématech. Přinejmenším dvě z nich by mohla být zajímavá i pro 
čtenáře Kaplického zpravodaje a proto zde uvádíme jejich stručné 
shrnutí. 
Ekoznačky – terénní průzkum 
Třída  prima se ve svém projektu zabývala ekoznačkami, které 
můžeme nalézt na obalech různých výrobků. Zaměřila se na 8 značek 
– BIO, Energetický štítek, Tříšipkový symbol, Fairtrade, FSC, Energy 
star, Ekoznačka EU, Ekoznačka ČR. Nejprve žáci zjistili, co daný 
symbol znamená a na jakých výrobcích ho můžeme nalézt. Po získání 
příslušných informací vyrazili do místních obchodů, aby zjistili, zda 
je možné v Kaplici zakoupit výrobky s vybranými značkami. Žáci 
byli vcelku úspěšní, podařilo se jim nalézt téměř všechny značky, až 
tedy na dvě, a to značku FSC a Fairtrade. Ze získaných informací 
vytvořili plakát obsahující nejen základní informace o značkách, ale 
také o možnosti koupě těchto výrobků v místních obchodech. Žáci na 
projektu pracovali s nadšením a svůj elán k práci si nenechali zkazit 
ani od některých neochotných prodavačů, kteří jim odmítli odpovídat. 
Kompostování – dotazníkový výzkum 
Žáci třetího ročníku gymnázia v rámci výuky základů společenských 
věd zpracovávali sociologické výzkumy na různá témata. Jedním z 
témat byl sociologický výzkum zabývající se informovaností občanů 
města o kompostování. Žáci se dotázali celkem 70 občanů různého 
věku. Otázky byly směřovány především na to, zda lidé vědí, co je 
bioodpad, jak s ním nakládají, proč nekompostují apod. S potěšením 
zjistili, že celých 70% dotazovaných lidí kompostuje a to především 
prostřednictvím hromady. Hlavním důvodem, proč lidé nekompostují, 
je to, že jim chybí potřebné zázemí. Překvapující bylo, že více jak 
polovina z nich není ochotna začít, ani kdyby jim někdo pomohl. Žáci 
se při dotazování setkali se vstřícností oslovených občanů.   

Gymnázium a SOŠE 
 

   Projektový den gymnázia a SOŠE 
 

V úterý 11. 5. 2010 jsme se šli podívat do kaplického gymnázia na 
Projektový den. Prošli jsme několik připravených stanovišť. Na 
stanovišti „Odpady a recyklace“ nám říkali, že když se recyklují staré 
věci (např. papír, sklo, PET láhve) může se z nich udělat nová věc a 
tím se šetří životní prostředí. Ukázali příklad recyklace plastových 
lahví na vlákna a nové PET lahve. Taky si pamatujeme, že 50 kg 
starého papíru ušetří jeden strom. 
Hned u vchodu do školy jsme si prohlídli tabulku s deseti pravidly 
EKOKODEXU, jak si je studenti pro svou školu vytvořili. Např.: 
Nepoškozujeme školní majetek, zhasínáme ve třídě, šetříme jídlem, 
šetříme papírem, staráme se o zeleň v přírodě, vyhýbáme se 

zbytečným obalům. V učebně výtvarné výchovy se nám moc líbily 
výtvory z PET lahví – například si Kájina oblékla na sebe “Robosed“, 
nebo se dalo sednout do “Robokřesla“. Na dalším stanovišti nám paní 
učitelka ukázala symboly ekoznaček a vysvětlila, kde je najdeme a co 
znamenají. Značku Bioprodukt a tříšipkový symbol jsme už znali, 
FSC, Fairtrade, Energy Star jsme slyšeli poprvé. Na dalších dvou 
stanovištích jsme nejdříve probírali kompostování v angličtině – 
naučili jsme se některá nová slovíčka. Pak jsme šli do infostanu o 
kompostování a tam nám pan učitel ukazoval mikroskopem v  
kompostu, jak vzniká humus, což jsme pozorovali na veliké 
obrazovce.  
Celý den byl takový ekologický, akce nás bavila a dozvěděli jsme se 
mnoho informací, které jsme neznali. Máme z toho poučení a bylo to 
lepší než učení. 

Žáci 5.B ZŠ Školní 
 

   Spolu do školy  
 

aneb Předškoláci před branami 
 

Poslední dubnové a dvě květnová úterní odpoledne patřila na ZŠ 
Školní  budoucím prvňáčkům a jejich rodičům. 
Zdrženlivost a ostych děti vůbec nesvazovaly. Díky přirozené 
zvídavosti prozkoumaly téměř celou školu. 
Poprvé se budoucí školáci prostřednictvím her nenásilně seznámili s 
prvními písmenky abecedy. Druhé setkání bylo mnohem 
dobrodružnější. V doprovodu rodičů s „mapou školy“ v rukou 
nalézali v prostorách školy postupně deset stanovišť, kde si na 
malířských stojanech vyzkoušeli uvolňovací cviky na velkém 
formátu. A rozmach, leckdy umělecký, jim rozhodně nechyběl.  
Poslední setkání bylo určeno k seznámení s vychovatelkami a třídami 
školní družiny a pak už následovala nejpřitažlivější část projektu - 
návštěva tělocvičny. Během štafetových her byli všichni malí 
sportovci spontánně podporováni rodičovským publikem. 
A jak celý projekt „Spolu do školy“ hodnotili rodiče? 
Oceňovali tuto docházku nanečisto zejména jako příležitost k 
seznámení předškoláků s budoucími spolužáky, paní učitelkou a 
prostředím školy. 
1. září přivítá ZŠ Školní všechny své prvňáky už načisto. 

Mgr. Dana Šestáková 

 

   Mluvíme jazykem našich soused ů 
 

V roce 2006 začala spolupráce ZŠ Školní se školou Haupschule ve 
Freistadtu. Někteří žáci druhého stupně se i v Rakousku učí český 
jazyk, který je pro ně poměrně náročným předmětem. 
Každoročně na závěr školního roku organizujeme prohlídky a 
návštěvy obou škol i měst. Při těchto akcích si žáci ověří znalost 
cizího jazyka v praxi. 
Při letošní návštěvě Freistadtu nám dívky z této školy zazpívaly 
písničky z připravovaného muzikálu Drákula. 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Mikešovi, který 
sponzoroval dopravu našich dětí do Rakouska. 

ZŠ Školní 
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   Ješt ě trochu „Recyklohraní“  
 

na Fantovce 
 

V rámci našeho celoročního projektu Recyklohraní navštívili všichni 
žáci 2. stupně také Sběrný dvůr v Kaplici. Zajímavý výklad si pro 
žáky připravil vedoucí pracovník sběrného dvora pan Petr Zeman, 
kterému za jeho ochotu a vstřícnost velmi děkujeme.  
Rádi bychom se s vámi podělili alespoň o některé informace, které 
naši žáci ve sběrném dvoře získali. V kaplickém sběrném dvoře 
přibude každý rok celkem 240 tun odpadu. Občané odevzdají za rok 
120 tun vysloužilých elektrospotřebičů, z toho je asi 500 kusů 
televizorů, 150 kusů počítačů a 800 kusů drobných elektrospotřebičů. 
Pokud jde o baterie, odevzdají občané 140 kilogramů malých baterií a 
600 kilogramů velkých baterií.  
Díky této zajímavé exkurzi děti zjistily, že sběrný dvůr velice 
ulehčuje rozhodování našich spoluobčanů při řešení otázky: „KAM S 
NÍM?“ 

 

   Exkurze d ětí ve firm ě Engel 
 

Žáci z 2.A základní školy ve 
Školní ulici byli na exkurzi ve 
firmě ENGEL. Rozdělím se 
s vámi o jejich postřehy po 
skončení celé „velké“ akce. 
Vybírám dokončení vět, které 
osmileté děti doplňovaly do 
textu. 
UŽ VÍM, ŽE ENGEL JE: * 
továrna na stroje * firma, kterou 
potřebují ostatní firmy * firma, 
která něco vyrábí * moc zajímavý * moc velký a čistý * firma, kde 
pracuje 400 lidí * velká firma rodiny 
VYRÁBÍ TAM: * z plechů * stroje * mašiny, které potom prodají a 
ty něco slisují * všechno * stroje na plasty a jiný věci * z kovu * věci 
na elektriku 
PRACUJE TAM: * 400 lidí a pan Procházka, co nás prováděl * můj 
soused * strejda Štefan * dělník * pan Procházka a moji strejdové 2 
MYSLEL/A/ JSEM NEJDŘÍV, ŽE: * tam vyrábí žárovky * tam bude 
rachot * je to jiný * tam vyrábí plast, ale nebylo to tak * půjdeme jen 
do kanceláří * tam můj příbuzný nepracuje * je to obchod * to bude 
nudný * vyrábí čistou vodu * tam vyrábí ze dřeva 
ALE TEĎ VÍM, ŽE: * to všechno stálo hodně miliónů * to je továrna 
* vyrábí mašiny * jsme se dívali na vyrábění * tam můj příbuzný 
pracuje * to bylo dobrý * tam nevyrábí plasty * je tam železo a drátky 
BYL/A/ JSEM PŘEKVAPEN/A/, ŽE: * je to tam strašně nebezpečný 
* to stálo tolik * je ENGEL ve světě * ty stroje jsou tak velký * tam je 
čisto * se zahybá železo * nám dali dárky * jsem viděl souseda * je 
tam tolik drátků * tam měli robotovou ruku * jsem viděl ten stroj * to 
kolem mají hezký 
JSEM RÁD/A/ ŽE V KAPLICI MÁME ENGEL, PROTOŽE: * se mi 
strašně líbí * je nejnovější * jsme tam mohli jít * je velký * dobře tam 
pracují * jinak by tady nebylo moc práce 
KDYBYCH TAM CHTĚL/A/ PRACOVAT, MUSÍM UMĚT: * 
dobře počítat a geometrii * pracovat * matiku * německy * počítat 
geometrii * pracovat a poslouchat * se učit * trochu anglicky * dávat 
do dírky malý drátky * že nesmím sahat, na co nemám sahat 

 Dana Jiraňová 
 

Poděkování za prohlídku 
Žáci 2.A ze základní školy ve Školní ulici a paní učitelka velmi děkují 
vedení firmy ENGEL, zejména panu Tomáši Procházkovi za 
umožnění návštěvy v podniku ENGEL Kaplice. Prohlídka byla velice 
dobře připravena a přizpůsobena menším dětem, za což patří další 
dík.              Dana Jiraňová 

 
 
 
 
 

   Nové vybavení do t ělocvi čny  
 

naší školy s přispěním grantu JK  
 

Na podzim roku 2009 jsme zpracovali projekt v rámci programu 
„Jihočeské krajské programy podpory sportu“ pod názvem „Fantovka  
- zdravá škola“. 
Jako „Zdravá škola“ jsme se při tvorbě školního vzdělávacího 
programu rozhodli vydat cestou podpory zdraví a zdravého životního 
stylu. V učebním plánu jsme proto podpořili výuku tělesné výchovy o 
5 disponibilních hodin a to po jedné hodině ve 2., 3., 4., 6. a 7. 
ročníku. V rámci povinně volitelných předmětů mohou žáci 7. - 9. 
ročníků navštěvovat hodiny sportovní výchovy.  
Vedle posílení hodinové dotace na výuku tělesné výchovy  bylo nutné 
pro splnění výchovně vzdělávacích cílů tohoto předmětu vytvořit i 
patřičné podmínky.  
Po rozsáhlé rekonstrukci naší tělocvičny (nová podlaha a obložení, 
nová okna a vymalování – akce byla hrazena z dotací strukturálních 
fondů EU) jsme cítili potřebu inovovat i její zastaralé vybavení.  
Po pečlivém uvážení, kde nás nejvíce „tlačí bota“, jsme se rozhodli 
pro zakoupení nového vybavení pro nácvik skoku vysokého, pro 
gymnastiku, hokejky na florbal a různé pomůcky na jednoduchá 
průpravná a koordinační cvičení. Poté co jsme zjistili, že pořizovací 
cena nového vybavení nebude zrovna nejnižší, jsme se rozhodli 
zpracovat výše uvedený projekt a zažádat o poskytnutí grantu 
Jihočeského kraje. 
Po přijetí naší žádosti  pak byl z  rozhodnutí Rady Jihočeského kraje 
ze dne 22. 12. 2009 naší škole poskytnut grant v rámci již výše 
uvedených „Jihočeských krajských programů podpory sportu pro rok 
2010“, podprogramu „Příspěvek na obnovu vybavení sportovních 
zařízení“. 
Po poskytnutí grantu ve výši 30 000 Kč, s dodržením podmínky 
spolufinancování ve výši minimálně 30% z celkových nákladů na 
realizaci projektu, jsme postupně zakoupili níže uvedené vybavení a 
to v celkové hodnotě 52 391,80 Kč.  
Jedná se o: 10 gymnastických žíněnek, gymnastický běhoun, 
odrazový můstek na přeskok, 4 stojany na skok vysoký, laťka na skok 
vysoký, 2 laťky gumové na skok vysoký – pro nácvik.  
Touto cestou bychom chtěli poděkovat Radě Jihočeského kraje za 
výrazný příspěvek k realizaci cílů školního vzdělávacího programu 
cestou vylepšení podmínek pro výuku tělesné a sportovní výchovy.   

S poděkováním Mgr. L. Lukš, ředitel školy a všichni „Fantováci“ 
 

   Jak jsme uklízeli sv ět 
 

V týdnu kolem Dne Země, tj. od 19. do 23. 4. se všechny kaplické 
školy zapojily do akce ČSOP „Ukliďme svět“. Děti, od prvňáčků až 
po středoškoláky a učně, pročesaly velkou část Kaplice a jejího 
blízkého okolí a přispěly tak k tomu, že naše město vypadalo alespoň 
na chvíli čistě. V době, kdy čtete tyto řádky, už je pravděpodobně 
všechno jinak. A to se akce účastnilo kolem 500 sběračů, kteří celkem 
sebrali ohromujících 70 pytlů nejrůznějších odpadků a také několik 
vyhozených pneumatik. S jejich odvozem ochotně pomohli 
zaměstnanci Technických služeb a tímto jim děkujeme za spolupráci. 
Malá reportáž jedné ze zúčastněných tříd: Třída OA2 vybavena 
plastovými pytli a rukavicemi vyrazila dopoledne do ulic. Protože 
jsme věděli, že i základní školy uklízely, staly se naším cílem 
okrajové části města. Prošli jsme od budovy naší školy uličkou kolem 
mateřské školy a lékárny k poliklinice a k prodejně Penny. Šárka 
zpočátku počítala „trofeje“ (rukavice, krabičky od cigaret, 
plechovky...) Počítat přestala brzy. Než jsme došli k Penny, měli jsme 
plný pytel. Dále jsme pokračovali kolem silnice, naším cílem byla 
totiž stará zastávka autobusu u továrny Engel. Na jednom jediném 
místě jsme naplnili 6 pytlů. Jak mohou lidé odhazovat své odpadky 
do lesa? Nechápeme. 

kaplické školy a třída OA2 
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   Společná akce  
 

ZŠ Fantova a ZŠ Školní v Kaplici 
 

Jako odměnu za poctivou práci v hodinách němčiny připravili 
učitelky obou škol společný výlet do ARS Electronic Centra v Linci. 
V tomto "muzeu budoucnosti" je instalována na šesti poschodích 
nejnovější digitální technologie z různých vědních oborů a odvětví, 
která byla všem dětem k dispozici. 
Milan (žák): „Ovládal jsem robota, prohlédl jsem si své vnitřní 
orgány, zajímavé byly různé klonované rostliny a laboratoře i 3D film 
o vesmíru.“ 
Cesta do virtuálních světů byla pro všechny opravdovým zážitkem. 

němčinářky z obou škol 
 

   Pěvecký sbor Kaplice v Praze 
 

V sobotu 8. 5. 2010 se Pěvecký sbor Kaplice (PSK) vypravil na 
mezinárodní sborový a instrumentální soutěžní festival Mozartova 
Praha. Soutěžilo se v mnoha kategoriích: dětské sbory, mládežnické 
sbory, vokální skupiny, smíšené dospělé sbory a instrumentalisté. 
Zpívali jsme v kostele U Salvátora (z let 1611 až 1614) na Starém 
Městě.  
Náš sbor se svým charakterem a počtem členů zařadil mezi smíšené 
dospělé sbory a vokální skupiny, i když rozdělení nebylo vůbec 
důležité, neboť každý soutěžící byl hodnocen určitým počtem bodů, 
na základě kterého pak obdržel tzv. pásmo, které přímo určuje kvalitu 
sboru. Rozmezí 85 - 100 bodů odpovídá zlatému pásmu, 70 - 84,9 
bodu stříbrnému, 55 - 69,9 bodu bronzovému pásmu, pod 55 bodů 
sbor nezíská nic.         
Předepsaný soutěžní program obsahoval sborovou skladbu z 16. - 18. 
stol., z 19. stol., z 20. stol. a další dle vlastního výběru. Porota byla 
tříčlenná, všichni její členové jsou předními profesionálními 
odborníky s mezinárodním renomé v čele s Prof. PaeDr. Jiřím 
Kolářem. Tato porota hodnotila následující kritéria:  
1. Technické provedení - intonace, rytmus, sborový zvuk, pěvecká 
technika, hlasová kultura 
2. Umělecké provedení - dynamika, tempo, agogika (změny tempa), 
stylovost, působivost    
3. Výběr a dramaturgie soutěžního programu 
Na festival přijelo celkem 11 sborů, v „naší“ kategorii se objevily 
tyto: 1. Vocal group „Rodničok“ Ljubercy (Rusko) 

2. The chamber choir „Vernalis“ of N.A. Rimsky-Korsakov 
Music school St. Peterburg (Rusko) 
3. The Female Chamber choir „Divina“ St. Peterburg (Rusko) 
4. Pěvecký sbor Kaplice (ČR) 
5. Pěvecký sbor „Imbus“ Praha (ČR)   

Ačkoliv nás jelo z různých důvodů pouze 11 z celkového počtu 25, 
získali jsme stříbrné pásmo, což pro nás byl velký úspěch. Byl to totiž 
náš první soutěžní festival (15. 6. 2008 - nesoutěžní festival v 
Dačicích a 16. 10. 2008 podobný v italském Lago di Garda) a navíc 
jsme všichni amatéři narozdíl např. od pražského sboru, jehož 
sbormistr má přímo sbormistrovství vystudováno. Přesto byl Imbus 
ohodnocen „pouze“ bronzovým pásmem. Také nás naše sbormistryně 
Lenka Menšíková konečně pochválila. My řadoví členové sboru ji 
naopak obdivujeme, kolik s námi měla trpělivosti při všech 
zkouškách a co z nás dokázala vytáhnout.  
Účastníci zájezdu: (Iva Dvořáková bohužel den před festivalem 
ztratila hlas) Sbormistryně Lenka Menšíková. Soprán: Marie 
Milsimerová, Iva Putzerová, Markéta Nová, Daniela Andršová. Alt: 
Vlaďka Mušková, Slávka Nová, Zdeňka Blažková. Tenor: Luděk 
Andrš, Roman Muška. Bas: Josef Menšík, Jiří Havelka st. (autor 
článku).  

 

 
 
 
 
 
1. 6.  TEREZIINO ÚDOLÍ – CUKNŠTEJN  10 km 
Autobusem z aut. nádraží v 6.30 hodin do Benešova nad Černou a 
dále do Údolí u Nových Hradů. Trasa: Údolí – Tereziino údolí – 
Cuknštejn – Horní Stropnice, autobus.  
4. 6. – 10. 6. ORLICKÉ HORY  
Vede M. Merhautová.  
8. 6.   OKOLO HRADIŠŤSKÉHO VRCHU   10 km 
Odchod z parku v 9.00 hodin. Trasa: Suchý vrch – Blansko – střelnice 
– pod Hradišťským vrchem – Hradiště – Pytlový rybník – Mostky – 
Kaplice.  
15. 6.   VYŠEBRODSKO    12 km 
Autobusem od školy v 5.40 hodin na nádraží ČD, vlakem v 6.26 
hodin do Vyššího Brodu. Trasa: Vyšší Brod – po Č – Lachovice – 
Přízeř – po ŽL – Studenec – Rožmberk, autobus.  
19. 6.  Z VESELÍ DO VESELÍ     SOBOTA 
Odjezd linkovým autobusem v 5.40 hodin na nádraží ČD, dále 
vlakem do Veselí. Vede J. Hák. 
22. 6.   JAROMĚŘSKÝMI LESY     14 km 
Odchod z parku v 8.00 hodin. Trasa: Mostky – Dobechov – Nové 
Stavení – Velký rybník – Jaroměř – Zámeček – Kaplice.  
26. 6.  KOLEM KOLEM KAPLICE   SOBOTA 12 km 
Odchod od infocentra v 9.00 hodin. Trasa: Louzek – Všeměřice – 
Rychnov nad Malší – Svatý Kámen, zpět zvl. autobusem ve 14.30. 
29. 6.   KLUK – DÍVČÍ KÁMEN    12 km 
Autobusem od školy v 6.35 hodin do České Krumlova, vlakem v 8.23 
hodin do Křemže. Trasa: Křemže – po Z – Kluk – Slavče – po ŽL – z 
Vrábče – po Z na Č – Dívčí Kámen – Třísov. Vlak v 14.02, 15.40.  
 

  Putování Kaplickem 
 

V neděli 6. června 2010 – tentokrát v Kaplici 
SETKÁNÍ ČESKÝCH A RAKOUSKÝCH TURISTŮ 10. ročník  
 

Start:   průběžný 7.00 – 11.00 hodin na kaplické radnici,  
odjezd z náměstí v 9.00 hodin (pro trasy z autobusu) 

Cíl:   průběžný 12.00 – 17.00 hodin na radnici  
Startovné: 25,- Kč, karty Eurobeds 15,- Kč, děti (6 – 15 let) 6,- Kč. 
(Platí se buď v místě startu nebo spolu s příspěvkem na dopravu ve 
speciálním autobusu.) Pro pěší turisty je zajištěn dovoz na starty 
v Malontech a Pohorské Vsi. Příspěvek na dopravu: Malonty 25,- Kč, 
Pohorská Ves 35,- Kč.   
Pěší trasy  9 – 32 km / Cyklotrasy  26 – 75 km 
Účastníci obdrží upomínkový list a razítko IVV. Možnost zakoupení 
pamětního odznaku. Informace a přihlášky e-mail: kct-cb@volny.cz, 
www.volny.cz/kct-cb, tel. 608 853 511. Pořádá Klub českých turistů 
TJ Turista České Budějovice 
 

   Zdeněk „ARPÁŠ“ Mašek je „70“ letý 
 

 

Zdeněk Mašek ve sportovní veřejnosti známý pod přezdívkou 
„Arpáš“ se 11. dubna 2010 dožil významného životního jubilea. 
Narodil se v nedalekých Trhových Svinech, ale s rodiči se brzy 
přestěhovali do Kaplice „Na Bělidlo“.  
V Kaplici absolvoval základní školní docházku. Střední školu 
studoval též v Kaplici, tehdy JSŠ, dnes čtyřleté gymnázium. Poté 
studoval ještě dopravně železniční dvouletou nástavbu v Plzni. 
Většinu života tak pracoval jako technik v železniční dopravě ve 
státním podniku ČSD.   
Ve svém volném čase se od mládí věnoval sportu. Nejprve v Sokole 
získal všestrannost a poté hrál skoro vše, co se po válce v Kaplici ze 
sportu hrálo, především fotbal, hokej, volejbal, stolní tenis. Později 
jako 16-18 letý sehrál důležitou roli při založení košíkové i ledního 
hokeje dorostu v roce 1956. V obou sportech jsme v těch letech byli 
mezi 3-4 nejlepšími v kraji. Postupně se prosadil i mezi dospělými ve 
většině sportů v Kaplici, i když se postupně zaměřil na kopanou a 
stolní tenis. Proslul samozřejmě i jako organizátor, trenér stolního 

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice              červen 

LETNÍ TÝDENNÍ KURZ 
kreslení a malování 

pro začátečníky i pokročilé 
9. – 14. srpna 2010 

Informace: m.kubalak@seznam.cz, 605 986 987 



 
strana 10 

tenisu, i funkcionář. Byl i dlouholetým 
dopisovatelem sportovních rubrik 
v Jihočeské pravdě.  
Když se někdo neskromně zamyslí nad 
zhodnocením sportu v Kaplici, musí 
konstatovat, že je nejen největší 
dobrovolně společenskou organizací 
v Kaplici, ale v mnoha sportech je stále 
na špici Jihočeského kraje. Výčet 
sportů je takřka nekonečný – kopaná, 
košíková, volejbal, lední hokej, florbal, 
tenis, stolní tenis, úpolové sporty i 
velká turistika TJ Cíl. Na sedmitisícové 
město je to rozhodně velmi 
nadstandardní, což dokážou více ohodnotit přespolní. Místní to totiž 
často berou jako samozřejmost.  
A kromě dobrého přístupu a režimu Města Kaplice, sponzorů a 
výborů jednotlivých TJ je to založené na obrovském množství práce 
mnohých dobrovolníků, kterých bylo a je v Kaplici více než jinde. 
Zdeněk Mašek mezi ně patřil a stále patří. DÍKY.  
Přejme mu, ať mu zdraví vydrží do dalších let, ať ho vídáme nejen 
v herně stolního tenisu a v obecenstvu na fotbale, ale i při 
projížďkách na kole po Šumavě a Novohradských horách. 

V. S. Kozyrev 
 

   Fotbal     výsledky 
 

"A" mužstvo  
22. kolo FK Spartak Kaplice – FK Vodňany 1:1 (0:1) - B: 80. P. Pulec – 
24. Machnyk. 23. kolo FK Jindřichův Hradec 1910 – FK Spartak 
Kaplice 1:1 (1:0) - B: 5. T.Šenkýř – 51.Janura. 24. kolo FK Spartak 
Kaplice – FK Spartak MAS Sezimovo Ústí „B“ 1:0 (1:0) - B: 1. Lesňák. 
25. kolo FC Chýnov – FK Spartak Kaplice 2:1 (1:1) - B: 20. Sedláček, 
69. Pěknic – 13. M.Pulec.  
 

"B" mužstvo - I. B třída 
18. kolo Sokol Křemže – FK Spartak Kaplice „B“ 4:0 (3:0) - B: 5. 
vlastní, 25. Chromý, 35. Hajný, 64. Edelman. 19. kolo FK Spartak 
Kaplice „B“ – FK Dolní Dvořiště 5:0 (2:0) - B: 32., 56. M.Pulec, 68., 82. 
F.Kouba, 24. Doubrava. 20. kolo SK Jankov „B“ – FK Spartak Kaplice 
„B“ 1:2 (0:0) - B: 83. Hüttner – 47. Mrázik, 82. Fiala.  
 

dorost – I. A třída 
16. kolo Smrčina Horní Planá – FK Spartak Kaplice 1:0 (0:0) - B: 87. 
Švábirt z pen. 18. kolo Spartak Trhové Sviny – FK Spartak Kaplice 0:5 
(0:0) - B: 50., 57., 65. Dang Van, 60., 81. Krenauer. 19. kolo FC Vltava 
Loučovice – FK Spartak Kaplice 0:5 (0:2) - B: 71., 75., 76. Faltus, 18. 
Krenauer, 39. Hami. 20. kolo FK Spartak Kaplice – Slavoj Hrdějovice 
15:1 (8:1) - B: Krenauer 4, Faltus 3, O.Kouba, Valíček 2, M.Kouba, 
Krnínský, Bláha, Goldfinger. 21. kolo Hraničář Horní Stropnice – FK 
Spartak Kaplice 6:1 (3:1) - B: 15., 72. Konopa, 17., 66. Kubín, 23. 
Němec, 73. V.Bašta – 32. Kubík.  
 

starší žáci - I. A třída 
14. kolo FK Spartak Kaplice – Spartak Trhové Sviny 0:4 (0:2) - B: 22., 
47. Chromčák, 7. Vondruš, 66. Horelica. 15. kolo SK Rudolfov – FK 
Spartak Kaplice 4:1 (2:0) - B: za hosty Roule. 16. kolo FK Spartak 
Kaplice – FK Slavoj Č. Krumlov „B“ 1:3 (1:2) - B: za domácí Řepa. 17. 
kolo Hraničář H.Stropnice – FK Spartak Kaplice 5:2 (3:0) - B: za hosty 
Divoký, Roule.    
 

mladší žáci - I. A třída 
14. kolo FK Spartak Kaplice – Spartak Trhové Sviny 1:2 (1:2) - B: 26. 
Mil. Lhotský – 13. Votava, 21. L. Gažák. 15. kolo SK Rudolfov – FK 
Spartak Kaplice 0:6 (0:5) - B: 9., 28., 55. F.Marek, 1., 4. Mil.Lhotský, 
10. Divoký. 16. kolo FK Spartak Kaplice – FK Slavoj Č.Krumlov „B“ 6:1  
(2:1) - B: za domácí F.Marek, Mil.Lhotský 2, Divoký, Fejtek. 17. kolo 
Hraničář H.Stropnice – FK Spartak Kaplice 0:3 (0:2) - B: Mil. Lhotský, 
P. Dreiling, Štrbačka. 
 

st. přípravka - krajský přebor 
10. kolo – Kaplice FK Spartak Kaplice – FK Slavoj Český Krumlov 3:2 
(0:1) - B: Bárta, Tůma, Laně – Troják, Lukáč. * FK Spartak Kaplice – 
SK Čtyři Dvory 0:6 (0:2) - B: Jiran 3, Koudelka, Kadlec, Kortiš. 11. kolo 
– Písek FC Písek – FK Spartak Kaplice 1:3 (0:2) - B: za hosty Bárta 2, 
Tůma. * SKP České Budějovice – FK Spartak Kaplice 2:0 (2:0). 12. 
kolo – Č. Krumlov Sokol J. Hradec – FK Spartak Kaplice 2:2 (1:1) - B: 
za hosty Tůma 2. * FK Tatran Prachatice – FK Spartak Kaplice 4:1 
(2:0) - B: za hosty E. Marek. 13. kolo – Prachatice FK Tábor – FK 

Spartak Kaplice 2:1 (1:0) - B: za hosty E.Marek. * 
FC ZVVZ Milevsko – FK Spartak Kaplice 4:2 (1:2) 
- B: za hosty Tůma z pen., Pícha.  
 

ml. přípravka - krajský přebor 
10. kolo – Kaplice FK Spartak Kaplice – FK 
Slavoj Český Krumlov 0:5 (0:3) - B: Dunka 3, 
Kotlárová, Mráz. * FK Spartak Kaplice – SK Čtyři 
Dvory 1:1 (1:1) - B: Jan Česák – Podlaha. 11. 
kolo – Písek FC Písek – FK Spartak Kaplice 5:2 
(2:0) - B: za hosty Goretki, Rytíř. * SKP České 
Budějovice – FK Spartak Kaplice 3:0 (2:0). 12. 
kolo – Č. Krumlov Sokol J. Hradec – FK Spartak 
Kaplice 1:0 (0:0). * FK Tatran Prachatice – FK 
Spartak Kaplice 4:2 (2:0) - B: za hosty Jan Česák 
2. 13. kolo – Prachatice FK Tábor – FK Spartak 

Kaplice 2:1 (1:0) - B: za hosty Štěpánek. * FC ZVVZ Milevsko – FK 
Spartak Kaplice 0:1 (0:0) - B: Goretki 
 

ženy - krajský přebor 
13. kolo – VOLNO. 14. kolo FK Spartak Kaplice – Calofrig Borovany 
2:0 (1:0) - B: 23. Vaňková, 86. Křivová. 15. kolo SK Koloděje nad 
Lužnicí – FK Spartak Kaplice 0:15 (0:10) - B: V.Jedličková 4, 
H.Tomášová 3, Vocedálková, Vaňková, Doubravová 2, Čechová, 
Křivová. 16. kolo FK Tábor – FK Spartak Kaplice 0:3 (0:1) - B: 3. 
Doubravová, 51. Vocedálková, 65. Čábelová. 

L. Granec 
  

  COOP Supermarket v Kaplici kon čí 
 

Supermarket COOP TIP v Linecké ulici vedle OD Krédo po 16 letech 
své činnosti bude do konce června tohoto roku natrvalo uzavřen. 
Důvodem je postupný pokles  zájmu zákazníků v posledních letech, 
který se snížil až na jednu třetinu  původně dosahovaných tržeb. 
V roce 1994 měla Jednota  nedostatečnou kapacitu svých prodejen 
v Kaplici. S cílem uspokojit rostoucí poptávku místních zákazníků 
výrazně podpořenou i zákazníky našich rakouských sousedů, Jednota  
zrekonstruovala původní sklad nábytku na diskontní supermarket.  
Svůj podíl na poskytování služeb zákazníkům tím v Kaplici výrazně 
posílila.V roce 1998 došlo k dalšímu rozšíření prodejní plochy 
především o sortiment čerstvých potravin a později i o výsekové 
maso, teplý pult a rozpékané pečivo. Několik dalších let zájem 
zákazníků a dosahovaný obrat rostl. Stagnace a posléze poklesy 
obratu /byť zpočátku mírné/ byly ovlivněny změnou konkurenčního 
prostředí v Kaplici - nové supermarkety Albert a Penny, v Českých 
Budějovicích nově budované hypermarkety. Ale jako zásadní se 
ukázaly jiné vlivy. Byl to zejména pokles zájmu rakouských 
zákazníků z důvodu postupného vyrovnávání cen u zboží a služeb 
včetně pohonných hmot. V období protestních blokád státní hranice 
proti budování temelínské jaderné elektrárny jsme poznali, že jejich 
podíl obratu v našem supermarketu dosahuje minimálně jedné 
poloviny z celkových tržeb. Další příčinou poklesu zájmu zákazníků 
byla nestálá nabídka sortimentu v obchodním centru KRÉDO, nižší 
kupní síla místních zákazníků a to i z důvodu rychle rostoucí 
nezaměstnanosti. Ale jako hlavní problém je poloha tohoto místa, 
které je v podstatě mimo docházkovou vzdálenost a tudíž závislé na 
nákupech dojíždějících zákazníků. Tento zásadní faktor se projevil 
v loňském roce. Rekonstrukce mostů v  Linecké  ulici uzavřela od 
dubna do listopadu příjezd k našemu supermarketu. Objížďka po 
mezinárodní silnici E 55 byla sice možná, ale stala se velkou 
komplikací. V této době obrat supermarketu výrazně poklesl. Bohužel 
po znovu zprovoznění Linecké ulice se nám zákazníci nevrátili a 
nepomohla ani řada mimořádných  akčních nabídek, které jsme 
v posledních měsících realizovali. Svou funkci místa hlavních nákupů 
supermarket přestal plnit a stal se v Kaplici víceméně nadbytečným. 
Výše finanční ztráty posledních dvou let, jako důsledek nízkého 
obratu k velikosti prodejní plochy a k celkovým provozním 
nákladům, nedovoluje družstvu v pokračování v provozu COOP 
Supermarketu v Kaplici. Proto jsme přijali rozhodnutí o ukončení 
provozu, byť se nerodilo lehce. Byli jsme si vědomi nejenom poklesu 
podílu na zásobování  v místě, ale zejména skutečnosti, že naše věrné 
členy a zákazníky  můžeme poškodit. Chtěl bych se jim touto cestou 
omluvit a požádat o pochopení nutnosti tohoto opatření k zajištění 
„finančního zdraví“ družstva. V našich dalších kaplických prodejnách 
TIP a TUTY se budeme snažit námi poskytované služby dále 
zlepšovat.         Ing. Jan Gušl, předseda Jednoty d.s. Kaplice 

Zdeněk Mašek vlevo dole 
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UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY 

PRODEJNY HARMONIE 
 

PRODEJNA ZDRAVÉ VÝŽIVY  
BUDE OD 1. 6. PŘEMÍSTĚNA  

DO PIVOVARSKÉ ULICE   
(POD DROGERIÍ SABINA)  

 

PROVOZNÍ DOBA: 
 PONDĚLÍ 8.30 – 12.00  13.00 – 17.00 
 ÚTERÝ  8.30 – 12.00  13.00 – 16.00 
 STŘEDA  8.30 – 12.00  13.00 – 17.00 
 ČTVRTEK 8.30 – 12.00  13.00 – 17.00  
 PÁTEK  8.30 – 12.00  13.00 – 16.00 
 SOBOTA 8.30 – 11.00   

 

   Vypnutí analogových vysíla čů   
 

a převaděčů ČT signalizuje piktogram 
 

Diváci České televize od 4.  5. 2010 podle čtyř čtverečků vpravo 
dole na obrazovce snadno poznají, že přijímají analogové 
vysílání, které 30.  6. 2010 definitivně skončí. 
 

Česká televize k 30. červnu 2010 vypne – dle vládního nařízení o 
Technickém plánu přechodu (TPP) – všechny své zbývající 
analogové vysílače velkého výkonu v územní oblasti České 
Budějovice (zahrnuje téměř celý Jihočeský kraj). Krátce před půlnocí 
na 1. července 2010 se definitivně odmlčí analogové zemské vysílání 
ČT1 ze stanoviště České Budějovice – Kleť (39. kanál), ČT1 ze 
stanoviště Tábor – Radimovice (27. kanál) a ČT1 i ČT2 ze stanoviště 
Vimperk – Mařský vrch (32. a 47. kanál). 
Současně s vypnutím uvedených analogových vysílačů velkého 
výkonu bude k 30. červnu 2010 ukončen provoz 44 analogových 
vysílačů malého výkonu. Většina těchto analogo-vých převaděčů je 
závislá na zdrojovém signálu z vypínaných vysílačů velkého výkonu, 
dva již dříve o zdrojový analogový signál přišly a zůstávaly v provozu 
pouze dočasně s náhradním řešením zdroje. 
Od 4. května 2010 jsou signály všech analogových vysílačů velkého 
výkonu, jež budou 30. 6. 2010 vypnuté, označené známým 
piktogramem. Diváci tedy podle čtyř čtverečků v pravém spodním 
rohu obrazovky snadno poznají, že přijímají analogové vysílání, jehož 
konec se blíží, a musí tedy přejít na digitální příjem. Na začátku 
června se k piktogramu připojí i textová lišta s bližšími informacemi. 
Vysílání analogových vysílačů velkého výkonu označené 
piktogramem přebírají nyní všechny závislé analogové vysílače 
malého výkonu. Diváci ladící jejich signály tedy rovněž vidí vpravo 
dole na svých obrazovkách symbol v podobě čtyř čtverečků. Na 
většině diskutovaných analogových převaděčů je piktogramem 
správně signalizováno jejich vypnutí rovněž k 30. červnu 2010.  
Česká televize bude informovat místní samosprávu všech měst a obcí, 
v nichž budou analogové vysílače či převaděče 30. června 2010 
vypnuté. Diváci v územní oblasti České Budějovice jsou na brzký 
konec analogového zemského vysílání upozorňováni širokou škálou 
aktivit státní informační kampaně, kterou řídí Národní koordinační 
skupina (NKS). Vše podstatné se diváci dozvědí samozřejmě ve 
zpravodajství České televize, v internetovém speciálu www.digict.cz, 
v teletextu ČT1 (strana 650) a obrátit se mohou osobně na Divácké 
centrum ČT – horkou linku digitalizace 261 137 474 (denně 7.30 – 
20.00 hodin). 
Síť 1 provozovaná Českou televizí šíří digitální zemské vysílání 
(DVB-T) multiplexu veřejné služby – programy ČT1, ČT2, 
zpravodajský ČT24 a sportovní ČT4 v digitální kvalitě, digitální 
doplňkové služby a stanice Českého rozhlasu. Digitální zemské 
vysílání lze přijímat pomocí set-top-boxu nebo digitálního televizoru 
s DVB-T tunerem. Nezbytná je také nepoškozená, správně 
nasměrovaná pevná venkovní anténa (pokojová dostačuje jen ve 
výjimečných případech) a anténní svod z odpovídajícího, 
neponičeného koaxiálního kabelu. Zásadní potíže může působit 
nevyhovující zesilovač či rozbočovač signálu. Bezpodmínečně nutná 
je odborná úprava převážné většiny systémů společných televizních 
antén (STA) v bytových domech. 

Štěpán Janda, tiskový útvar ČT 
 
 

Poděkování voličům 
Tímto bych chtěl poděkovat jménem MO ČSSD Kaplice, všem 
občanům kaplického regionu, kteří se zúčastnili voleb do Parlamentu 
ČR bez ohledu na to, jakou stranu či hnutí volili. 
Voličům, kteří volili ČSSD a preferenčními hlasy podpořili 
českokrumlovského uchazeče o poslanecký mandát p. Vejskraba, 
děkuji za důvěru, nově zvoleným poslancům Parlamentu pak přeji, 
aby vytvořili pevnou a akceschopnou vládu, která by co nejdříve 
pozvedla českou ekonomiku. 

Jiří Ševčík - předseda MO ČSSD Kaplice 
 

 

   Termíny svozu odpadu 
 

Termíny svozu separovaného domovního odpadu v 1. pololetí roku 
2010 (papír, sklo a PET láhve). 
 

Měsíc         Vývoz papíru   Vývoz skla  
Červen  10. + 24. 6.  21. 6. 
Vývoz PET  lahví - pravidelný odvoz každé pondělí 
 

   Řádková inzerce 
 

Koupím garáž v Kaplici v okolí Pohorské. Platím hotově, rozumnou 
cenu respektuji. Případné nabídky volejte, prosím na tel. 607 238 595 
 

Prodám event. dlouhodobě pronajmu  byt 3+1 na sídlišti 1. máje, 
po rekonstrukci. 2. patro, cena 850 000,- Kč, spěchá, stěhuji se mimo 
území ČR. Při rychlém jednání dohoda možná. 
Tel. 608 954 393 (po celý den) 
 

Prodám Renault Laguna r.v. 2006, velice pěkný, nebouraný, 
červená metalíza, aut. klima, vše v elektrice, kůže, spousta doplňků, 
cena 60 000 Kč, při rychlém jednání dohoda možná, spěchá, stěhuji 
se mimo území ČR. Tel. 608 954 393 (po celý den) 
 

Prodám byt 1 + 1, s balkonem v osobním vlastnictví, Na vyhlídce 
v Kaplici, zateplený, nová okna, 2. patro. Prodám garáž za školním 
statkem v Kaplici. Tel. 737 070 684.  
 

Prodám tříkolku  pro dospělé, téměř novou, třístupňový lehčí 
převod, měkké sedlo, koš na nákupy. PC 18 050,- Kč, prodám za     
5 900,- Kč. Tel. 739 769 836 
 

Koupím menší obytný přívěs (karavan) nebo malou maringotku na 
zahrádku v Kaplici. Tel. 739 769 836 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SSTTUUDDII OO  LLAAUURRAA  
 
 

CHCETE SI ODPOČINOUT   STAVTE SE 
 

Michaela Bajkani čová  – kadeřnictví 
 

Štěpánka Havlí čková,  Michaela Kubíková,  
Štěpánka Čermáková   – kosmetika, pedikúra,  
           manikúra, nehtová modeláž, trvalá na řasy,  
           líčení, solárium 
 

Petr Kub ů  - různé druhy masáží, výklad z karet 
 

Hana Němcová   - tetování, permanentní make up 
 

Ludvík Touš   - IPL pulzní světlo ARIANE 
 

MOBIL 728 260 377 
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