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1. středa Rodinný sportovní USA/Čína  140 min.   
18.00 hod. KARATE KID 
 Pan Han, utajený mistr kung fu, začína trénovat 

dvanáctiletého Parkera na nadcházející turnaj, kde by 
se měl postavit třídnímu rváči – spolužákovi 
Čchengovi. Režie: H. Zwart. Hrají: Jackie Chan, J. 
Smith  

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
 

MIKULÁŠSKÉ PROMÍTÁNÍ JAKO DÁREK PRO D ĚTI 
4. sobota Pásmo animovaných pohádek pro děti     62 min.  
16.00 hod. HVĚZDA BETLÉMSKÁ II  
  Hvězda Betlémská, Babička čarodějka, Krtek 

hodinářem, Vánoce u zvířátek,  Král a skřítek, Krtek a 
zápalky, Mikeš se učí mluvit, Veselé vánoce aneb 
Karlíkovo dobrodružství  

  Děti zdarma, dospělí 20,- Kč 
 

7. úterý Komedie Francie/Monako  105 min.   
20.00 hod. (K)LAMAČ SRDCÍ 
 Alex se svou sestrou provozuje společnost, která 

poskytuje vskutku „speciální“ služby: rozbíjí 
partnerské vztahy na objednávku! Režie: P. Chaumeil. 
Hrají: R. Duris, V. Paradis, J. Ferrier  

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
8. středa České drama     104 min.   
20.00 hod. HABERMANNŮV MLÝN  
 Téma odsunu sudetských Němců v příběhu 

inspirovaném skutečnou postavou mlynáře 
Habermanna, německého průmyslníka, žijícího 
s rodinou na severní Moravě... Režie:  J. Herz. Hrají: 
M. Waschke, K. Roden, R. Holub  

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
14. úterý Dobrodružný film Francie    107 min.   
20.00 hod. TAJEMSTVÍ MUMIE 
 Sličná spisovatelka od rány, čerstvě vylíhlý vražedný 

pterodaktyl a francouzsky mluvící mumie v Paříži 
počátku dvacátého století v rozpustilém komediálním 
dobrodružství Luca Bessona. Režie: L. Besson. Hrají: 
L. Bourgoin, M. Amalric   

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
15. středa Romantický film USA    140 min.   
20.00 hod. JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT 
 Elizabeth si celý život myslela, že má vše, co by mohla 

chtít. Ale teprve když hodí za hlavu spokojený domácí 
život a vydá se na cestu kolem světa, pozná sama sebe 
a svůj opravdový osud. Režie: R. Murphy. Hrají: J. 
Roberts, J. Bardem, J. Franco, B. Crudup    

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
 
 
Připravujeme na leden:  4. 1. REJKJAVÍK, 5. 1. BASTARDI, 

11. + 12.  1. HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI,  
19. 1. OBČANSKÝ PRŮKAZ,  

25. 1. PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT  a další 

 

 
 
 
 
 
2. prosinec, čtvrtek    od 17.30 hodin  

ADVENTNÍ KONCERT 
ILEGÁLNÍ SEXTETO I6  
Od hudby renesanční Anglie k předvánočnímu rozjímaní… I6 je 
vokálně instumentální soubor žáků smyčcového oddělení ZUŠ 
Kaplice. V současné době jsou členy: Alice Volfová, Linda Nguyen, 
Kristýna Lukšová, Robin Růžička - housle, Vojtěch Andrš - 
violoncello a Jana Kyptová - kytara.  
Kaple ZUŠ      Pořádá ZUŠ Kaplice 
 

3. prosinec, pátek    od 19.00 hodin  

YAMAHA IN CONCERT  
Pop – rock show. Úspěsné představení plné aktuálních hitů populární 
hudby na živo.   
Slovanský dům Kaplice      Pořádá Yamaha ČB 
 

5. prosinec, neděle     od 16.00 hodin  

MIKULÁŠSKÁ A OH ŇOSTROJ 
Písničky a soutěže pro děti na kaplickém náměstí.  
Náměstí Kaplice   
 

6. prosince, pondělí    od 19.00 hodin 

TRAVESTI SHOW HANKY PANKY 
„Z POHÁDKY DO POHÁDKY“ 
Tentokrát v duchu pohádkových melodií a nejen jich... Kromě 
ráčkující princezny přivítame na jevišti například Leonu 
Machálkovou, Hanku Zagorovou s Petrem Rezkem, Lucii Bílou, 
Pink, Dádu Patrasovou, legendární duo Petra Kotvalda a Standu 
Hložka, současnou královnu hitparád Lady Gagu…  
Předprodej 190,- Kč / 210,- Kč na místě  
Kulturní dům Kaplice        www.hankypankyshow.eu   
 

14. prosinec, úterý   od 16.30 hodin  

ŽÁKOVSKÝ VÁNO ČNÍ KONCERT 
Kaple ZUŠ      Pořádá ZUŠ Kaplice 
 

20. prosinec, pondělí    od 17.30 hodin   

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
JAKUBA JANA RYBY  
Program: J. A. Vitásek - Hymnus pastorális, B. Fidler - Vánoční 
ukolébavka, J. J. Ryba - Vánoční mše „Hej, mistře“. Učinkují: 
Chrámový sbor a orchestr Velešín, sbormistr Marie Pešková  
Kostel sv. Petra a Pavla, Kaplice         Předprodej na řady v infocentru 
 

 

pokračování kulturního programu najdete na str. 4 
 

   Vstupenky CBsystem   
 

od prosince i v Kaplici  
 

Přes CBsystem je možné zakoupit 
vstupenky nejen na všechna 
představení českobudějovického 
Jihočeského divadla a otáčivého 
hlediště v Českém Krumlově, ale i na 
desítky dalších kulturních akcí po celých jižních Čechách,  například 
v Hluboké nad Vltavou, v Borovanech, v Jakuli u Nových Hradů, 
v okolí Netolic a zámku Kratochvíle. Od 1. prosince 2010 se 
rezervační systém CBsystem rozšiřuje o nového prodejce, kterým je 
Kulturní a informační centrum v Kaplici.  Lidé  tak   již nemusejí 
objednávat vstupenky na dobírku nebo je vyzvedávat v  jihočeské 
metropoli, ale pohodlně si je zakoupí přímo v Kaplici. Vstupenky se 
rezervují na www.cbsystem.cz nebo přímo u prodejce. 

další informace na str. 7  
 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
prosinec 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
prosinec 



 
strana 4 

 
 
 
 
 
20. prosinec, pondělí    od 17.30 hodin  

UČITELSKÝ VÁNO ČNÍ KONCERT 
Kaple ZUŠ      Pořádá ZUŠ Kaplice 
 

21. prosinec, úterý    od 17.00 hodin  

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNKY 3 
Srdečně zveme každého, kdo má chuť si zazpívat koledy s pěveckým 
sborem a smyčcovým souborem ZUŠ. Vystoupí: Dětský pěvecký 
sbor, Smyčcový soubor a Ilegální sexteto (I6) 
ARCHA, Pohorská ul.     Pořádá ZUŠ Kaplice 
 

23. prosinec, čtvrtek    od 17.00 hodin  

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
Vánoční setkání s hudebním zastavením se smyčcovým a pěveckým 
souborem starších žáků ZUŠ „Ilegální sexteto“ a předání světla 
z Betléma.  
Kostel sv. Floriána 
 

25. prosinec, sobota   od 21.00 hodin 

DISCO VÁNOČNÍ NADÍLKA 2 
Kulturní dům Kaplice    Pořádá DISCOWORLD 
 

26. prosinec, neděle   od 17.30 hodin   

VÁNOČNÍ KONCERT 
PĚVECKÉHO SBORU KAPLICE  
Repertoár: duchovní, renesanční a vánoční skladby starých mistrů. 
Vstupné dobrovolné (výtěžek věnován farnosti).  
Kostel sv. Petra a Pavla, Kaplice 
 

 
 

 NOVOROČNÍ KONCERT  
 EVY URBANOVÉ 
 

 Kulturní d ům Kaplice, 9. ledna, neděle  
 Předprodej vstupenek zahájen 9. prosince 2010 v 8.00 
 hodin v kaplickém infocentru.  
 Vstupné 400,- / 300,- Kč dle řady.  
 
 

 
 
 
 

prosinec 
3. 12. Čertovské hrátky – pouze pro členy DDM 
                od 15.00 hodin v prostorách DDM 
7. 12. okrskové kolo florbalu III. – hoši, ZŠ Školní 
8. 12.  okrskové kolo florbalu III. – dívky, ZŠ Fantova 
14. 12. okresní kolo florbalu III. – hoši, ZŠ Školní 
15. 12. okresní kolo florbalu III. – dívky, ZŠ Fantova 

 

Po celý měsíc v prostorách DDM výtvarná výstava 
„vánoční pohlednice“ 

 

Vánoční jarmark 
20. 12. + 21. 12. 2010 od 16.00 do 18.00 hodin v DDM 
Prodejní výstava výrobků dětí z estetického oddělení 

 

20. 12. od 17.00 hodin – vystoupení dětí z kroužku flétnička 
21. 12. od 17.00 hodin - vystoupení dětí z flétnového souboru  

a pěveckého sboru DDM 
 

   Půjčujeme zvukové knihy  
 

Městská knihovna v Kaplici nabízí své 
služby slabozrakým a nevidomým 
občanům. Máme možnost bezplatně 
zprostředkovat výpůjčky zvukových knih 
na CD a MP3 z knihoven ČR. Podmínkou 
je potvrzení od očního lékaře. Návštěvní 
dny knihovny v dospělém oddělení jsou 
pondělí + čtvrtek 8.00 – 12.00 a 13.00 - 
18.00 hodin a v úterý 12.00 – 17.00 hodin. 
Těšíme se na spolupráci.  
 

Ve čtvrtek 23. 12. 2010 budou všechna oddělení městské knihovny 
uzavřena. Všem čtenářům a uživatelům knihovny přejeme  příjemné 
svátky Vánoční a hodně pohody v roce 2011. 

Městská knihovna Kaplice 
 

   Předváno ční pun čování 2010 
 

Pozvání na přátelské předvánoční posezení 
Místo a čas konání: Pobočka Městské knihovny v Kaplici  -  Blansko, 
v úterý 14. 12. 2010 od 15.00 hodin. Hlavní program: Soutěž o 
upletení nejdelší části šály „ovčí babičky“ nebo o nejkrásnější nebo 
nejoriginálnější vzor (vstupenkou bude klubíčko vlny).  
 

   Prodejní výstava d ětských knih  
 

v knihovně v Blansku 
 

Městská knihovna Kaplice – pobočka Blansko a Knihkupectví Litera 
zvou všechny zájemce o čtení pro děti na prodejní výstavu dětských 
knih, která se uskuteční v rámci celostátní akce „Den pro dětskou 
knihu“ v pobočce MěK Kaplice - Blansko 4. prosince 2010 od 10.00 
do 16.00 hodin. Neváhejte a využijte možnosti zakoupit skvělé dárky 
k Mikuláši nebo Vánocům. 
 

   Pozvánka do Archy  
 

Nedělní bohoslužby s nedělní školou pro děti vždy v 9.00 hodin 
Kaplický čtvrtek (1x za měsíc) čtvrtek v 18.00 hodin 
Setkání nad Biblí   čtvrtek v 19.00 hodin  
Náboženství dětí v Dolním Dvořišti  středa ve 13.45 hodin  
Kytarový kroužek  v Dolním Dvořišti  středa ve 14.30 hodin  
 

Modlitba Páně 
20. ekumenický večer  
Středa 1. prosince v 18.00 hodin na katolické faře   
 

O Súdánu se Súdáncem 
Naším hostem bude Christopher Ogwetta Obua, luterský farář, který 
byl vězněn a mučen, protože je křesťan. V současné době žije sám v 
Dánsku, jeho rodina v jižním Súdánu a v Ugandě. Farář Obua 
promluví nejen o svém životě, ale také o životě lidí v Africe. 
Čtvrtek 9. 12. v 18.00 hodin v budově Archy. Vstupné dobrovolné.     
Pořádá YMCA České Budějovice, občanské sdružení Křesťanské sdružení mladých lidí 
 

Vánoční divadlo dětí a dospělých 
Neděle 19. prosince v 15.00 hodin v budově Archy. Všichni jste 
srdečně zváni! Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno 
 

Vánoční zpívánky  
Úterý 21. prosince v 17.00 hodin v budově Archy 
 

Vánoční bohoslužby 
Neděle 19. prosince v 15.00 hodin vánoční divadlo dětí a dospělých 
od Daniela Henycha Vánoční poutník 
Sobota 25. prosince v 9.00 hodin slavnostní bohoslužby na první 
svátek vánoční s vysluhováním svaté večeře Páně 
Neděle 26. prosince v 9.00 hodin bohoslužby na druhý svátek 
vánoční 

       DDM Kaplice nabízí dětem: 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009 

 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
prosinec 
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Vážení spoluobčané  
města Kaplice, 
 

vzhledem ke svému zvolení 
 starostou města Kaplice bych 
 Vám rád poděkoval za 
 projevenou důvěru.  

V tyto dny vstupujeme do 
 adventního času. Advent vždy 
 znamenal období zklidnění a 
 přípravy na jedny z nejhezčích 
 svátků celého roku. Domnívám 
 se, že tento čas využijeme 
 všichni k zamyšlení a zároveň 
 také ke zklidnění po předchozím 
 hektickém období.  

 

Dovolte mi, abych Vám tímto popřál co nejkrásnější prožití 
konce roku 2010. Všem přeji i krásné vánoční svátky a do 
nadcházejícího roku 2011 hodně zdraví, štěstí a osobní 
spokojenosti.  

Talíř Pavel, starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Ceny Města Kaplice 2010 
 

Také letos proběhne ke konci roku udělování Ceny města Kaplice. 
Žádáme proto občany, aby ze svého okolí navrhovali vhodné 
kandidáty na toto ocenění. Jedná se o naše spoluobčany, kteří 
nějakým významným způsobem propagovali v letošním roce město, 
umístili se v nějaké soutěži na minimálně republikové úrovni, 
zachránili život nebo majetek hrdinským chováním, pracují obětavě a 
dlouhodobě ve spolcích, sportovních organizacích apod. 
Své zdůvodněné návrhy předávejte na podatelnu Městského úřadu 
Kaplice (přízemí radnice) nebo elektronicky na adresu 
tajemnik@mestokaplice.cz, nejpozději do 6. prosince 2010. 
Za návrhy a náměty předem děkujeme. 

Václav Malík, tajemník MÚ 
 

   Vyhlášení protestní stávky 8. 12.  
 

upozornění pro občany 
 

Vážení občané! Na středu 8. 12. 2010 byla krizovým štábem 
odborových svazů vyhlášena celodenní protestní stávka, jíž se mj. 
zúčastní i státní orgány a organizace, a to včetně MěÚ Kaplice. Kvůli 
této stávce dojde ve středu 8. 12. 2010 k omezení chodu úřadu a k 
omezení poskytování služeb veřejnosti. 
Konání stávky Vám tímto oznamujeme a předem děkujeme za 
pochopení. Stávka je namířena proti likvidační vládní politice škrtů a 
snižování platů ve veřejné sféře, proti destruktivní změně systému 
odměňování zaměstnanců veřejné správy a proti diskriminačním 
změnám zákoníku práce, vedoucím k zásadnímu zhoršování 
pracovních podmínek těchto zaměstnanců. 
Stávka není namířena ani proti zaměstnavatelům, ani proti 
veřejnosti.  

Za výbor odborové organizace při MěÚ Kaplice  
Mgr. M. Trs a p. J. Kovářík 

 

   Výzva k podání žádostí o dotace 
 

Informujeme sportovní oddíly a neziskové organizace o možnosti 
požádat o příspěvek na činnost nebo projekty v roce 2011. Formuláře 
jsou k vyzvednutí na odboru vn. věcí a školství nebo na webových 
stránkách www.mestokaplice.cz. Vyplněné žádosti odevzdejte do 31. 
12. 2010. Vyúčtování letošních přidělených žádostí předložte do 10. 
12. 2010. 
 

ZPRÁVI ČKY  
Z KAPLICKÝCH ŠKOL 
 

   Mezinárodní den bílé hole v 6. B  
 

na ZŠ Školní  
 

Stejně jako minulý rok i letos jsme si v souvislosti s naším zrakově 
postiženým spolužákem 15. října připomněli Mezinárodní den bílé 
hole. Přijela mezi nás paní psycholožka ze Speciálně pedagogického 
centra v Českých Budějovicích, která má na starost našeho 
postiženého spolužáka. Společně jsme si povídali o problému 
začlenění dětí se zrakovými vadami do běžných základních škol. 
Dozvěděli jsme se od ní více o možnostech zrakově postižených dětí. 
Tyto děti se spolu s rodiči rozhodují, zda budou chodit do běžné nebo 
speciální školy. Paní psycholožka nám také povídala o tom, jak se 
zrakově postižení ve společnosti cítí. My jsme se zamýšleli nad tím, 
jakým přínosem je pro třídu spolužák Dušan, pro děti Duša, a jak 
spolužití prožívá on.  
Takové byly názory spolužáků: „Duša je úplně v pohodě. Jsem ráda, 
že s námi chodí do třídy, víc se dozvíme o lidech jako je on,“  řekla  
Olča Linhartová.  
David Vaníček uvedl: „Jsem rád, že se o svém jinačím životě nebojí 
Duša mluvit.“  
„Duša se ve škole většinou chová dobře. Občas mu něco nevyjde, ale 
takový je život,“ řekl Honza Vaníček. 
„Duša je ve škole normální jako každý jiný. Myslím si, že je mu 
někdy i trošku líto, že si s námi nemůže zasportovat,“  řekla Zuzka 
Radová. „Někdy mezi mnou a Dušou k nějakým problémům došlo, 
ale všechno potřebné jsme si řekli,“ prozradila Klára Kučerová.  
Náš kamarád Dušan nám o vztahu se  spolužáky uvedl: „Vždycky se 
těším do školy na kamarády, že si popovídáme o sportu, co kdo dělal, 
o počasí. Moc se mi líbí na třídních akcích, například na posledním 
výletu do Lipna nad Vltavou, kde jsme viděli výstavu IQ testů a 
hlavolamů. Jsem rád v naší třídě, do speciální školy bych nechtěl. 
Musel bych od mamky, taťky, sestry i od našeho psa. Když jsem 
nemocný a nemůžu do školy, chybí mi legrace se spolužáky, soutěže 
při hodinách, srandičky při matematice.“  
Třídní učitelka 6. B vnímá přítomnost zrakově postiženého žáka ve 
třídě jako dobrou životní zkušenost, která obohatí nejenom ji, ale i 
děti. Díky tomuto spolužákovi dnes vnímáme postižené lidi jako naše 
rovnocenné společníky, nebojíme se s nimi komunikovat a hovořit i o 
jejich postižení a o tom, jak prožívají své starosti i chvíle pohody. 
Pedagogická asistentka Dušana vidí přítomnost handicapovaného 
žáka ve třídě mimo jiné i jako přínos pro děvčata při výběru životního 
povolání. 
Na závěr našeho povídání jsme se ve třídě všichni shodli, že Dušana 
máme rádi a také on je takhle spokojený.                                                                

    Žáci 6. B ZŠ Školní  
 

   Pozvánka na Den pro rodi če 
 

V sobotu 15. ledna 2011 od 9.00 hodin pořádá Základní škola Školní 
tradiční Den pro rodiče. Srdečně zveme všechny zájemce, kteří se 
chtějí seznámit s naší školou. Na dopoledne bude připraven zábavný 
program ve třídách i sportovní program pro rodiče ve sportovní hale.  

Zaměstnanci Základní školy ve Školní ulici 

 
   AEROBIK a ZUMBA ve sport. hale  
 

Sportovní hala ZŠ Školní 
PONDĚLÍ  19.00 – 20.30 hod.  AEROBIK + BODYSTYLING 
STŘEDA    19.00 – 20.00 hod.  BODY BALANCE 
ČTVRTEK  18.30 – 20.00 hod.  ZUMBA – nově !! 
Cena: Kč 30,- /lekci (pondělí, středa), Kč 50,- /lekci (čtvrtek), do 15ti 
let zdarma. Co s sebou? Karimatku, pití a sportovní boty, které 
nečerní podlahu. Těšíme se na viděnou.   

TJ Spartak Kaplice  - SPV ženy 
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   Fantovka v dalším mezinárodním  
 

projektu „Evropa náš dům“ 
 

Stejně jako v předešlých dvou letech jsme opět získali grant na 
realizaci dalšího mezinárodního projektu pod názvem „Evropa náš 
dům“. V předchozím projektu jsme se zabývali parky a zahradami 
našich měst, nyní se do centra naší pozornosti dostanou 
architektonické prvky, exteriéry a interiéry evropských domů. Děti 
všech zapojených zemí (ČR, Německa, Rakouska, Francie, 
Španělska, Walesu, Norska a Itálie) se pokusí popsat své domy a styl 
bydlení dané země. Ve společných novinách budou pravidelně 
v anglickém i rodném jazyce zveřejňovat získané informace a 
zajímavosti. Opět nás čekají výtvarné práce, které si zúčastněné školy 
zašlou a vystaví. Naše škola bude mít na starosti vytvoření kalendáře 
na rok 2012, v němž budou fotografie architektonických skvostů. Děti 
budou zároveň komunikovat se svými vrstevníky v anglickém jazyce, 
my už se těšíme na dopisy a e-maily ze Španělska. Právě tam se 
v listopadu sešli všichni koordinátoři a zástupci zúčastněných škol, 
aby projednali průběh a realizaci  jednotlivých úkolů. Hostitelem byla 
základní škola C.E.I.P. José Saramago v Rivas Vaciamadrid. Její žáci 
nás mile přivítali nejen tancem a písněmi, ale i drobnými dárky, které 
sami vyrobili. Měli jsme možnost nahlédnout do výuky, seznámili 
jsme se s jejich vzdělávacím systémem a životním stylem. Nejvíc nás 
překvapil začátek vyučování v půl desáté a polední dvouhodinová 
siesta. Naše milé kolegy opět uvidíme v květnu, tentokrát u nás na 
Fantovce. 

 

Rádi bychom poděkovali 
 

Žáci 3.A ZŠ Školní děkují firmě Oknotherm s.r.o. Kaplice za 
sponzorský dar 3000,- Kč, který použili na zakoupení nových 
učebních pomůcek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   I malé děti  
 

slaví první malé „velké“ úspěchy  
 

Ocenění dětí MŠ Kaplice 1. máje 771  
 

K aktivitám a projektům naší mateřské školy mimo jiné patří hlavně 
výtvarný projev. Jsem velmi ráda, že se první úspěchy dostavují. Bylo 
velmi těžké navázat na dobrou pověst této sídlištní mateřské školy 
pod vedením bývalé paní ředitelky M. Peroutové.  
Před koncem školního roku 2009/2010 se děti 3. třídy zúčastnily 
výtvarné soutěže „Nakupujeme u nás v obchodě“, konané pod 
záštitou Ministerstva obchodu ČR. Dětské práce byly oceněny ve své 
kategorii jako vítězné. Navštívili nás osobně zaměstnanci SD Jednota 
v Kaplici, dětem předali nejen mnoho sladkých odměn, ale i dřevěné 
hračky.  
Další úspěch nedal na sebe dlouho čekat. Po návštěvě místního 
záchranného sboru v Kaplici jsme se s dětmi zapojili do projektu 
výtvarné soutěže „Máme rádi hasiče“, konaný pod záštitou 
Ministerstva vnitra – generálního HZS ČR. Kolektivní práce 
předškolní třídy byla oceněna na slavnostním odpoledni dne 23. 11. 
2010 v Praze.  
I naši nejmenší nezůstávají pozadu. Přesto, že navštěvují pouze dva 
měsíce mateřskou školu, rodiče dobře pochopili smysl a pedagogický 
záměr naší práce. Sami zorganizovali dne 3. 11. 2010 oslavu svátku 
Halloweenu. Odpoledne plné zábavy pro děti připravili se zapojení 
všech maminek a tatínků. Děti převlečené za kouzelníky, duchy, 
čaroděje, skřítky kreslily perníčky, zdolávaly překážkovou dráhu na 
koštěti, prolézaly strachovým tunelem, hledaly dobroty v kouzelné 
krabici, seděly na lopatě čarodějnici, pomáhly při vaření kouzelného 
lektvaru. Po společném posezení si děti domů odnášely balíček 
mlsání a dobrot, ale také jistě pěkné zážitky z mateřské školy.  
Všem rodičům, místním hasičům, vedení SD Jednota bych chtěla 
poděkovat, že nezapomínají na „práci“ těch nejmenších. Nemalé 
poděkování patří učitelkám naší mateřské školy. Již nyní se 
připravujeme na blížící se Mikuláše a vánoční besídky. Kdo již znáte 
naší vánoční tradici, přijďte, rádi vás přivítáme společně s dětmi.  

Za děti a mateřskou školu M. Moravcová, ředitelka  
 

   Bento Cup Match v Kaplici 
 

Dne 6. 11. 2010 se uskutečnil klubový sranda závod ,,I. ročník Bento 
Cup Match“ v Kaplici, který pořádala Základní kynologická 
organice Kaplice Na Střelnici č. 618. Zúčastnilo se 15 závodníků se 
svými čtyřnohými miláčky. Závod se pořádal pro členy i nečleny, 
kteří chodí cvičit každou neděli na cvičák. Fotografie z akce viz níže. 
 

Chceme poděkovat sponzorům, bez kterých by se závod neuskutečnil. 
A to hlavnímu sponzoru Vladovi  Pohančanikovi  obchod Happy 
Feed, Kaplice. A druhému sponzoru Jaroslavovi Faktorovi obchod 
Faktor ZOO Shop, Kaplice. Děkujeme také firmě Bento Kronen, 
Ontario a Dog Schow. Těšíme se na další ročník. 

ZKO Kaplice, www.zkokaplice.estranky.cz 
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   Nová služba v infocentru  
 

Vstupenky na otáčivé hlediště je možné 
zakoupit i v Kaplici 
 

Infocentrum Kaplice se od prosince zapojuje do centrálního prodeje 
lístků a vstupenek rezervačního systému CBsystem. Diváci si od 
prosince 2010 mohou vstupenky vybrat a zakoupit buď přímo 
v Kaplici v infocentru nebo rezervovat přes internet (na stránkách 
www.cbsystem.cz) a následně je v našem infocentru osobně 
vyzvednout a zaplatit. Systém umožňuje zájemcům o kulturní či 
divadelní představení zajistit si vstupenky v předstihu a navíc na svá 
oblíbená místa v hledišti.  
V nabídce předprodeje jsou představení a koncerty těchto kulturních 
zařízeních: Jihočeské divadlo, DK Metropol, BAZILIKA areál 
IGY, M ěstské divadlo Český Krumlov, Divadlo Hluboká nad 
Vltavou, Malé Divadlo, nebo Noční prohlídky v Českých 
Budějovicích. Program nabízených titulů je k dispozici v infocentru 
nebo na výše uvedených stránkách. Zahájen byl rovněž předprodej na 
OTÁČIVÉ HLEDIŠT Ě v Českém Krumlově, i na jeho představení 
je možné zakoupit vstupenky přes nás.  

red  
 

   Nabídka publikací v infocentru  
 

Infocentrum Kaplice nabízí nový titul „Novohradské hory 2009 
NEZAPOMENUTÉ STOPY“  s fotografiemi Milana Koželuha 
(autora trojrozměrného světelného modelu Novohradských hor, který 
jste mohli loni vidět u nás ve vestibulu kina). Tato kniha vychází 
především ze svědectví pamětníků, osobních zkušeností autora a jeho 
fotografií. Dozvíte se z ní o zaniklých vesnicích Novohradska i o 
vesnicích dosud živých, o tajemných místech a objevíte také tamní 
venkovské, mnohdy už zaniklé hřbitovy.  
V nabídce zde jsou i další tituly. Trojjazyčná obrazová publikace 
města a jeho okolí nazvaná „KAPLICE“ či „Kaplický poutník 
aneb Kaplickem ze všech stran“ od Václava Hajera, doplněná 
historickými snímky, pohlednicemi a ilustracemi z Kaplicka. Nabídku 
knih doplňují dvě výpravné fotografické publikace „Zakázaná 
Šumava“ a „Jižní Čechy genius loci“.  Jejich autorem je Vladimír 
Kunc. „Zakázaná Šumava“ zachycuje některé veřejnosti nepřístupné 
oblasti Šumavy jako je např. oblast Vltavského luhu, hraniční 
chodník v oblasti od Poledníku po Plechý a především pak oblast 
Modravských slatí.  
 

  Advent na hradech a „nový“ Hrádek  
 

Hrad Nové Hrady  
Speciální adventní prohlídky „Vánoce u pana správce“ zavedou 
návštěvníky do doby první poloviny 20. století, kdy hradní prostory 
sloužily jako byto pro panské zaměstnance. Připraveno je pět vánočně 
vyzdobených místností. Otevřeno o prosincových víkendech (až do 
19. 12.) Časy prohlídek: 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 a v 15.00 hodin.  
 

Zimní prohlídky na hradě Rožmberk 
Nově zpřístupněná expozice ve 2. patře hradu poskytuje výjimečný 
pohled do soukromí šlechtického rodu Buquoyů kolem poloviny 19. 
stol. Pokoje jsou temperovány. Otevřeno v zimním období od úterý 
do pátka s prohlídkami v 11.00 a 13.00 hodin, o víkendech v 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 a v 15.00 hodin. O vánočních svátcích 
bude hrad zavřen.   
 

Hradní muzeum zámku Český Krumlov  
Ojedinělý projekt nového typu muzea v tzv. Hrádku s věží na II. 
nádvoří zahrnuje dějiny hradu, byt a kancelář ředitele 
schwarzenberského panství z 19. stol., expozici mincovny, zbrojnice 
a granátnické gardy, klenotnici s církevními památkami, kinematograf 
s promítáním schwarzenberských filmů či model hradu s podobou 
z pol. 16. století. Pro veřejnost otevřeno od ledna 2011, počítá se 
s provozem po celý rok.   

Národní pamákový ústav,  
územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích 

   Adventní čekání na Vánoce…  
 

Advent začíná první nedělí adventní a 
počítá se na dobu čtyř nedělí před 
Vánocemi. Jeho konec přichází s tzv. vigílií 
– předvečerem Hodu Božího Vánočního a 
tento předvečer je známý jako Štědrý den. 
Jak taková adventní doba vypadala u našich 
dávných předků si už dnes sotva dokážeme 
přestavit. Byl to zimní čas, kdy se příroda 
uložila k spánku, pole a louky se pokryly 
sněhem, život stromů se stáhl do kořenů, 
zvířata se ukryla do bezpečí a do svých nor 
a ptáci přestali zpívat. Den se zkrátil a jeho 
světlo bylo ráno i večer zatlačováno noční 
temnotou. V mnoha zemích v tomto období 
nevychází slunce a lidé, kteří žijí v hlubo-
kých horských údolích, přestanou sluneční kotouč vídat i po celou 
řadu dnů nebo týdnů. Stejně tak i lidé se toho času stahovali do svých 
domů a advent se pro ně stával dobou odpočinku. Hospodáři na 
podzim sklidili, jídla byla dostatek a zima jako zlý nepřítel měla 
teprve udeřit. Pro naše předky to byl čas klidu, ale rozhodně to 
neznamenalo, že by nepracovali. Samotný název měsíce prosince se 
někdy odvozuje od toho, že během něj bylo mláceno a prosíváno 
obilí. Pracovalo se doma, zpracovával se len a konopí, opravovaly 
nástroje, dralo se peří, předlo a tkalo a tkali prý dokonce i muži. O 
takových večerech se po domech u práce zpívaly písně a vyprávěly 
pohádky a kouzelné příběhy… 
Protože advent byl dobou poměrně klidnou a přinášel s sebou i více 
času, stal se také dobou mnoha zvyků. Jedním z nich byl tzv. 
Jeruzalém, starobylá obdoba dnešního adventního kalendáře. 
Jeruzalém jako městečko s věžičkami a otevíratelnými okeničkami 
z tvrdého kartonu si vyráběly děti. Doprostřed Jeruzaléma, které mělo 
podobu jakéhosi stínidla, se stavěla svíčka či oharek a když se 
navečer setmělo a uvnitř Jeruzaléma rozžalo světlo, vrhalo po stěnách 
veliký tajemný stín. Počet oken v Jeruzalémě byl stejný jako počet 
dnů adventu. Když dítě udělalo někomu radost, mohlo si ten den 
otevřít jednu okeničku a jak se blížily Vánoce, zářil jeho Jeruzalém 
večer od večera více.  
Dalším zvykem byl a stále ještě je adventní věnec. Vznikl prý v době 
první světové války. Tehdy se mnohé rodiny těšily, že se jejich muži 
dostanou na Vánoce domů, protože se přeci o Vánocích nebude 
bojovat. Naděje byly veliké a čas se vlekl. Každou adventní neděli 
zapálili jednu svíčku a těšili se, že až budou hořet čtyři, přijde ten 
dlouho očekávaný den. Aby se neroztékal vosk, byly svíce postaveny 
na věnec z chvojí.  
Zelený věnec, ozdobený stuhou, bobulemi, makovicemi a klasy se 
věšel na dveře domů a označoval dům, kde se chystá na Vánoce. Byl 
ale také výrazem štědrosti, protože ozdoby sloužily jako krmení pro 
ptactvo.  
Zelené jmelí, jež také patří k tomuto období, považovali za posvátnou 
rostlinu už Keltové. Užívali jej v lékařství a rituálech, jmelí bylo 
znamením smíru, přátelství a dobrého sousedství. Zvyk posílat 
k zimnímu slunovratu jmelí s přáním zdraví a dobra přenesl do 
křesťanství sv. Beda v 7. a 8. století na britských ostrovech.  
Na svátek sv. Barbory 4. prosince se měly uříznout snítky ovocných 
stromů tzv. barborky. Stavěly se do vody na teplé místo v bytě a o 
Vánocích vykvetly. Říká se, že rozkvetlé barborky znamenají zdraví a 
zdar. Ale chcete-li si dopřát pravé pověrečné napětí, jděte ještě o 
krůček dál. Ke každému pupenu na barborce zavěste na nitce papírek 
s přáním. Ta, u nichž pupen rozkvete, mají se naplnit.  
Ať vám tedy barborky rozkvetou do mnoha květů a splní se vám ta 
nejhezčí přání…  

red, zpracováno na podkladech z knížky Adventní čas P. Piťhy  

 
   Nájemné pro rok 2011 
 

Rada Města Kaplice na svém zasedání 22. 10. 2010 schválila zrušení 
desetiprocentní slevy na nájemném pro rok 2011. Nové nájemné pro 
rok 2011 bude činit 35,30 Kč za 1 m².     MěÚ Kaplice 
 



 
strana 8 

 

Kaplický Zpravodaj.  Měsíčník.Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice,   
IČO 245941, tel. 380 303 100, nákladem 3000 výtisků. Evidenční číslo MK ČR E 115 76, 

uzávěrka 12. čísla 20.  11. 2010. Tisk Tiskárna FOP Černá v Pošumaví.  
Redakce KIC Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice,  tel.: 380/311388, 

infocentrum@mestokaplice.cz. Odpovědný redaktor: M. Špičáková Bc., red. rada: J. Sejk, 
P. Odložil,  J. Langová, V. Hajer, Z. Langová.  Internetová verze: www.mestokaplice.cz 

 

Redakce se nemusí ztotožňovat s názory  zveřejněných příspěvků. 

 
 
 
 
 
7. 12. Z DLUHOŠTĚ DO KAPLICE   10 km  
Autobusem z autobusového nádraží v 9.10 hodin do Dluhoště. Trasa: 
Dluhoště – Desky – Hodonice – Dobechov – Mostky – Kaplice.  
14. 12. Z HNĚVANOVA DO DOLNÍHO DVO ŘIŠTĚ  8 km 
Autobusem od školy v 10.00 hodin do Hněvanova. Trasa: Hněvanov 
– Trojany – D. Dvořiště, autobus.  
21. 12. ROZLOUČENÍ S TURISTICKÝM ROKEM  6 km 
Odchod z parku v 9.00 hodin. Trasa: Kaplice – Jermaly – Rožnov – 
Hubenov – Kaplice. 
28. 12. VYCHÁZKA PO VÁNOCÍCH   7 km 
Odchod z parku v 9.00 hodin. Trasa: Kaplice – čistička – Blansko – 
Mostky – Kaplice.  

TJ Cíl Kaplice přeje krásné vánoční svátky  
a vše nejlepší v roce 2011. 

 

   FOTBAL    výsledky  
 

"A"  mužstvo  
12. kolo FK Spartak Kaplice – SK Jankov 2:0 (1:0) - B:  45., 76. 
Lesňák. 15. kolo Hluboká nad Vltavou – FK Spartak Kaplice 4:1 (1:0) - 
B: 47., 76. Kurali, 45. Dudek, 49. Marhoun – 61. Lesňák. 13. kolo FK 
Olympie Týn nad Vltavou – FK Spartak Kaplice 2:3 (1:1) - B: 14., 84. 
Spěvák – 35. J.Smolen, 88. Lesňák, 90. Ševčík. 14. kolo FK Spartak 
Kaplice – FK Tatran Prachatice 4:1 (1:1) - B: 40., 55., 90. Lesňák, 88. 
Ševčík – 35. Cais. 16. kolo FK Spartak Kaplice – FK Slavoj Český 
Krumlov 5:3 (2:1) - B: 23., 24., 90. Lesňák, 67. J.Smolen, 90. 
J.Šafránek – 26. Zatloukal, 72. Svoboda, 83. Kolaj.  
 

"B" mužstvo - I. B třída 
10. kolo FC Vltava Loučovice – FK Spartak Kaplice „B“  2:2 (1:1) - B: 
za hosty F.Kouba, L.Pulec. 11. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – FK Dolní 
Dvořiště 1:3 (0:2) - B: 62. Jirka – 17., 24. Pecha, 80. Doucha. 12. kolo 
FK Spartak Kaplice „B“ – FK Slavoj Český Krumlov „B“ 1:0  (1:0) - B: 
26. Koclíř. 14. kolo FK Nová Ves / Brloh – FK Spartak Kaplice „B“ 6:2 
(3:2) - B: za hosty F.Kouba, L.Pulec.    
 

dorost – I. A třída  
10. kolo SK Lišov – FK Spartak Kaplice 0:1 (0:1) - B: 4.Micák. 12. kolo 
FK Spartak Kaplice – SK Mladé 2:1 (1:0) - B: 11.Ulman vlastní, 50. 
Krenauer – 90. Materna. 11. kolo FK Spartak Kaplice – Spartak Trhové 
Sviny 5:3 (2:2) - B: 48., 58. Krenauer, 17. Micák, 18. Krnínský, 85. 
Benda – 9. Tisoň, 43. Valut, 75. Ebenhöh. 14. kolo FC Vltava 
Loučovice – FK Spartak Kaplice 0:5 (0:0) - B: 59., 63., 72. Micák, 54. 
Krenauer, 74. M.Kouba.  
 

starší žáci - I. A třída 
10. kolo Hluboká nad Vltavou – FK Spartak Kaplice 3:1 (2:0) - B: za 
hosty F.Marek. 11. kolo FK Spartak Kaplice – Sokol Kamenný Újezd 
3:2 (0:0) - B: 53., 68. Divoký, 64. F.Marek – 49. Filištein, 56. Chromý.  
 

mladší žáci - I. A třída 
10. kolo Hluboká nad Vltavou – FK Spartak Kaplice 3:1 (3:0) - B: za 
hosty Bárta. 11. kolo FK Spartak Kaplice – Sokol Kamenný Újezd 7:1 
(4:1) - B: Laně, Říha 2, Flaška, Urazil, Tůma – Kočí.   
 

st. přípravka - krajský přebor 
8. kolo – VOLNO 
 

ml. přípravka - krajský přebor 
8. kolo – VOLNO 
 

ženy – 3. liga 
8. kolo FK Spartak Kaplice – Čechie Příkosice 2:0 (1:0) - B: Křivová, 
V.Jedličková. 9. kolo SK Pavlíkov – FK Spartak Kaplice 3:1 (2:1) - B: 
V.Jedličková.  

 
 
 
 

 
 
 

   Z historie  
 

 

Kaplické krčmy v 16. století  
 

Již v roce 1555 nutil Vilém z Rožmberka krčmáře v Kaplici, aby 
odebírali pivo z panského pivovaru. Snad jedinou výjimkou byla 
krčma, která byla přímo v městském pivovaře, který stával přímo v 
radničním domě. V té době však bylo v Kaplici deset krčem. Kaplické 
krčmy byly především soustředěny na náměstí a dům, v němž se 
čepovalo pivo, měl nad vraty nebo ve štítě zavěšen slaměný věchet. 
Vybavení krčmy bylo velmi prosté. Jizba s hliněnou podlahou měla 
dva či tři stoly s trnoží, ke kterým byly přistavěny dřevěné lavice. Na 
stěnách viselo velké množství konvic, korbelů, pint, holb a zejména 
žejdlíků.  
Pivo se přinášelo ze sklepa v plechových konvích a v krčmě se 
chladilo v dřevěných bečkách, které byly naplněny studenou vodou a 
často i ledem. Odměřovalo se plechovými žejdlíky. Pro návštěvu 
krčmy se často užívalo výrazů „být v sezení, být v truňku.“ Zavírací 
doba byla většinou „do začátku obchůzky ponocného,“ tedy do 23 
hodin, ale samostatně šenkující vdovy zavíraly „při západu slunce“. 
Otevíralo se po práci, leckdy však už od samého rána. I když byl 
vlastník domu, vždy jen měšťan, veden v registrech posudného jako 
krčmář, šenkýřkou bývala jeho manželka. Krčmář ukončoval každou 
návštěvu „sousedů“ vysvícením. Vzal svítilnu a „vysvítil hosta“ až 
před jeho dům. Návštěvníci krčmy byli „pitelé“. To kvůli hlavnímu 
smyslu návštěvy krčmy a sezení. Sousedé byli místní a přespolní. 
Ženám nikdo účast v krčmě nezakazoval v případě, že byla 
v doprovodu muže nebo mužů. „Zvlášť“ populárními hosty byly 
neřestné ženy - merhyně.  
Když byl krčmář přistižen, že nemá konvici v pořádku, „propadl 
městu dvěma kopami“. A to nebylo málo. Bylo to 128 grošů a 
nádeník dostával týdně 6 grošů a zednický mistr 16 grošů. Kontrolu 
prováděli „rychtář, přísežní i ti, kteří jsou pod slibem, přinejmenším 
každou neděli. V krčmách dohlíželi, zdali mají správnou míru.“ 
Jedním z nejstarších šizení v krčmě byla „nedolívka“, tedy 
nedodržení stanovené míry. Rychtář a jeho pět radních chodili  
„ohledávat hřebík.“ V každé krčmě musel být úředně potvrzený 
žejdlík, v němž si mohl každý host nalitou míru piva přeměřit. 
Nádoba měla při kraji pevně připojený hřebík, který označoval 
správnou míru. Pokud kontrola zjistila, že žejdlík neodpovídá nařízení 
o stanovené míře, „na místě provrtali“, což v podstatě znamenalo 
odejmutí živnosti. Dalším šizením bylo přilévání vody do piva. Ale 
„přilévali také patoky, piva řídká a lehká“. Tresty bývaly peněžité a 
při opakování hrozil doživotní zákaz živnosti.  
Každý krčmář musel dohlížet na to, jaké má hosty a nesměl 
ubytovávat neznámé osoby po tři dny. Ubytovávat v krčmě nad tři 
dny se smělo jen s vědomím a souhlasem rychtáře, jinak za takového 
hosta zaplatil krčmář bílý groš. Hosté jedli společně s rodinou 
krčmáře z jedné mísy a po jídle platili „jak jim chutnalo do misky“. 
Když někdo zůstával v krčmě přes noc, byl uložen tam, kde bylo 
místo. Většinou hosté spali v krčmě na stole nebo na lavici. Když 
přišel host do krčmy mokrý, zul se, svlékl oděv, některý i košili a 
rozvěsil mokrý oděv kolem kamen. 
Chování pitelů v krčmě bylo regulováno předpisy. „Každý zdejší 
usedlík nebo cizí, který přichází do krčmy a má při sobě zbraň, musí 
ji dát krčmáři do úschovy. Kdo jedná proti tomu, je povinen rychtáři, 
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Zveme Vás k příjemnému 
posezení ve stylovém, 
nekuřáckém prostředí 
respektujícím Vaše soukromí 
 

K dispozici je také salónek pro 
uzavřenou společnost (firemní 
akce, rodinné oslavy apod.)  
 

Nabízíme saláty, těstoviny, 
polévky, zákusky a samozřejmě 
vynikající pizzu.  

 
Těšíme se na Vás na adrese Českobudějovická 312, Kaplice 

(naproti parkovišti u parku) 
 

Rezervace a rozvoz pizzy na tel. 608 580 302 
 

 

Pobřežní ulice ve své nové podobě. Nahoře snímek z oficiálního 
přestřižení pásky. Dole pohled na partii u farské zahrady. 

který zakročí, zaplatit 72 grošů. Žádný krčmář nesmí dovolit hry, ať 
už to jsou kostky nebo karty a nemá tam nechat sedět lidi přes noc. 
Kdo se proti tomu proviní, ten propadl obci jednou kopou a obecní 
sluha má vzít k sobě kostky, karty i peníze a takové lidi oznámit 
rychtáři. Jeden pak každý zaplatí pokutu 72 grošů. Jestliže některý z 
rychtářů zamlčí rvačku, ten obci propadne pokutou pěti kop. Na 
pijáckém večeru nesmějí být uzavírány obchody, výměny ani 
dohody“. 
Poslední příkaz byl také jasný, ale s jeho plněním to nebylo tak jasné. 
Říká se v něm: „Jejich milost nařídila, aby se o nedělích a jiných 
svátcích nečepovala pálenka ani pivo před kázáním a mší svatou, a 
aby se ani neprodávala. A je to pod neodvolatelnou přísnou pokutou 
dvou kop. Na to nechť rychtář obzvláště dbá.“ Vítězství hospody nad 
kostelem zaznamenal farář, když poznamenal: „Více lidí bylo 
v krčmě než v kostele.“  

František Schusser 
 

   Vánoční bohoslužby  
 

Římskokatolická farnost Kaplice Vás srdečně zve: 
 

na Vánoční bohoslužby v kostele Sv. Petra a Pavla v Kaplici: 
Pátek 24. 12. Štědrý den: Živý betlém v 15.00 hodin * ve 24.00 hodin 
Půlnoční mše sv. se zpěvy z České mše vánoční J. J. Ryby 
Sobota 25. 12. mše sv. v 9.30 hodin 
Neděle 26. 12. mše sv. v 9.30 hodin 
Pátek 31. 12. od 17.30 hodin děkovná bohoslužba na závěr roku s 
přípitkem 
Sobota 1. 1. 2011 Nový rok : mše sv. v 9.30 hodin 
Neděle 2. 1. 2011 dětská mše sv. v 9.30 hodin   
 
na Vánoční bohoslužby v kostele Sv. Jiří v Blansku: 
Pátek 24. 12. Štědrý den: Půlnoční mše sv. v 22.00 hodin 
Sobota 25. 12. dětská besídka u jesliček v 15.00 hodin 
Neděle 26. 12. sv. Štěpána: mše sv.17.00 hodin 
Neděle 2. 1. 2011 mše sv.17.00 hodin  
--------------------------------------------------------------------------- 

Rádi bychom pod ěkovali 
 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem lidem, kteří se přišli 
rozloučit s naší drahou maminkou paní Miluší Fenclovou na poslední 
cestě. Také chceme poděkovat panu Josefu Maurencovi za jeho 
ochotu, přístup a poskytované služby, které jsou již nad rámec jeho 
povinností.  

Návorková Olina, Mondeková Miluše 
  

   Literární sout ěž  
 

Jihočeská próza a poezie 2010 
 

Píšete povídky nebo básničky ale svá díla nepublikujete? Tak tato 
soutěž je právě pro vás! 
Netolický dům dětí a mládeže uspořádal ve spolupráci s kroužkem 
Mladých redaktorů, Deníkem, Českým rozhlasem, Jihočeským 
krajem, firmou Kanzelsberger a městy Netolice a Prachatice první 
ročník literární soutěže Jihočeská próza a poezie. Pokud je vám více 
než sedm a méně než osmnáct let, můžete se přihlásit a jestli budete 
patřit mezi výherce jakékoliv kategorie, bude vaše dílo zvěčněno v 
knižní sbírce Jihočeská próza a poezie 2010. 
Dílo/a (můžete poslat až tři práce) posílejte na emil jihoceska-
soutez@seznam.cz do 15. prosince. Můžete psát jakýkoliv žánr, 
jediným omezením je maximální délka 3 normo strany a to, že musíte 
být autorem vámi poslané práce. Bude se hodnotit hlavně originální 
námět vašeho díla a veškerá pravidla a jiné informace naleznete na 
webu www.mladiredaktori.webnode.cz, kde najdete i odkaz na 
oficiální Facebook soutěže.   
V sobotu 19. února proběhne slavnostní vyhlášení vítězů, které bude 
za přítomnosti hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly a dalších 
hostů.  

Za DDM Netolice Martin Staněk,  
za kroužek Mladých redaktorů Petr Šrajer 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Řádková inzerce 
 

Řádkovou inzerci m ůžete podávat v redakci Kaplického Zpravodaje, tj. 
v infocentru Kaplice v Linecké ulici 434 v Kaplici (budova kina).  
Cena inzerátu je 20,- K č.  
  

Pronajmu dlouhodobě rodinný domek v centru Kaplice. 
Nemovitost vhodná k podnikání i bydlení. Tel. 380 311 393, 
386 322 169, 732 820 121.  
 

Pronajmu byt 2 + 1 v Nových domovech (blízkost MŠ, ZŠ, centrum, 
klidné prostředí). Byt je v osobním vlastnictví, v 1. p., zděná bytovka, 
nově zateplená, plastová okna, nová střecha. Cena 5.000,- Kč / měsíc 
+ energie a poplatky. Tel. 724 183 007.  
 

Pronajmu vybavenou truhlářskou dílnu v Kaplici – výroba nábytku 
z lamina a dýhy. Info na tel. 777 699 330.  
 

Prodám mrazák se 4 šuplíky, funkční. K odvozu. Tel. 604 675 263.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


