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   Cena města Kaplice 2010 
 

Slavnostní předání ocenění se konalo dne 12. ledna v 16 hodin 
v obřadní síni MÚ Kaplice. Ceny předávali představitelé města p. 
starosta Talíř a místostarosta p. Kaloš. Všichni ocenění byli následně 
pozváni představiteli města na malé občerstvení a neformální 
pobesedování. 
Oceněni byli:  
pan Vlastimil Almer 

za dobrovolné bezplatné dárcovství krve / 60 odběrů 
paní Marie Maršálková  

za dobrovolné bezplatné dárcovství krve / 50 odběrů 
pan ing. Zdeněk Blažek  

za dobrovolné bezplatné dárcovství krve / 50 odběrů 
slečna Michaela Vilímková  

za úspěšnou reprezentaci města ve sportu / mistryně České 
republiky v judu pro rok 2010 

mladík Dominik Vícha  
za úspěšnou reprezentaci města ve sportu / mistr České 
republiky v judu pro rok 2010 

mladík Dominik Morong  
za úspěšnou reprezentaci města ve sportu / mistr České 
republiky v judu pro rok 2010 

pan Otto Mörtl   
za dlouholetou pedagogickou, kulturní a osvětovou činnost 
pro město Kaplice 

Václav Malík, tajemník 
 

  Obyvatelstvo ve statistice  - rok 2010  
 

K 31. prosinci 2010 bylo hlášeno ve městě Kaplici a v osadách 
celkem 6.656 obyvatel. Pokračuje tedy stále přetrvávající trend v 
mírném úbytku obyvatelstva našeho města (v roce 2009 zde žilo 
6.697 obyvatel, v roce 2008 6.747 obyvatel, v roce 2007 6.774 
obyvatel, v roce 2006 6.837 obyvatel). 
Nejvíce obyvatel žije samozřejmě v samotné Kaplici 5.932, v 
Blansku je hlášeno 275 občanů, v Pořešíně 131, v Hubenově 80, v 
Rozpoutí 62, Žďár 49, Mostky 35, Pořešínec 34, Hradiště 32, 
Dobechov 21 a v Květoňově 5 obyvatel.  
V roce 2010 se přistěhovalo celkem 131 občanů, odhlásilo se 177 
občanů, zemřelo 55 občanů a 262 občanů změnilo trvalý pobyt v 
rámci Kaplice či osad. Narodilo se 60 dětí, z toho 33 děvčat a 27 
chlapců. Oproti předchozím rokům dochází k poklesu nově 
narozených dětí (v roce 2009 se jich narodilo 71, v roce 2008 – 99 
dětí, 2007 – 85 dětí)  

Nejoblíbenějším jménem v roce 2010 pro chlapce bylo jméno Tomáš. 
Toto jméno dali rodiče celkem 5x. 3x zde rodiče vybrali jméno Filip, 
2x Michal, Jakub nebo Adam. Nejoblíbenějším jménem pro dívku se 
stalo jméno Nela, pojmenováno takto bylo loňském roce v Kaplici 
pět holčiček. Následovalo jméno Adéla (3x) a Kateřina, Eliška, Sára 
(2x).  
Z demografického rozdělení obyvatelstva pro rok 2010 vyplývá, že z 
celkového počtu 6.656 je 3.303 mužů a 3.353 žen. Z toho je 1.224 
občanů do18ti let, 4.543 občanů spadá do věkového rozmezí 19 až 64 
let a 889 obyvatel města Kaplice je starších 65 let.  
Ke konci roku 2010 evidence obyvatel evidovala z celkového počtu 
obyvatel Kaplice 2.727 obyvatel svobodných, 2.797 občanů v 
manželství. 721 obyvatel rozvedených, 409 občanů ovdovělých a 2 
osoby žijící v registrovaném partnerství. 

Jana Tomanová BBus., referent odboru vnitřních věcí a školství,  
oddělení evidence obyvatel 

 

   Upozorn ění pro ob čany - poplatky 
 

Ekonomický odbor Městského úřadu Kaplice upozorňuje všechny 
občany s trvalým pobytem v Kaplici, že do 30. 4. je splatný místní 
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů za rok 2011 ve výši 500,- Kč na 
osobu mající v obci trvalý pobyt. Dále jsou splatné i ostatní místní 
poplatky vyměřené podle Obecně závazné vyhlášky 2/2010 o 
místních poplatcích (poplatek ze psů, atd.) a platba za služby 
k hrobovému místu. 
Všichni poplatníci by měli své povinnosti splnit včas, protože Město 
Kaplice zpřísňuje postup vůči neplatičům a využívá služeb 
exekutorského úřadu.  
Poplatek je možno uhradit v hotovosti nebo platební kartou 
v pokladně ekonomického odboru (č. dveří 204, 1. patro), poštovní 
poukázkou nebo převodem na bankovní účet města. 
Samolepky na popelnice se v letošním roce ruší a již se dále nebudou 
vylepovat. 

Ekonomický odbor Města Kaplice 
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   Průzkum zájmu o výstavbu garáží 
 

Město Kaplice vyzývá zájemce o výstavbu garáží v Kaplici, aby se 
nezávazně informovali u vedoucího odboru správy majetku pana 
Miroslava Štětiny na radnici, Náměstí čp. 70 ve druhém patře číslo 
dveří 312 a nebo na telefonu 380 303 160. 
V územním plánu Města Kaplice je parcela č. 1193/2 v k.ú. Kaplice 
určena pro výstavbu garáží. Pozemek se nachází v lokalitě ulice SNP 
za již postavenými garážemi a silnicí E55. 

Miroslav Štětina, vedoucí odboru správy majetku Města Kaplice 
Náměstí 70 Kaplice 382 41, e-mail: stetina@mestokaplice.cz 

  

   Kaplická knihovna v roce 2010 
 

Městská knihovna v Kaplici registrovala v loňském roce 1.097 
čtenářů, z toho 362 čtenářů dětských. Stav knihovního fondu vzrostl 
oproti konci roku 2009 z 51.426 titulů na 54.172 a toto číslo zahrnuje 
21.276 svazků naučné literatury, 32.311 svazků beletrie tzv. krásné 
literatury a 585 brožur. K tomu je potřeba přičíst také 68 druhů 
periodik (noviny a časopisy). Při 15.582 návštěvách knihovny si 
dospělí čtenáři vypůjčili 10.132 knih naučných a 35.635 knih 
z beletrie. V oddělení pro děti se půjčilo 4.800 naučných knih a 
10.780 beletrie. Periodika opouštěla knihovnu ve 13.358 případech.  
Mezi českými knihovnami funguje také meziknihovní výpůjční 
služba. Na kaplickou knihovnu se kolegové obrátili se 144 požadavky 
a naše knihovna půjčovala prostřednictvím jiné 202 krát.  
V dnešní době je možné využít už i on line služeb (virtuální návštěvy 
- elektronický katalog), takových jsme zaznamenali 6.474. Naproti 
tomu 870 návštěvníků využilo Internet přímo v knihovně.  
Mezi dětmi se nejčastěji půjčoval dívčí román Dívčí parta (L. 
Harrison), následovala snad nejčtenější kniha pro děti na celém světě 
Děti z Bullerbynu (A. Lindgren) a česká klasika Staré pověsti české 
(A. Jirásek), často děti sáhly po titulech Spider-man, Tintinova 
dobrodružství (Hergé, 1907 – 1983), Bořek stavitel, Případ pro tebe 
a Klub Tygrů (T. Brezina), Požárník Sam, Hoši od Bobří řeky (J. 
Foglar) a Malované čtení (J. Havel). Nejžádanější z naučné literatury 
se staly Výrobky z přírodních materiálů, ale že je mezi dětskými 
čtenáři velký zájem o knížky plné nápadů pro šikovné prstíky svědčí i 
další tituly na žebříčku půjčovanosti:  Velká kniha papírových 
skládanek, Koně (J. Parker), Navlékáme korálky (S. Whithers), 
Lidové tradice (D. Šottnerová), Nápadník pro šikovné holky, 
Papírové dekorace na stůl. Svou oblibu má také publikace plná testů, 
tipů a strategií, které radí, jak se chytře učit, jak správně jednat s 
učiteli a jak mít dobré známky s minimem námahy Nejlepší ve třídě 
za 4 týdny (K. Kampwerth).  
V regálech v oddělení pro dospělé se díky častému cestování do 
rukou čtenářů vůbec neohřály knihy Báječná léta pod psa (M. 
Viewegh) a Ztracený symbol (D. Brown). Oblíbená je Farma zvířat 
(G. Orwel), Panenka (J. Fielding), Kouzla osudu (N. Roberts) a 
Plamen duše (B. Wood). 19 krát knihovnu opouštěly tituly PS: 
Miluji t ě (C. Ahern), Krysař (V. Dyk), Spalovač mrtvol (L. Fuks), 
Proměna (F. Kafka) a Muži, kteří nenávidí ženy (S. Larson).     
Napínavý příběh vesmíru Pátrání po velkém třesku (J. Gribbin) lákal 
nejvíce v odborně naučné oblasti. Stejně jako praktický průvodce 
Počítač v domácnosti (J. Lapáček) nebo Velká kniha digitální 
fotografie (P. Lindner). Dalšími nejčastěji půjčovanými publikacemi 
jsou Proč život ubíhá rychleji, když stárneme (D. Draaisma), 150 her 
k utváření osobnosti (E. Pausewang), Rafinované vraždy v živočišné 
říši (M. Bennemann) či Květa Fialová (P. Brzáková).     
Krom půjčování knih pořádá kaplická knihovna v průběhu roku také 
několik kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost. Loni jich 
proběhlo 84. Celkem 26 krát se uskutečnila beseda „Společenské 
chování“, o kterou byl velký zájem.  
Březen – měsíc čtenářů tvoří bohatý program v obou odděleních, 
který zahrnuje besedy, informatiky, zaškolení pro práci s Internetem, 
čtenářskou amnestii a pokaždé jej zakončuje Noc s Andersenem. Při 
této „noci“ přespávalo v knihovně loni 25 dětí.  
V květnu 2010 musela být knihovna uzavřena z důvodu stavebních 
úprav, při nichž byla akumulační kamna nahrazena ústředním 
topením a prostor knihovny byl rozšířen o původní balkony. Jednu 
stranu budovy jsme nechali osadit plastovými okny.  

Pasování prvňáčků, při níž každé dítě dostalo svoji knížku, proběhlo 
v červnu. Tento měsíc se také křtila v pořadí třetí knížka, vznikající 
za výborné spolupráce mezi ZŠ Omlenickou a knihovnou, nazvaná 
Cestou necestou. Tato půvabná publikace s ilustracemi se věnuje 
formanům a vorařům v naší oblasti.  
Týden knihoven připadl na říjen. Akce pro čtenáře se konaly v obou 
odděleních i na pobočkách. V prosinci u nás probíhala výstava a 
jarmark s vánoční tématikou v podání dětí ze ZŠ Omlenická.  
Také na pobočce v Blansku se v průběhu roku scházeli příznivci 
knihovny na výtvarné tvoření a rok zakončili vánočním punčováním, 
spojeným s pletením šály.  
Úspěšní jsme byli v získání dotace z Ministerstva kultury na 
zkvalitnění počítačové sítě a propojení centrální knihovny 
s pobočkami on-line. Nyní pobočky nabízejí rovnocené služby ve 
všech provozech. V oddělení pro dospělé je zřízena stanice Wi-Fi.  
V únoru Vás zveme na cestopisnou besedu!  

Knihovnice z městské knihovny Kaplice  
 

   Nájemné z pronájmu  
 

nebytových prostor pro rok 2011  
 

Rada Města Kaplice dne 10. 1. 2011 č. usnesení 208 neschválila pro 
rok 2011 zvýšení nájemného z pronájmu nebytových prostor o inflaci 
vyhlášenou Českým statistickým úřadem, která činila 1,5%. 

                           Lenka Urazilová, referent odboru správy majetku 
 

   Domov pro seniory Kaplice 
 

(bývalá porodnice)  
 

Současný stav tohoto zařízení vyžaduje velké změny, neboť 
zkvalitnění péče o staré spoluobčany je výraznou prioritou naší 
společnosti. Tímto nelehkým úkolem byla na základě výběrového 
řízení pověřena Bc. Holczerová Vladimíra, která nastoupila do 
funkce ředitelky k 1. 1. 2011. Její dlouhodobé zkušenosti jako 
vedoucí sociální pracovnice na velkém zařízení podobného typu, jsou 
dobrým předpokladem pro nutné změny, které povedou ke 
zkvalitnění péče a pobytu našich seniorů.  
Zkvalitnění služeb volnočasových aktivit, ubytovacích prostor závisí 
vždy na finančních možnostech. Z těchto důvodů se změny v 
Domově pro seniory rozdělí do několika etap. V krátkodobém 
horizontu: např. vylepšení prostředí domova pro uživatele, vytvoření 
zázemí pro volnočasové aktivity, spolupráce s veřejností (práce 
dobrovolníků a studentů), spolupráce s orgány státní správy i 
s firmami v Kaplici a okolí. 

Bc. Janoušková Václava 
 

   Termíny svozu odpadu 
 

Sdělujeme občanům termíny svozu separovaného domovního odpadu 
v 1. pololetí roku 2011 (papír, sklo a PET láhve). 
 

Měsíc         Vývoz papíru   Vývoz skla  
Únor  3. + 17. 2. 14. 2.  
Březen   3. + 17. + 31. 3.   14. 3. 
Duben  14. + 28. 4.  11. 4. 
Květen  12. + 23. 5.  9. 5. 
Červen  9. + 23. 6.  6. 6. 
 

Vývoz PET  lahví - pravidelný odvoz každé pondělí 
 

Chaloupková M., referentka odobru OŽPaÚÚP MěÚ Kaplice 
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1. úterý Český akční film   102 min.   

20.00 hod. TACHO 
 Černá komedie o úspěšném automobilovém 

závodníkovi a jeho osudovém životním závodu, ve 
kterém se chce s nečekaným spolujezdcem měřit se 
svým největším konkurentem… Režie: M. Landová. 
Hrají: D. Landa, O. Lounová, R. Hrušínský ml.   

 Vstup 75,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
2. středa Český film    113 min.   

20.00 hod. HLAVA-RUCE-SRDCE 
 Plukovník von Haukwitz zahyne za záhadných 

okolností při okultní seanci. Jeho snoubenka, herečka 
Klára při hledání odpovědí na tuto záhadu naráží na 
nejbližší plukovníkovu osobu - poručíka Heinricha 
Rotha a osud je spojí dohromady. Režie: D. Jařab. 
Hrají: V. Čermáková, R. Zach, J. Schmitzer  

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
8. úterý Romantický taneční film USA  108 min.   

20.00 hod. LET´S DANCE3 
 Příběh velkého soupeření dvou tanečních skupin. Luke 

hledá ve městě nové talenty, které by jeho skupině 
pomohly vyhrát a najde dva tanečníky. Moosa a 
tajemnou street tanečnici Natalii… Režie: J. Chu. 
Hrají: R. Malambri, S. Vinson 

 Vstup 75,- Kč, mládeži přístupno 
9. středa Slovenský historický film   108 min.   

20.00 hod. LEGENDA  
 O LÉTAJÍCÍM CYPRIÁNOVI 
 Strhující příběh o Cypriánovi, který žil v 18. století na 

magickém místě zvaném Červený klášter. Jednoho 
dne najdou mniši před bránou kláštera polomrtvého, 
postřeleného muže. Vyléčí ho a přijmou mezi sebe, i 
když nic netuší o jeho tajuplné minulosti, o krutých 
událostech, o ztracené lásce... Režie: M. Čengelová – 
Solčanská. Hrají: M. Igonda, R. Brzobohatý, V. 
Javorský, K. Koprdová 

 Vstup 75,- Kč, mládeži nepřístupno 
15. úterý Mysteriozní horor USA   91 min.   

20.00 hod. PARANORMAL ACTIVITY 2 
 Nevěřili byste, jak strašidelné můžou být záběry z 

průmyslových kamer, které mohou znepokojeným 
majitelům ukázat, co nekalého se děje v jejich 
domově, když klidně spí… Režie: T. Williams. Hrají: 
B. Boland, K. Featherston 

 Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
16. středa Krimi Švédsko/Dánsko/Německo   146 min.   

20.00 hod. DÍVKA, KTERÁ KOPLA  
 DO VOSÍHO HNÍZDA 
 Lisbeth je obviněna z vraždy a Mikaell musí udělat 

vše pro to, aby dokázal její nevinu. Na povrch ale 
vyplouvají další skryté skutečnosti spojené s Lisbeth a 
její minulostí… Režie: D. Alfredson. Hrají: M. 
Nyqvist, N. Rapace, L. Endre 

 Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 

22. úterý Promítání pro děti    ČESKÉ ZNĚNÍ 88 min.   

18.00 hod. SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 
 Dobrodružství jednoho malého mořského želváčka  

jménem Sammy a jeho kamaráda Raye na podmořské 
cestě kolem světa. Režie: B. Stassen 

 Vstup 75,- Kč 
23. středa Komedie USA   98 min.   

20.00 hod. FOTŘI JSOU LOTŘI 
 Nejhorší věcí v životě Grega Jebala je jeho tchán Jack 

Byrnes. Že by se ale konečně sblížili? Aspoň kvůli 
dětem? Režie: P. Weitz. Hrají: R. De Niro, B. Stiller, 
O. Wilson, D. Hoffman, B. Streisand 

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
 

Připravujeme v kině Kaplice na březen:  RODINKA, 
ZELENÝ SRŠEŇ, LETOPISY NARNIE: PLAVBA 

JITŘNÍHO POUTNÍKA, CIZINEC 
--------------------------------------------------------------------------- 

V Kaplici a okolních obcích proběhla již po čtvrté Tříkrálová sbírka. 
Díky Vám, kteří jste neváhali pomoci dobré věci, se tento rok v ORP 
Kaplice vybrala rekordní částka 76 529,- Kč 
 

Obce Vybraná 
částka 

Benešov nad Černou 4 015,-- 
Blansko, Hradiště 1 692,-- 
Bujanov 5 054,-- 
Dolní Dvořiště 2 588,-- 
Kaplice 31 741,-- 
Kaplice nádraží 1 735,-- 
Malonty 15 295,-- 
Omlenice, Omlenička 2 188,-- 
Pohorská Ves 1 664,-- 
Pořešín 4 486,-- 
Rožmitál na Šumavě 4 090,-- 
Rychnov nad Malší 1 375,-- 
Výheň 606,-- 

Celkem 76 529,-- 
 
Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2011 budou podpořeny především 
služby poskytované seniorům, ať už jde o rozšíření činností Charitní 
pečovatelské služby do příhraničních oblastí, či realizace remi-
niscenční terapie. Další záměr tvoří rozvoj nových metod a aktivit 
v Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Třetí skupinou je pak 
pomoc lidem v tíživé životní situaci a to formou zřízení krizového 
fondu pro farnost Kaplice. 
Poděkování patří široké veřejnosti za její milý přístup a přispění 
koledníkům do sbírky. 
Také děkujeme prodejně Flosman a.s. Kaplice, Na Vyhlídce 513, 
jmenovitě paní Lhotské a firmě Šmak, Linecká 343 Kaplice, panu 
Rousovi, za sponzorské dary ve formě občerstvení, které nám 
věnovali a díky nimž jsme mohli odměnit naše koledníky. 
Tým Charity Kaplice děkuje všem koledníkům a vedoucím skupinek, 
kteří se dobrovolně účastnili Tříkrálové sbírky za jejich ochotu, 
nasazení a čas. 

Dominika Mladá, koordinátorka Tříkrálové sbírky 2011  
 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
únor 
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5. února, sobota    od 19.00 hodin 

MATURITNÍ PLES G4 
Kulturní dům Kaplice   
 

6. února, neděle    od 14.00 hodin 

KARNEVAL S D ĚTSKOU SHOW 
SVĚTLANY NÁLEPKOVÉ 
V pořadu s herečkou a zpěvačkou Světlanou Nálepkovou zazní 
písničky dětského textaře Jana Vodňanského, do soutěží o ceny se 
mohou zapojit malí i velcí. Na programu je i diskotéka pro děti.  
Kulturní dům Kaplice   vstup 50,- Kč / děti v maskách zdarma 
 

12. února, sobota    od 20.00 hodin 

MUZIKANTSKÝ BÁL 
Pořádá kapela Swing band Agria a firma Feroprodej Kaplice Nádraží 
jako sponzor. Účinkují: Správna Pětka, jazZÍKAspol, Swing band 
Agria, Taneční skupina Dzandzarre. Bohatá tombola.  
Kulturní dům Kaplice       vstupné 100,- Kč, předprodej v infocentru 
 

19. února, sobota     od 20.00 hodin 

KŘESŤANSKÝ PLES  
K tanci hraje taneční kapela L. Kozlíka. Předtančení, tombola, 
soutěže. Ples je nekuřácký, kuřácký salonek bude vyhrazen. Prodej 
vstupenek na faře v Kaplici ve farní knihovně v pátek od 16.00 - 
17.30, v neděli v kostele, v kaplickém infocentru, nebo před plesem 
na místě. Objednat možno na tel. 380 313 096.  
Slovanský dům Kaplice   Pořádá Římskokatolická farnost Kaplice 
 

21. únor, pondělí    od 18.00 hodin 

ON THE ROAD / na cestě  
MADEIRA A PORTO SANTO  
– ráje uprostřed Atlantiku 
Cestovatelská beseda s Milanem Jánou.  
Kino Kaplice      více o cestovatelské besedě viz článek  
 

22. února, úterý     od 17.00 hodin 

Z PANAMY DO MEXIKA 
Cestovatelská přednáška. Promítání a vyprávění Boba Stupky o 
nejkrásnějších místech Střední Ameriky. Pořádá Městská knihovna 
Kaplice a cestovní kancelář Pangeo tours    
Městská knihovna, 1. patro     vstupné dobrovolné   
 

26. února, sobota     9.00 / 19.00 hodin 

MASOPUST 
9.00    průvod koledníků a masek od KD na náměstí,  
           žádání starosty o svolení ke koledě. Ochutnávky zabijačko-   
           vých specialit (Řeznictví Fojtl Velešín) 
10.00  koleda: Rozpoutí, Pořešín, Žďár, Hubenov, Ráveň, Rejty 
19.00  věneček s Malou kapelou Pavla Havlíka. Slovanský dům  
24.00  střílení masopusta 
Pořádá SDH Žďár a Hubenov ve spolupráci s KIC Kaplice   
Náměstí, Slovanský dům Kaplice    sponzor ZEMAV Rybník 
 

 

PŘIPRAVUJE SE NA BŘEZEN 
 

5. 3. MAŠKARNÍ PLES  
 Kulturní dům Kaplice  / pořádá TJ Spartak 
 

24. 3.  Největší hity Petra Spáleného  
Petr Spálený, Miluše Voborníková a skupina New Apollo 
band / Kulturní dům Kaplice  

 
 

   Cestovatelská promítání 
 

MADEIRA a PORTO SANTO 
ostrov pralesů, hor, útesů, levad a orchidejí 
 

Městské kino - 21. 2. 
2011 od 18.00 hodin 
Nevelký portugalský 
ostrov Madeira bývá 
někdy označován jako 
„Ráj uprostřed Atlanti-
ku“. Od cestovatele 
Milana JÁNY se 
dozvíte, jak se putuje po 
tzv. levadách – zavla-
žovacích kanálech 
procházejících nesčetný-
mi tunely, kterými je 
ostrov doslova prošpi-
kován. Zdoláme také 
skvostnou hřebenovku 
mezi horskými štíty Pico 
do Arieiro (1.818 m) a 
Pico Ruivo de Santana 
(1.862 m), uvidíme 
nejrozsáhlejší třetihorní 
prales na Zemi, mnoha-

metrové vodopády řítící se ze strmých srázů, divoké mořské útesy a 
navštívíme i subtropické zahrady s orchidejemi. Podíváme se též na 
sousední a o mnoho menší ostrůvek Porto Santo i na nejvýznamnější 
oslavu roku – slavný Květinový Festival. 
 

Program březen 2011 
21. 3.  STŘEDNÍ VÝCHOD - SÝRIE, LIBANON, 

JORDÁNSKO – Tomáš Raděj 
Jaroslav O. Zeman 

 
 

 
 

 
 
 

únor 
4. 2. pololetní prázdniny v DDM  
       Opičí dráha – od 9.00 hodin v tělocvičně ZŠ Fantova 
    Přezůvky s sebou! 

16. 2. Akademie DDM 
                Od 16.30 hodin v kaplickém kině 
         Vystoupení dětí z kroužků DDM /tanec, hudba, sport/ 

25. 2. Minikarneval pro nejmenší 
           Od 16.00 hodin v kaplickém kulturním domě 

Program: promenáda masek, soutěž o nejhezčí masky, 
zábavné úkoly a soutěže pro děti, vystoupení nejmenších 
aerobiček DDM Kaplice. Vstupné 10,- Kč dospělí. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
únor 
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ZPRÁVI ČKY  
Z KAPLICKÝCH ŠKOL 
 

   Dny otev řených dve ří 
 

na Gymnáziu, SOŠE a SOU 
 

Přijďte se informovat o možnostech studia na kaplické střední škole. 
Prohlédnete si jednotlivá pracoviště a na G, SOŠE  se můžete zapojit 
do připravených aktivit. 
Ve školním roce 2011 / 2012 nově otevíráme dvouleté nástavbové 
studium Podnikání, kód oboru 64-41-L/51. 
Dny otevřených dveří: 
G, SOŠE – Linecká 368:  úterý 8. února 2011 od 15:30 hodin 
                                         studijní obory 
SOU – Pohorská 86:          čtvrtek 10. února 2011 od 14:30 hodin 
                                           učební obory, nástavbové studium 
 
   Den otev řených dve ří a zápis 
 

v Mateřské škole Nové Domovy  
a Nové Domky  
 

Ve čtvrtek 3. 3. 2011 od 9.00 do 14.00 hodin se uskuteční den 
otevřených dveří. Přijďte si s dětmi prohlédnout naše mateřské školy. 
Ve dnech 15. 3. a 16. 3. 2011 od 9.00 do 14.00 hodin proběhne zápis 
do mateřské školy Nové Domovy a Nové Domky.  

 
   Rodi čům „p ředškolák ů“  
 

– budoucích prvňáčků! 
 

Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2011/2012 proběhne v těchto 
termínech: 
Čtvrtek 10. 2. 2011 – 14.00 – 17.00 hodin 
Pátek 11. 2. 2011 – 14.00 – 16.00 hodin 
Ve školním roce 2011/2012 jsme připraveni otevřít dvě 1. třídy. 
Třídními učitelkami budou Eva Borovková a Simona Korbelová. 
Bližší informace a potřebné tiskopisy na našich webových stránkách 
„Pro rodiče“.  

ZŠ Fantova, Kaplice  
 

 
   Pozvánka do Archy  
 

Nedělní bohoslužby s nedělní školou pro děti vždy v 9.00 hodin 
Setkání nad Biblí   čtvrtek v 19.00 hodin  
Náboženství dětí v Dolním Dvořišti  středa ve 13.00 hodin  
Kytarový kroužek  v Dolním Dvořišti  středa ve 14.00 hodin  
 

Nacisté pod ochranou  
Přednáška s filmem. Naším hostem bude Stanislav Motl, novinář a 
spisovatel. Zabývá se historickou tématikou, zejména druhou 
světovou válkou. Napsal např. Muži generála Pattona, A třináctý byl 
kat, Tváře osudu, Prokletí Lídy Baarové, Nacisté pod ochranou a 
další knihy. Vstupné dobrovolné.  
Čtvrtek 3. února 2011 v 18.00 hodin ve sborovém domě Archa 
 

Modlitba Páně 
22. ekumenický večer  
Středa 9. února v 18.00 hodin na katolické faře    

   Není zábava jako zábava 
 

Zvláštní zábavu o jednom prosincovém víkendu měl návštěvník 
našeho města. Výtečník se nejdříve uvedl v místních nonstop barech 
do stavu alkoholového opojení a pak se rozhodl, že své lásce, která 
jej v jeho strastiplné cestě doprovázela, ukáže  jaký je geroj. Alkohol 
posílil jeho sebevědomí a když se mu podařilo dovrávorat k budově 
jedné místní banky, předvedl, že jeho pěsti nic neodolá. Rozmach a 
rána do skla okna, které mimochodem bylo měkčí jak pěst, a řinkot 
rozbitého skla stačil k pocitu jeho chvilkového uspokojení. Polibkem 
své lásky chtěl vítězství zpečetit, ale pád k dlažbě chodníku, kdy s 
sebou strhl i děvu, mu přání překazil. Zvedl po několika pokusech 
své tělo, svou lásku, a krokem nejistým vyrazili spolu do přilehlé 
ulice. Plný nahromaděného  vzteku, že jsou všichni proti němu a nic 
se nevede jak si přeje, nevydržel a opět uštědřil úder, tentokrát do 
skleněné výplně okna jednoho z obchůdků. Řinčení rozbíjeného skla 
jej natolik zklidnilo, že s pocitem dobře vykonané práce vydržel jít 
vrávorajícím krokem až na autobusové nádraží. Drže svou lásku 
kolem krku, aby snad náhodou znovu nenavštívil svým tělem zem, po 
které chodí, však zjistil, že i autobusy si jezdí v rozporu s jeho 
přáním, neboť poslední autobusový spoj do jeho bydliště se odvážil 
odjet, bez jeho vědomí, už před chvílí. Takovou drzost nelze jen tak 
nechat být, chce se to všem řádně pomstít. Jak si pomylel, tak i činil. 
Dovrávoral k budobě dispečinku autobusů, znovu rána pěstí do 
skleněné výplně okna a budova měla jedno okno bez skla. Avšak 
ouha, tato akce však neproběhla úplně podle plánu. Nejen, že si řádně 
o sklo pořezal svou pravou ruku, ale byl spatřen všímavým občanem 
města, který neváhal a vše okamžitě ohlásil. Než se stačil 
vzpamatovat, byly na místě jeho akce hlídky policie ČR a městské 
policie. Z důvodů zranění, které bylo dosti závažné, ale i pro silnou 
podnapilost musel být mladý návštěvník převezen sanitním vozem do 
nemocnice k ošetření. Pro našeho mladého návštěvníka tím jeho akce 
„ruka v okně“ skončila. Ale neskončilo šetření jeho protiprávního 
jednání, kdy za poškozování cizí věci jistě neunikne spravedlivému 
trestu.                         

Městská policie Kaplice 

 
 
 

 
 
 
 
1. 2.  Z CHLUMCE DO KAMENNÉHO ÚJEZDU  10 km 
Autobusem od školy v 8.20 hodin na nádraží ČD, vlakem v 9.15 
hodin do Chlumce u ČB. Trasa: Chlumec z. – Krnín – Chlumec – 
Radostice – Opalice – Rančice – Kamenný Újezd, autobus. 
8. 2. Z CHABIČOVIC DO Č. KRUMLOVA 10 km 
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Chabičovic. Trasa: Chabičovice 
– Zahrádka – Přídolí – Machovice – Slupenec – Č. Krumlov, autobus.  
15. 2. Z LIŠOVA DO BESEDNIC  6 km  
Autobusem z autobusového nádraží v 9.10 hodin do Ličova. Trasa: 
Ličov – Děkanské Skaliny – Zikeš – Soběnov – Buda – Hrby – 
Besednice, autobus.  
22. 2. Z NETŘEBIC DO KAPLICE   10 km  
Autobusem od školy v 7.55 hodin do Netřebic. Trasa: Netřebice – 
Výheň – Rozpoutí – Pořešín – Žďár – Kaplice.   

 
 

POZVÁNKA NA FLORBALOVÉ UTKÁNÍ 
 

Florbalový klub Kaplice zve všechny své příznivce, florbalové 
fanoušky a sportovní veřejnost na florbalová utkání  

do kaplické sportovní haly ZŠ Školní 
 

B – MUŽSTVO: JIHOČESKÝ PŘEBOR MUŽŮ 
Sobota 12. února 2011 

 
FBC Spartak Kaplice „B“ vs. FBC United Č.B. „B“ (9.00 hodin) 
FBC Spartak Kaplice „B“ vs. FBC United Č.B. „C“ (14.30 hodin) 

 

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice              únor 

Slovanský dům Kaplice zve 
 

Zaměstnanci a žáci G, SOŠE a SOU Kaplice  
Vás srdečně zvou na 14. února 2011 do restaurace Slovanský 

dům na VALENTÝNSKÉ MENU za 99,- Kč:  
hovězí vývar s masovými taštičkami * medailonky dvou barev 

s bylinkovým máslem, hranolky, obloha * piškotové srdíčko s čokoládou 
 

Těšíme se na Vaši návštěvu 



 
strana 6 

   Mladší žáci vít ězně na Memoriálu 
 

JUDr. Antonína Straky 
 

V úterý 28. prosince se maldší žáci představili na halovém turnaji v 
areálu budějovického SKP. Jednalo se o jednu ze skupin memoriálu 
JUDr. Antonína Straky, který se hraje pravidelně mezi Štědrým dnem 
a Silvestrem v hale v Třeboni. Pro velký zájem této věkové kategorie, 
se jeden ze tří turnajů uskutečnil právě na SKP. Šest týmů se utkalo 
systémem každý s každým. První dva celky z konečné tabulky navíc 
pak čekalo ještě velké finále. V prvním zápase se naši maldší žáci 
střetli s Veselím. Po brance Dominika Tůmy se ujali vedení, ale 
soupeř poté třemi branky dokonale otočil skóre ve svůj prospěch, a 
tak Spartakovci do turnaje vstoupili porážkou. Pokud tedy chtěli 
myslet na finále, museli zbývající své zápasy bezpodmínečně vyhrát. 
Nejprve se jim do cesty postavil Lišov. Kapličtí zlepšili hlavně hru v 
obranné fázi a to se projevilo i na výsledku, když góly Urazila a 
Flašky jim zajistily výhru 2:0. Dalším soupeřem pak byly Hrdějovice. 
Utkání skončilo shodným výsledkem, tedy výhrou Spartaku 2:0. 
Mezi střelce se zapsali Malický a Marek Kozak. Ani od Dobré Vody 
Spartakovci neinkasovali. Navíc během hrací doby dvanácti minut 
dokázali svému soupeři nasázet čtyři branky. Dvakrát se trefil Tůma 
a po jedné brance přidali Urazil s Flaškou. V posledním utkání 
skupiny poté hráli naši mladší žáci proti domácímu budějovickému 
SKP. Spartakovci byli na vítězné vlně, což potvrdili i v tomto 
střetnutí a opět konto protivníka zatížili čtyřmi brankami. Hattrickem 
se blýsknul Jakub Laně a čtvrtou branku přidal Petr Fafl. Konečné 
druhé místo v tabulce znamenalo, že kapličtí mladíci budou hrát 
finále, v kterém narazili na svého přemožitele ze základní skupiny 
Veselí. Tento zápas se hrál na dvakrát deset minut.  
 

 
 

   Stolní tenis 
 

V jednašedesátileté nepřetržité historii stolního tenisu to 
není poprvé, kdy žákyně a žáci oddílu TJ Spartak Kaplice 
dosáhli v družstvech na stupně vítězů v okrese a kraji. 
V letošní sezóně se to podařilo družstvu dívek ve složení 
Růžičková Kristýna, Růžičková Lucie a Kratochvílová 
Nela, kdy prvně dvě jmenované se staly, coby mladší 
žákyně, krajskými přebornicemi jak v kategorii mladších 
tak i starších žákyň. Chlapci ve složení Urazil Marek, Bílý 
Fabian, Beneš Pavel a Doucha Adam obsadili na krajském 
přeboru  mladších žáků třetí místo. Doplňují je Aneta 
Bohdalová a David Kratochvíl.  
Výsledkově patří oddíl k nejlepším v kraji a potvrzuje 
dlouhodobou a systematickou práci s mládeží, která nese 
ovoce již čtyři desítky let. Za těmito úspěchy je třeba vidět 
nezištnou práci trenérů K. Máchy, M. Růžičky, M. 
Zedníka, F. Jiskry a v nedávné době i J. Svitáka. 
Těchto výsledků, tak jako výsledků i v jiných sportech, by 
nebylo dosaženo bez finanční podpory města, kdy jeho 
rozpočet každoročně tělovýchovným jednotám přispívá na 
činnost mládeže. Pokud jde o dlouhodobé sponzory oddílu, 
tak je třeba poděkovat firmě I – Kontakt  Kaplice. 

                                     Za oddíl Ferdinand Jiskra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A v samotném úvodu se Veselí ujalo vedení, ale v závěru poločasu 
Spartakovci dvěma slepenými góly otočili vývoj finálového duelu 
góly Urazila a Tůmy ve svůj prospěch. Po změně stran se sice 
podařilo soupeři vyrovnat na 2:2, ale poslední slovo měl kaplický 
Spartak. Jmenovitě Marek Urazil, který dvě minuty před koncem 
přeloboval soupeřova brankáře a zajistil svému týmu turnajový 
triumf. Dále už pak zbývalo vyluštit jen tajenku, kdo se stane 
nejlepším střelcem turnaje. Čtyři góly totiž měli na svém kontě Tůma 
a Urazil. V rozstřelu byl šťastnější Marek Urazil, který se již po třetí 
stal nejlepším střelcem turnaje. 

P. Urazil 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dolní řada zleva: Pavel Beneš, David Kratochvíl, Nela Kratochvílová, Aneta 
Bohdalová, Lucie Růžičková. 
Horní řada zleva: Fabián Bílý, Kristýna Růžičková, Adam Doucha, Marek 
Urazil. 
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   Rádi bychom pod ěkovali 
 

Poděkování za sponzorský dar 
 

Jménem všech dětí z Mateřské školy Nové Domovy a Nové Domky 
děkujeme za finanční dary od rodičů dětí a od firem ALUPLAST, 
OKNOTHERM, JEDNOTA DS Kaplice, OÚ Střítež Nádraží, 
Hofgärtner, Ježek. 
Díky Vašim štědrým peněžním darům měly děti pod stromečkem 
plno dárků.  

Ředitelka školy Hana Voglová  
 

 

 
 
 
 
 
   

 
 
 

 
   Na ples kdy a v čem… 
 

 

V sobotu 15. ledna se ve Slovanském domě konal 23. Lesnický ples, 
který pořádala Česká lesnická společnost Kaplice. Plesu se zúčastnilo 
117 hostů, hrála skupina Tamara a podle ohlasu zúčastněných se dá 
říci, že akce byla úspěšná. Po půlnoci, kdy zábava byla v plném 
proudu, došlo k drobné kolizi s několika občany, kteří chtěli ples 
navštívit, avšak pořadatelé je odmítli do sálu vpustit. V čem byl 
problém – jednalo se o skupinku mladých lidí, kteří pravděpodobně 
trávili večer v některém restauračním zařízení v Kaplici a poté co se 
tato zařízení uzavřela, dostali „dobrý nápad“ jít se nadále bavit na 
ples. To, že přišli v dobré náladě, šlo v tuto pozdní noční hodinu 
omluvit, ovšem podle mne nelze tolerovat návštěvu plesu v riflích a 
kostkované košili nebo mikině. Jsem přesvědčen, že stále ještě je ples 
určitá společenská záležitost, na kterou se chodí jednak na začátku a 
jednak ve společenském obleku. Pro mne jako pořadatele je 
nepřijatelné, abych do kolektivu hostů, kteří zaplatili nemalou částku, 
pustil kohokoliv, komu již v Kaplici nikde nenalejí a tak se rozhodne 
zavítat do posledního otevřeného podniku. Považuji to za nefér vůči 
všem, kteří přišli okolo osmé a přišli se bavit a tančit na ples. Smutné 
bylo, že si díky alkoholu tito návštěvníci nechtěli nechat mojí 
argumentaci vysvětlit a opakovaně a chvílemi agresivně se domáhali 
vstupu. Jediným pozitivem bylo, že byli ochotni uhradit plné vstupné, 
přesto je pro mne jejich návštěva sálu nepřijatelná. Nakonec se nám 
situaci podařilo uklidnit a ples byl v klidu a pohodě ve 3.00 hodiny 
ukončen. Nemáme ambici pořádat společenskou akci na úrovni Plesu 
v opeře, přesto se domnívám, že i malé město si zaslouží akce na 

určité společenské úrovni. Jsem přesvědčen, že rozhodnou-li se hosté, 
že jdou na ples, očekávají od nás pořadatelů, že ples bude plesem od 
začátku až do konce a ne, že se nad ránem změní na diskotéku. 
Celá situace má do budoucna dvě jednoduchá řešení: 

1. Ples nebudeme pořádat, uvolníme termín a sál a naši 
půlnoční návštěvníci si mohou uspořádat zábavu či 
diskotéku podle svých vlastních představ. Je možné, že 
zaplní sál do posledního místečka a vše bude v pořádku. 

2. Necháme se přesvědčit, že tato společenská událost je 
v Kaplici žádaná a opět již 24. Lesnický ples uspořádáme. 
Rád budu, jako pořadatel, s každým, kdo bude mít zájem, 
diskutovat o kapele a jejím repertoáru, jsem připraven 
diskutovat o tombole, jejím obsahu i způsobu a jsem 
ochoten diskutovat i o ceně vstupného. Nejsem ale ochoten 
pustit na tuto akci „půlnoční“ návštěvníky v riflích a pod 
vlivem alkoholu. 

Svojí úvahu ukončím hamletovskou otázkou: Bude či nebude 
v Kaplici 24. Lesnický ples v roce 2012? 

  Radek Kordač, Česká lesnická společnost, 
kordac.ls202@seznam.cz 

 
 

 
 
 

 
 

4.  leden 2011, čas 9.22 dopoledne, terasa kina v Kaplici 
částečné zatmění slunce na jihovýchodní obloze 

 
 

 Linde Pohony s.r.o. Český Krumlov   

 

 Přijme VEDOUCÍHO LOGISTIKY  
  Bližší informace, požadavky apod.: tel: 380 767 104 nebo  
  e-mail: marcela.duskova@lipo.cz 

 

Brána názorům otevřena ...  
 

Vstupte! Nehas, co t ě nepálí. Ale pokud máš, čtenáři kaplický, 
pocit, že tě něco pálí nebo že to hoří, či si viděl něco, co se ti líbilo, 
pak do „brány“ můžeš kdykoliv vstoupit: chválou, kritikou, námětem 
do diskuse…  
 

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

Infocentrum Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice. 
Anonymy nezveřejňujeme. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme květinovému studiu Veronika za příjemnou 
předvánoční atmosféru prvního adventu. Před květinovým 
studiem nás překvapilo i příjemné pohoštění v podobě vánočního 
cukroví a teplého nápoje. To vše se celé konalo 27. 11. 2010. 

                                   Děkují zákazníci 
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   Z historie  
 

Zlomený luk  
 

Německý vlastivědný badatel Wilibald 
Böhm zaznamenal a otiskl v září 1941 
v měsíčníku Mein Böhmerwald pověst 
„Der zerbrochene Bogen.“ V české 
verzi ji vyprávěla Milanu Píšovi paní 
Marie Čutová z Pořešínce v té formě, 
jak si ji pamatovala ze školy z 
vyprávění učitele. Sám Böhm v roce 
1986 uznal, že původní osídlení okolí 
dnešní Kaplice bylo v průběhu 12. 
století slovanské. Mariánskou kapli v 
Kaplici na přelomu 12. a 13. století je 
nutno spojit s dějinami premon-
strátského kláštera v Milevsku, který 
byl založen v roce 1184. Samotná 
pověst, tak jako každá pověst, je z části 
smyšlená, ale s pravdivým jádrem, 
které se zachovalo v ústním podání. Po 
tomto úvodu již nutně musí následovat 
samotná pověst. 
Před mnoha a mnoha lety žil na hradě 
Pořešín jeden rytíř, který rád chodil na 
lov. Jednou lovil v pralese, který se 
rozkládal jižně od hradu. Tu pojednou 
vystoupil z houštiny obrovský medvěd 
a zdálo se, že se chce vrhnout na rytíře. 
Rytíř rychle sáhl po svém luku, přiložil 
ostrý šíp s úmyslem skolit netvora. Ale luk se rozlomil vedví a rytíř 
zde stál pojednou bez obrany a beze zbraně. V této největší nouzi 
slíbil postavit na tomto místě kapli, když mu nebe pomůže. Ve 
stejném okamžiku se objevil cizí rytíř, který zabil medvěda, ale hned 
nato se vzdálil  a zmizel v temnotě lesa. Rytíř z Pořešína dodržel svůj 
slib. Stromy na tom místě byly pokáceny, byla vytvořena lesní 
mýtina a u cesty byla postavena kaple. Během doby se usadili u 
tohoto kostelíka zemědělci, řemeslníci a obchodníci a toto nové 
osídlení dostalo jméno Kaplice podle té kaple, která zavdala příčinu 
jeho vzniku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radovan Procházka vydal v roce 
1975 drobný román Bouře nad 
Pořešínem. Zde je tato pověst 
rozvedena do příběhu dvou mladých 
lovců. Syna pořešínského 
purkrabího Petra a jeho přítele 
Vítka, syna hajného. Pokud byl hrad 
Pořešín založen později než ona 
kaple Kaplice v roce 1257, pak 
pověst zachycuje dobu mnohem 
starší a nemůže se vztahovat na 
rytíře z hradu Pořešín. Darovací 
listina Jindřicha I. Z Rožmberka z 
roku 1281 pro klášter ve Vyšším 
Brodě uvádí v blízkosti dnešního 
Rožmitálu na Šumavě, že zde byla 
hranice mezi panstvím Rožmberků 
a Bavorů. Kdy a jak přišel rod 
Bavorů na dnešní Kaplicko se dosud 
nepodařilo určit. Česká knížata i 
samotný král byli vášnivými 
milovníky lovů, a tak lovecký 
hrádek mohl být docela dobře 
předchůdcem pozdějšího hradu 
Pořešín. 
Premonstrátský klášter v Milevsku 
měl ve 12. století rozhodující slovo 
mezi kláštery v jižních Čechách. V 
klášterních análech je zakladatel 
milevského kláštera pan Jiří z 
Milevska označován za potomka 
rodu Bavorů a pan Milan Píša píše, 

že se mohlo jednat a přímo jednat „o nějakého Bavora ze Strakonic.“ 
Lovecká příhoda se založením kaple je velmi častá a její obdoba se 
najde nejen v jižních Čechách, ale i v sousedním horním Rakousku. 
Ukazuje to i pověst o založení premonstrátského kláštera v Schläglu, 
který byl založen v roce 1218 milevskými premonstráty. „Pořešínská 
pověst“ je jen jinou variantou stejných pověstí. K založení kaple v 
dnešní Kaplici mohlo dojít již kolem roku 1184 a v roce 1257 byla 
tato kaple kostelem.    

František Schusser 
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   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.  
 
Z důvodu prodeje domu v Kaplice nabízím k odkoupení nábytek, 
elektrospotřebiče aj. Cena dle dohody. Informace na tel. 606 366 311.  
 
Prodám dětský pokojíček zn. Gazel. 6 měsíců starý, zahrnuje 
komodu, šatní skříň, postel, vše s povrchovou úpravou. Cena 10.000,- 
Kč. Tel. 773 231 601. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

Náměstí 206, 382 41 Kaplice 
e-mail: info@proxima-kaplice.cz 
Tel., fax 380 312 827, 380 312 820 

*************************************************** *********************************** 
 

 • PRODEJ, KOUPĚ A PŘEVODY NEMOVITOSTÍ 
• PROJEKT NA VÁŠ RODINNÝ DŮM 
• MĚŘENÍ RADONU NA STAVENIŠTI 
   A KE KOLAUDACI STAVEB 
• SMĚNÁRNA – NÁKUP A PRODEJ VALUT 
   BEZ POPLATKŮ  
• POMŮŽEME ZAJISTIT ÚVĚR NA KOUPI 
   NEMOVITOSTI 
   
 Z nabídky vybíráme: 
-   ZASÍŤOVANÉ  STAVEBNÍ  POZEMKY V KAPLICI  
-   BÝVALÁ ŠKOLA V DESKÁCH U MALONT 
-   MENŠÍ STATEK V KVĚTOŇOVĚ   
-   ŘADOVÝ RD V BĚLÉ U MALONT   
-   DŮM V BESEDNICI 
-   RODINNÝ DŮM V KAPLICI – NÁDRAŽÍ – SLEVA!!! 
 

Hledáme pro své klienty domy, byty, pozemky. 
Prodejte svoji nemovitost,dostanete peníze,  

které požadujete. 

ANTÉNY a SATELITY 
 

- satelitní komplety HDMI i SD, settopboxy 
- montáže a úpravy televizních antén a rozvodů 
- akce: satelitní komplet vč. montáže 3.499,- Kč 
- HD satelitní komplet vč. montáže 5.499,- Kč 
- použité SD satelitní receivery 750,- Kč 
  

DODÁVKY – MONTÁŽE - SERVIS 
Volt sro, I. Suk, tel. 603 247 049 

voltsro@razdva.cz * Tržní 859 Kaplice 
(pod autobusovým nádražím, bývalé prac. oděvy p. Maška)  

otevírací doba denně 14.00 – 16.30, sobota 9.00 – 11.00  
 

 

VŽDY UPRAVENÁ A KRÁSNÁ S  
 

PERMANENTNÍM MAKE-UPEM  
 

 

Lenka Lakomá, tel.: 777-27 35 46  
www.permanentnitetovani.cz  

lakomal@email.cz  
 

      PERMANENTNÍ MAKE-UP     TETOVÁNÍ 
      KOSMETICKÉ KURSY      VIZÁŽISTIKA 
 

*13 let praxe v tetování, vizážistice i výuce líčení (modní 
přehlídky, foto, TV, denní i večerní) *kvalitní barvy s atesty 
MZČR (není potřeba zbytečně několikrát jizvit kůži) 
*Tetováž předem pečlivě předkreslím s ohledem na mimiku 
obličeje... *Nebolí to!  Používám  nejmodernější gelová 
anestetika *Tetuji v jižních i západ. Čechách.   

 

KOMINICTVÍ 
 

PROVÁDÍM ČIŠTĚNÍ A POVINNÉ 
PROHLÍDKY SPALINOVÝCH CEST  
A OSTATNÍ KOMINICKÉ PRÁCE  

 

Jiří Mészároš  
Omlenička 6  U Trojice 802/27 
382 41 Kaplice  370 04 České Budějovice 
 

Tel. + 420 607 926 775 

Nebankovní p ůjčky  
 

Rychle a seriózn ě,  
pro d ůchodce, zam ěstnané,  

pro podnikatele.  
 

Tel.: 777 573 151 
   

Úvěrový poradce pracuje pro společnost  
PROFI CREDIT Czech, a.s. a je oprávněn ke 

spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém 
úvěru a péči o klienta po uzavření smlouvy  

o revolvingovém úvěru. 

PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI  
 

SAMMYHO 
DOBRODRUŽSTVÍ  

úterý 22. února od 18.00 hodin, kino Kaplice  
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      POTRAVINY     
     Na Vyhlídce 513, Kaplice     
     Prodejní doba: Po-Pá: 6.00 - 18.00, So: 6.30 - 11.00, Ne: 7.00 - 11.00 

       
               

Zákazníkům také nabízíme možnost vybírání peněz prostřednictvím platební karty - cash back.   
Také si u nás můžete dobít mobilní telefon. NOVINKA – stá čené víno od 45,90 za 1 l     

           

V letákové akci od 31. 1. do 13. 2. 2011 mimo jiné nabízíme:    

Milkin trvanlivé mléko 1l  11,90 Myslivecká klobása 1 kg  79,90 Samson světlý výčepní 0,5l  5,90 
Niva válec 1 kg   144,90 Vaječná tlačenka 1 kg  79,90 Budvar světlý výčepní 0,5l  8,50 
Sedlčanský hermelín 100g  21,90 Selský salám 1 kg super cena!! 89,90 Toal. papír Harmony 8x200 2 vrst.        39,90 
Eidam plátky 100g 45%  super cena!! 12,90 Kuřecí křídla  420 g   super cena !! 19,90 Bella Panty 20 ks hyg. vložky                22,90 
Kinder mléčný řez 28g  8,90 Kuřecí stehna  500g  28,90 Jar 500 ml různé druhy super cena !!  19,90 
Cremaviva 135g různé přích.  6,90 Nowaco hranolky 1 kg  22,90 Bonux prací prášek 2 kg                79,90 
Jogobella 150g různé příchutě 5,90 Polévková zelenina  350g  10,90 
Dr. Halíř tvaroh 20% 250g  11,90 Pochoutkový salát 140g  super cena !! 12,90 
Actimel 4x100g   37,90 Celozrná bageta šunková 200g 22,90 Každý m ěsíc losujeme t ři zákazníky, 
Hodonínský salám 1 kg  59,90 Májka a mandlová paštika 150g 15,90 kteří ve věrnostní sout ěži vyhrávají  
Uzená krkovice s kostí 1 kg  89,90 Plundra s náplní 2 ks  10,90 nákup ZDARMA ve výši 900,- , 600,-   
Šunkový točený salám 1 kg  79,90 Chléb Labužník 500g  15,90  a 300,- Kč   
Gothajský salám 1 kg  49,90 Piškotová bábovka 300g  19,90  
Loupací párky 1 kg  super cena!! 49,00 Lift 2 l různé příchutě   super cena !! 9,90   Bližší informace  obdržíte na prodejn ě. 
Šunka od kosti 1 kg   129,90 Mattoni ochucená 1,5l  11,90    
     

Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Víkendová nabídka: 3. 2. - 6. 2. 2011   Mléko trvanlivé polotu čné 1 l 10,90  

 

FLOP JE VAŠE JISTOTA 

 

 
 
 
 

 
Mám nakupovat zlato a stříbro 

jako zajištění? 
Zlikviduje vaše úspory 

hyperinflace??? 
 

Staňte se vlastníky drahých kovů 
ve fyzické formě. 

 
Chcete vědět více??? 

Navštivte nás v kanceláři  
na Náměstí č.p. 204 v Kaplici  

nebo nás kontaktujte na telefonu: 
602 290 121, 380 311 332, 

e mail: soukupova@fbt-sro.cz 
 

Ti co vědí - Bill Gates, Waren Buffett, 
Petr Kellner a další… 

 

www.studiolaura.webnode.cz 
* 728 260 377, Linecká 413 

 

U nás můžete relaxovat p ři kosmetice,  
masáži, manikú ře, u kade řnice  

nebo se nechte nalí čit, zkuste zdobené gelové nehty 
 

Chybí Vám slunce?  Navštivte SOLÁRIUM 
 

Chcete vytvarovat t ělo a zhubnout?  Nabízíme 
ULTRAZVUKOVOU LIPOSUKCI  a LYMFOVEN  

 

Nebaví Vás lí čit se každé ráno?  Řešením může být 
PERMANENTNÍ MAKE UP, tetujeme i obrázky na tělo 

 

Trápí Vás chloupky v obli čeji nebo na t ěle, pigmentové 
skvrny, rozší řené žilky?  I to se dá řešit IPL pulzní světlo 

ARIANE, používá se i na FOTOOMLAZENÍ  
 
 


