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1. úterý Česká rodinná komedie   90 min.   
20.00 hod. RODINKA 
 Ztřeštěná puberťačka, pěstitel orchidejí na penzi, vášnivý 

kutil s katastrofálními následky, archeolog bez práce a 
další členové docela normální a přesto krásně praštěné 
RODINKY se rádi sejdou za každých okolností u 
společného stolu, ke kterému se vždy dají přidat další 
židle... Režie: D. Klein. Hrají: J. Štěpánková, D. 
Kolářová, J. Hanzlík, P. Forman, N. Konvalinková 

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
2. středa Krimi USA    102 min.   
20.00 hod. AMERIČAN 
 Thriller o vrahovi Jackovi, který se skrývá v Itálii před 

svou poslední vraždou. Na italském venkově se spřátelí 
se zdejším farářem a prožívá milostný vztah s krásnou 
Clarou. Nesmí ale zapomínat na své poslání.  Režie: A. 
Corbijn. Hrají: G. Clooney, B. Altman 

 Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
8. úterý Dobrodružný film USA   98 min.   
20.00 hod. HON NA ČARODĚJNICE 
 Dva rytíři mají za úkol dopravit do vzdáleného kláštera 

dívku, obviněnou z čarodějnictví. Tam se má údajná 
čarodějnice podrobit prastarému rituálu vymítání ďábla. 
Strastiplná cesta je zkouškou jejich sil a kuráže a během 
ní odhalí dívčino temné tajemství… Režie:  D. Sena. 
Hrají: N. Cage, R. Perlman, Ch. Lee 

 Vstup 75,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
9. středa Akční krimi komedie USA  119 min.   
20.00 hod. ZELENÝ SRŠEŇ 
 Dosud vedl bezstarostný život plný večírků. Po smrti 

svého otce, prominentního magnáta, poprvé vidí svou 
šanci udělat něco proti zločinu. Britt Reid a jeho velmi 
schopný řidič Kato si pořídí nezničitelné auto a vydávají 
se do ulic porušovat zákon, aby ho mohli chránit. Režie: 
M. Gondry. Hrají: S. Rogen, J. Chou, C. Diaz  

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
12. sobota Pásmo animovaných pohádek pro děti    65 min.  
16.00 hod. CIRKUS HURVÍNEK  
  Cirkus Hurvínek, Rusalka Hupsalka, Budulínek a man-

delinka, Krtek chemikem 
  Vstup 20,- Kč 
15. úterý Romantická komedie USA/Španělsko   96 min.   
20.00 hod. POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ 
 Vášně, touhy i neklid vykolejí v životě dva manželské 

páry. Poté, co Alfie opustí Helenu, aby dohnal své mládí 
a věnoval se energické dívce na telefonu, se Helena 
začne řídit praštěnými radami kartářky. Nespokojená 
Sally se zamiluje do pohledného majitele galerie a její 
manžel se zblázní do tajemné ženy, kterou pozoruje z 
okna svého bytu. Režie: W. Allen. Hrají: G. Jones, J. 
Brolin, A. Hopkins, N. Watts 

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
16. středa Hudební drama USA   106 min.   
20.00 hod. THE RUNAWAYS 
 Příběh slavné dívčí rockové kapely ze sedmdesátých let, 

jejíž hlavními hvězdami byly provokativní Joan Jett a 
kráska Cherrie Currie. Režie: F. Sigismondi. Hrají: K. 
Stewart, D. Fanning, A. Shawkat 

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
 

Připravujeme v kině Kaplice na duben:   
ČERNÁ LABUŤ, NEVINNOST, NA VLÁSKU,  

127 HODIN, NICKYHO RODINA  
 

22. úterý Dobrodružná fantasy Velká Británie    112 min.   
20.00 hod. LETOPISY NARNIE:  
23. středa  PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA 
18.00 hod. Mladý král Kaspian se na své lodi vydává splnit svou 

přísahu a najít sedm ztracených lordů z Narnie a po 
jeho boku s ním podél nebezpečných ostrovů plují i 
Edmund a Lucinka. Režie: M. Apted. Hrají: B. 
Barnes, S. Keynes, G. Henley, L. Neeson 

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
29. úterý Akční komedie USA   99 min.   
20.00 hod. RED: VE VÝSLUŽBĚ  
 A EXTRÉMNĚ NEBEZPEČNÍ 
 Souboj mezi špičkovým, extrémně nebezpečným 

agentem ve výslužbě a celým zbytkem CIA. Režie: R. 
Schwentke. Hrají: B. Willis, M. Freeman, M.-L. 
Parker, H. Mirren, K. Urban 

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
30. středa Akční drama USA/Francie  105 min.   
20.00 hod. CIZINEC 
 Američan Frank se v průběhu výletu po Evropě zcela 

náhodou seznámí a začne flirtovat s pozoruhodnou 
ženou, která mu ale zkřížila cestu zcela plánovitě. 
Jejich vášnivá romance se v okouzlujícím prostředí 
Paříže a Benátek dále rozvíjí a oba zjišťují, že se 
nevědomky zapletli do smrtící hry kočky s myší. 
Režie: F. H. von Donnersmarck. Hrají: J. Depp, A. 
Jolie, R. Sewell, P. Bettany 

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
 

 

   Knihovna – program v b řeznu  
 

V týdnu od 14. – 18. března 2011 nabízíme zápisné pro nové čtenáře 
zdarma a čtenářskou amnestii (prominutí sankčních poplatků).  
Beseda o Novohradských horách * V úterý 15. března se bude 
konat v oddělení pro děti posezení s panem Koželuhem, autorem 
knihy „(Ne)zapomenuté stopy“. Zveme Vás na besedu Genius loci 
Novohradských hor s krásnými fotografiemi a komentářem o 
přírodních zajímavostech a historii. Vstupné je dobrovolné.  
Čteme a nejsme sami… * O týden později, opět v úterý, 22. března 
přijďte na tradiční posezení nad zajímavými knihami s malým 
občerstvením „Čteme a nejsme sami…“ Nové informace o literárních 
webových stránkách, čtečkách knih a možném stahování textů. 
Můžete přinést vlastní knihu a představit ji ostatním. Posezení se 
koná v oddělení pro dospělé od 16.00 hodin.  
Svůj tip na dobrou knihu z našich fondů můžete celý měsíc březen 
zanechat v půjčovně pro ostatní čtenáře. Buď knihu odložíte na 
určené místo, nebo její název vyvěsíte na připravenou nástěnku. 
Čtenář roku 2010 *  Knihovna se zapojila do celostátní akce Čtenář 
roku. Každé oddělení vybere 3 nejpilnější čtenáře knih za rok 2010 a 
výherce na konci měsíce odmění.  
V oddělení pro děti jsme také připravili zápisné na 1 rok pro nové 
čtenáře zdarma. Zapsat se přijďte ve dnech mezi 14. až 18. březnem. 
V těchto dnech Vám budou při návštěvě knihovny také odpuštěny 
poplatky za upomínky.  
Na 24. března je plánována beseda se spisovatelkou Miluší 
Vítečkovou, beseda je připravena pro žáky 1. tříd ZŠ Fantova a ZŠ 
Školní. V březnu budou probíhat informatické návštěvy MŠ a ZŠ a 
literární soutěž „Doplňte jména těchto spisovatelů.“  
Na závěr měsíce se uskuteční 11. ročník Noci s Andersenem.  
 

Sčítání lidu – ukládání dat v knihovně zdarma  
V průběhu sčítání lidu budou v Městské knihovně přístupny počítače 
k ukládání dat zdarma. Studovna je otevřena od pondělí do pátku 
dopoledne od 9.00 – 12.00 hodin. Odpoledne pak v pondělí a ve 
čtvrtek od 13.00 – 18.00 hodin, v úterý a středu od 13.00 – 17.00 a 
v pátek 13.00 – 15.00 hodin.  
 

Na tomto místě bychom se chtěli rozloučit s naším dlouholetým 
čtenářem panem Ottou Mörtlem, který zemřel 24. ledna 2011.  

Pracovní kolektiv Městské knihovny Kaplice  
 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
březen 
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Co s dětmi o jarních prázdninách?  Přijďte si zasportovat společně s nimi! 

RODINNÉ SPORTOVNÍ HRY 
neděle 13. 3. 2011 od 9.00 do 13.00 hodin v tělocvičně ZŠ Fantova 

 

sportovní hry pro dospělé a děti od 4 let /atletické kolečko, miniflorbálek, ringo, trefy, různé soutěže.../ 
Soutěží čtyřčlenná družstva: 2 dospělí či mládež nad 16 let, 2 děti 4-15 let. Rodinné vazby nepodléhají kontrole :-) 

 

Prosím, pro lepší přípravu rodinného klání se předem nahlaste Lence Menšíkové: ddmkaplice@seznam.cz, 380 313 009, 724 967 183. Zve DDM Kaplice 

 
 
 
 
 
5. března, sobota    od 20.00 hodin 

MAŠKARNÍ PLES  
Hraje pop-rocková skupina MIDI music band. Pořádá FK Spartak 
Kulturní dům Kaplice             Předprodej vstupenek v infocentru 
 

11. března, pátek  VERNISÁŽ od 14.00 hodin 

VÝSTAVA OBRAZ Ů 
BOŽENA ZÍMOVÁ 
Výstava potrvá do 8. 4. 2011.  
Výstavní síň kulturního domu Kaplice, I. patro   
 

11. března, pátek    od 14.00 hodin 

TANEČNÍ ZÁBAVA K MDŽ 
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Jiskra, vedená kapelníkem 
p. Theimerem z Č. Krumlova. Bohatá tombola.   
Pořádá Zájmové sdružení důchodců „SVÉPOMOC“.  
Kulturní dům Kaplice     vstup 50,- Kč 
 

15. března, úterý    od 18.00 hodin 

GENIUS LOCI NOVOHRADSKÝCH HOR 
BESEDA S MILANEM KOŽELUHEM 
Městská knihovna, oddělení pro děti 1. patro 
 

18. března, pátek    od 20.00 hodin 

COUNTRY SHOW VLÁDI R ŮŽIČKY 
Kulturní dům Kaplice        
 

19. března, sobota    od 20.00 hodin 

MAGMAFEST 
The Scrape (grunge-hard rock), Wade (Indie-rock), Led Zeppelin 
Revival, Magma (rock). Více na www.magmacz.eu. 
Kulturní dům Kaplice          Vlezné 100,- Kč 
 

21. březen, pondělí    od 18.00 hodin 

ON THE ROAD / na cestě  
STŘEDNÍ VÝCHOD  
SÝRIE, LIBANON, JORDÁNSKO   
Cestovatelská beseda s Tomášem Radějem.  
Kino Kaplice      více o cestovatelské besedě viz článek  
 

24. března, čtvrtek    od 19.30 hodin 

NEJVĚTŠÍ HITY PETRA SPÁLENÉHO  
Petr Spálený, Miluše Voborníková  
a skupina New Apollo band 
Kdybych já byl kovářem, Dáma při těle, Když ji potkáš, Obyčejný 
muž, Až mě andělé, Plakalo baby …  
Kulturní dům Kaplice                 Vstupné 150,- /140,- /130,- Kč    
 

31. března, čtvrtek    od 19.00 hodin 

POPEL A PÁLENKA  
Tak trochu černá komedie o manželství, vztahu rodičů a dospělých 
dětí, urně s popelem, domácí pálence a pečlivě utajených plánech, 
které nakonec stejně vyjdou najevo.  
Hraje Divadelní klub Českokrumlovská scéna 
Kulturní dům Kaplice        
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

   Cestovatelská promítání 
 

STŘEDNÍ VÝCHOD – 
SÝRIE, LIBANON, JORDÁNSKO 
 

21. 3. 2011 od 18:00 hodin v kině Kaplice  
Uvidíme srdce ryzího Orientu! Všechny památky UNESCO v Sýrii, 
starobylý Damašek i působivé křižácké hrady. Dále spatříme pouštní 
perlu Palmyru na východě Sýrie a nebo věhlasné Aleppo. Z Libanonu 
si ukážeme mimo jiné kosmopolitní Bejrút, slavné libanonské cedry, 
ale též chrámy v Baalbeku v údolí Bikáa. V Jordánsku zabrousíme 
mimo jiné do Ammánu - metropole beduínského království, dále k 
Mrtvému moři a do proslulého skalního města Petra. Pouštní 
rezervace Wádí Rum se svými úchvatnými pouštními scenériemi 
bude tečkou za naším putováním po Středním východě. 
Průvodcem nám bude člověk z nejpovolanějších – Tomáš Raděj, 
absolvent Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. 
Dlouhodobě se specializuje na fenomén islámského radikalismu, v 
současnosti přednáší mj. pro civilní univerzity, Univerzitu obrany v 
Brně, Diplomatickou akademii MZV ČR, Armádu České republiky 
apod. Rozsáhle procestoval především arabský svět. Autor mnoha 
studií a analýz v odborných periodikách a publikacích. V r. 2007 
pobýval jako konzul v Bagdádu. V roce 2010 vydal publikaci o 
vzniku a vývoji Islámu a o strategii, taktice a ideologii islámských 
radikálních a nacionalistických uskupení v Iráku v letech 2003-2009. 

Jaroslav O. Zeman 
 

   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  
 

Modlitba Páně 
23. ekumenický večer  
Čtvrtek 3. března v 19.00 hodin ve sborovém domě ČCE Archa   
 

Fotovoltaické elektrárny 
Přednáška s Mgr. Pavel Doucha z Tábora, právníkem Ekologického 
právního servisu. Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni! 
Čtvrtek 17. března v 18.00 hodin ve sborovém domě ČCE Archa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
Změna programu vyhrazena        březen 
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Pro toho, kdo stále řeší otázku, kam s těmi věcmi,  
když je to škoda vyhodit. 

 

JARNÍ BLEŠÍ TRH 
 

Kde? prostory DDM Kaplice 
Kdy? o jarních prázdninách: pátek 11. 3.  16.00 - 18.00 hodin  
      sobota 12. 3.    9.00 - 11.00 hodin 
Co?  oblečení pro děti i dospělé / sportovní potřeby / hračky / 

domácí potřeby aj. Podmínka: funkční a čisté věci 
Jak bude "blešák" probíhat?  
Zájemci o prodej věcí se nahlásí na tel.: 380 313 009, dostanou 
stůl, židli a kousek prostoru. Zboží si sami ocení a sami prodají. 
Neprodané kusy si zase odnesou. Zájemci o koupi se prostě jen 
přijdou podívat ve výše uvedených termínech. 
 

 
 

 
 
 

březen 
3. 3. Zpívánky v domově důchodců 
            Vystoupí děti z hudebních kroužků DDM 
4. 3. Výtvarná dílnička  - savovaná trika 
            Od 16.00 hodin v dílničce v Benešově nad Černou 
5. 3. Čokoládová cena 
      Turnaj v judu – ZŠ Fantova 
10. 3. Plstěná zvířátka  /medvídek panda/ 

Výtvarná dílnička pro děti, od 9.00 hodin v DDM. 
Přihlášky do 9. 3. 2011 na tel. 773 300 229. Poplatek na 
materiál 70,- Kč. 

9. 3. Prázdninové dopoledne stolních her  
od 9.00 hodin v DDM. Pro děti od 6 let.  

11.- 2. 3. Jarní bleší trh v DDM 
13. 3. Rodinné sportovní hry 
15. 3. Okresní kolo basketbalu – kat. III., hoši 
16. 3. Okresní kolo basketbalu – kat. III., dívky      ZŠ Fantova 
30. 3.  Okresní kolo volejbalu – kat. IV., dívky  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRÁVI ČKY  
Z KAPLICKÝCH ŠKOL 
 

   Masopust v mate řské škole  
 

Dnes je svátek, velký bál, děti mají karneval… Toto téma nás 
provázelo celý týden před samotnou oslavou Masopustu. Během 
týdne se děti seznámily s tradicí masopustu a jeho zvyky. A když 
nastal Den D (22. 2. 2011), začala se školka hemžit princeznami, 
piráty, šašky, tygříky. Navštívili nás také pavoučí muži, Šmoulinka, 
Bořek stavitel, kouzelník a další. Děti během dopoledne plnily 
soutěžní disciplíny. Bravurně zvládaly běh mezi kuželkami, skoky 
v pytlích, hod na cíl. Odměnou jim bylo sladké překvapení v podobě 
tradičních masopustních koblížků od naší paní kuchařky. Na závěr 
děti předvedly své masky při promenádě a všichni si společně 
zatančily. Velký dík patří i rodičům, kteří masky vyrobili. 
Závěrečnou tečku jistě udělala společná fotografie všech masek. 
Masopustní veselice se vydařila a děti odcházely domů s úsměvem na 
tváři a s novými zážitky.  

Kolektiv mateřské školy Kaplice, 1. máje 771  
 
 
 
 
 
 
 
 

   Hudební úsp ěchy skupiny RAK  
 

z Domu dětí a mládeže Kaplice 
 

Skupina RAK (rychlá amatérská kapela) vznikla na podzim 2010 z 
pěti starších dětí Pěveckého sboru DDM. Vybrala a upravila jsem jim 
3 písně a doprovodila je na akustickou kytaru. U dvou dětí jsem 
využila slušné hráčské úrovně na zobcovou sopránovou flétnu. 
Přihlásila jsme je na okresní kolo Dětské Porty v Českém Krumlově 
do kategorie „SP - děti do 14 let s pedagogickým doprovodem“. V 
této kategorii skupina zvítězila a získala postup do republikového 
finále. 
Finále v Praze - Bohnicích byla pro děti velká zkušenost. Slyšely 
konkurenci z různých koutů ČR, soutěžily dokonce i slovenské 
kapely. Vystupovalo se „naostro“, bez možnosti zvukových zkoušek. 
Všichni členové skupiny RAK hráli a zpívali na podobné soutěži 
poprvé, o to větší bylo překvapení, že získali 3. místo!  
V hudebním oddělení DDM je řada dalších talentů. Někteří z nich se 
připravují na pěveckou soutěž Jihočeský zvonek a mezinárodní 
soutěžní festival Novohradská flétna. Flétnový soubor i Pěvecký sbor 
vystupuje v rámci různých regionálních akcí, např. v březnu zazpívá 
a zahraje seniorům v Domově důchodců a v dubnu se zúčastní 
Kaplických hrátek - hudebně-dramatické přehlídky dětských souborů, 
kterou pořádá naše organizace. Tam se také premiérově představí 
trojpohádka Lotrando a Zubejda v podání tří dramatických souborů 
DDM Kaplice.  
Děkuji tímto panu řediteli Karlu Toncarovi za maximální podporu 
naší práce a tvůrčí atmosféru v DDM, svému muži Josefu Menšíkovi 
za spolupráci a rozmanitý hudební doprovod a všem rodičům za to, 
že nám fandí!  

 Mgr. Lenka Menšíková, DDM Kaplice 
Zleva: Vilém Vrážek, Linda Prágerová, Nikola Nováková, Lenka 
Menšíková, Veronika Valášková, Žaneta Součková 

 
   Další cesta k maturit ě v Kaplici 
 

Připomínáme všem absolventům středních odborných učilišť, kteří 
úspěšně složili závěrečné zkoušky a získali výuční list, že od školní-
ho roku 2011 – 2012 otevíráme na G, SOŠE a SOU Kaplice, 
Pohorská 86 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM s názvem PODNIKÁNÍ, 
kód oboru 64-41-L/51. Studium bude dvouleté, denní formou, zákon-
čené maturitní zkouškou. Přihlášky je nutno podat v sekretariátu 
školy v průběhu měsíce března. Kromě všeobecně vzdělávacích 
předmětů se v tomto oboru zaměříme na získání znalostí z oblasti 
ekonomiky, účetnictví, práva, psychologie a marketingu. Na nové 
studenty se těší vedení školy a celý pedagogický sbor.  

G, SOŠE a SOU Kaplice 
 

 

Slovanský dům Kaplice zve 
 

Zaměstnanci a žáci G, SOŠE a SOU Kaplice Vás srdečně zvou  
dne 8. března do restaurace Slovanský dům  

na MENU KE DNI ŽEN  za 95,- Kč: 
Zeleninová polévka. Zapečený krůtí plátek se šunkou a sýrem, brambory. 

Jablkový závin se šlehačkou. 
 

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

 

 

Zápis / přijetí k předškolnímu vzdělávání /  
do mateřské školy na sídlišti 

 

Mateřská škola Kaplice 1. máje 771 vyhlašuje ve dnech 15. 3. a 
16. 3. 2011 v době od 9.00 do 11.00 hodin možnost podání 

žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.  
Přijímací řízení se koná pro školní rok 2011/2012. 
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   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 
14. února 2010  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
  

I. schvaluje  
� prodej pozemku p.č. 870/5 k.ú. Kaplice o výměře 22 m² Rudolfu a 

Dagmaře Červíkovým, bytem Kaplice za cenu 300,- Kč/m²+ náklady 
spojené s prodejem (dále NSP) 

� prodej pozemku p.č. 2029/112 k.ú. Kaplice o výměře 34 m² Vojtěchu 
a Marii Píchovým, bytem Kaplice za cenu 230,- Kč/m² + NSP  

� prodej pozemku p.č. 2029/108 k.ú. Kaplice o výměře 32 m² Soně 
Šindelářové, bytem Kaplice za cenu 230,- Kč/m² + NSP 

� prodej pozemku p.č. 2029/43 díl c) k.ú. Kaplice o výměře 3 m² Pavlu 
Šedivému, bytem Kaplice za cenu 1.000,- Kč/m² + NSP  

� prodej pozemku p.č. 157/10 k.ú. Mostky o výměře 510 m² Ladislavu 
a Jarmile Angyalovým, bytem Mostky za cenu 60,- Kč/m² + NSP  

� prodej pozemku p.č. 2035/4 k.ú. Kaplice o výměře 120 m² Milanu 
Fischerovi, bytem Kaplice za cenu 150,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1660/28 k.ú. Kaplice o 
výměře 11 m² za cenu 520,- Kč + NSP 

� bezúplatný převod pozemků p.č. 1581 o výměře 338 m², p.č. 1584/1 
o výměře 17 m², p.č. 1585 o výměře 29 m², p.č. 1587/3 o výměře 63 
m², p.č. 1587/4 o výměře 80 m² a p.č. 1586/1 o výměře 286 m² vše 
v k.ú. Kaplice za podmínek, že Město Kaplice bude o pozemky řádně 
pečovat a užívat je pro veřejně prospěšné účely – jako součást 
sportovního areálu. Po dobu 10 let ode dne nabytí vlastnictví je 
nepřevede do vlastnictví třetích osob a po stejnou dobu je nebude 
využívat ke komerčním účelům a ani je nebude k takovým účelům 
pronajímat  

� podání žádosti o dotace v rámci vhodného dotačního titulu a 
následnou realizaci projektu s pracovním názvem „Hledáme kořeny – 
prolínání historie a současnosti“. V případě získání dotace 
zastupitelstvo schvaluje následnou realizaci projektu a zajištění 
financování v rámci rozpočtu města 

� poskytnutí finančního příspěvku sportovním oddílům na činnost 
s mládeží dle předloženého návrhu 

� Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Městem Kaplice a 
Jihočeským krajem o budoucím daru pozemní komunikace a mostu 
na pozemcích KN č. 3309/2, 3322, 3323 a č. 3374 vše v k.ú. Blansko 
u Kaplice z majetku Města Kaplice  

� Sponzorskou smlouvu mezi PC servis KB, s.r.o. Český Krumlov a 
Městem Kaplice  o poskytnutí finanční částky 20.000,- Kč na nákup 
počítačových sestav pro Městskou knihovnu Kaplice       

� Dohody o poskytnutí finančního příspěvku s neziskovými 
organizacemi dle předloženého návrhu  

� Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy Kaplice, Nové 
Domovy 221 týkající se vymezení předávaného majetku rušené 
příspěvkové organizace  

� Smlouvu o zprostředkování dotace z ROP NUTS II Jihozápad 
v oblasti podpory 1.5. Rozvoj místních komunikací pro projekt 
„Rekonstrukce komunikace Českobudějovická ulice“ mezi Městem 
Kaplice a firmou GARANTA CZ a.s. 

� Dohodu mezi Městem Kaplice a firmou CBPS s.r.o. České 
Budějovice o mimosoudním vyrovnání ve věci insolvenčního řízení 
„Obytný soubor Šumavská“ 

� Smlouvu o úschově peněžní částky dle Dohody mezi Městem 
Kaplice a firmou CBPS s.r.o. České Budějovice    

� podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace náměstí v Kaplici“ 
v rámci 13. výzvy ROP Jihozápad. V případě získání dotace 
zastupitelstvo schvaluje následnou realizaci a zajištění financování 
projektu v celkové předpokládané výši Kč 17.800.000,- Kč v rámci 
rozpočtu města  
     

II. souhlasí  
� a bere na vědomí, že nemovitost bez č.p. uvedená na parcele č. 9/4 

k.ú. Mostky nikdy nepřešla do vlastnictví Města Kaplice a 
pověřuje starostu Města Kaplice podepsáním notářského čestného 
prohlášení o uznání vlastnictví k nemovitosti na stranu Josefa 

Koschanta – náklady spojené s pořízením notářského čestného 
prohlášení budou hrazeny stejným dílem       

� s přijetím věcného daru ve smyslu § 27, odst. 5 zákona č. 250/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů od firmy ZEMAV Rybník s.r.o., 
Dolní Dvořiště v hodnotě 5.250,- Kč, který bude použit při zajištění 
kulturní akce Masopust 2011 pořádané Kulturní a informační 
centrum Kaplice a souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi 
těmito subjekty o poskytnutí daru    

 

III. bere na vědomí  
� návrh na uzavření smluv o dílo mezi Městem Kaplice a firmou 

ENERGOFOREST s.r.o. Český Krumlov a pověřuje projednáním a 
schválením těchto smluv po provedených úpravách Radu města 
Kaplice  

 

IV. odkládá  
� rozhodnutí ve věci odkoupení lesního pozemku v k.ú. Blansko 
� schválení Smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi Společností 

TVMT s.r.o. České Budějovice a Městem Kaplice 
 

V. zamítá  
� návrh na zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 345/1 k.ú. Blansko  
� návrh na zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 450/1 k.ú. Kaplice  
� návrh na zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2042/10 k.ú. 

Blansko  
 

VI. pověřuje  
� Odbor správy majetku MěÚ Kaplice projednat s právní kanceláří 

možnost vložení do kupních smluv věcné břemeno předkupního 
práva – odkoupení zpět do vlastnictví města za stejnou kupní cenu  

� Odbor správy majetku MěÚ Kaplice prověřit vlastnictví veškerých 
pozemků ve sportovním areálu na Bělidle  

� Starostu města Bc. Talíře svolat pracovní jednání Zastupitelstva 
města Kaplice za účasti zástupců OO Policie ČR v Kaplici a Městské 
policie v Kaplici.    
Bc. Pavel Talíř, starosta města      Josef Kaloš, místostarosta města 

 

   Upozorn ění pro ob čany 
 

Ekonomický odbor Městského úřadu Kaplice opětovně upozorňuje 
všechny občany s trvalým pobytem v Kaplici na splatnost místního 
poplatku 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. Tento poplatek je splatný do 30. 4. 
2011. 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 
 

   Organiza ční změna na MÚ  
 

Od 1. 3. 2011 bude agenda školství převedena z odboru vnitřních 
věcí na odbor ekonomický. Změní se názvy obou dotčených odborů. 
Odbor vnitřních věcí a školství se od 1. 3. 2011 bude jmenovat Odbor 
vnitřních věcí a Odbor ekonomický se přejmenuje na Odbor 
ekonomiky a školství. Agendu školství bude i nadále zabezpečovat 
Mgr. Drdák (telefon i mailová adresa zůstávají stejné).  
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   Povinnost ozna čit budovu 
 

číslem popisným 
 

Z důvodu Sčítání lidu, domů a bytů Městský úřad Kaplice apeluje na 
své občany, aby si zkontrolovali a případně označili na svých 
nemovitostech čísla popisná, která jsou ze zákona povinni na budovu 
viditelně umístit.  
Základní právní úpravy označování budov popisnými, evidenčními a 
orientačními čísly jsou obsaženy v zákoně č. 128/2000Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce 
Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb. a č. 193/2001 Sb. 
Z ustanovení  § 31 obecního zřízení vyplývá, že každá budova musí 
být označena popisným číslem, pokud zákon nestanoví jiný režim 
pro označení budov číslem evidenčním (stavby pro rodinnou 
rekreaci, dočasné stavby a stavby nevyžadující stavební povolení ani 
ohlášení stavebnímu úřadu atd.) K usnadnění orientace mohou být v 
jednotlivých ulicích a na jiných veřejných prostranstvích označeny 
budovy vedle popisného čísla ještě číslem orientačním. 
Podle  § 31a obecního zřízení čísla popisná a evidenční přiděluje 
obecní úřad. V případě nově vzniklé budovy, která je stavbou 
vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, na 
základě písemné výzvy příslušného stavebního úřadu. V ostatních 
případech na základě písemné žádosti vlastníka budovy, jejíž 
přílohou je geometrický plán a doklad, který osvědčuje, že budova 
byla uvedena do užívání. O přidělení čísla popisného, evidenčního 
nebo orientačního vydá obecní úřad vlastníku budovy písemný 
doklad. 
Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu 
čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. 
Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad (§ 32 odst. 1 obecního 
zřízení). Město Kaplice neurčilo přesnou barevnou podobu čísel 
popisných, evidenčních či orientačních. Ustanovení § 5 vyhlášky 
Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb. upravuje určité minimální 
požadavky na podobu jednotlivých čísel tím, že stanoví,  
že popisná, evidenční a orientační čísla se barevně liší. K číslování se 
užívá arabských číslic, u čísel popisných a evidenčních bez 
jakýchkoliv dodatků. Jako dodatek čísel orientačních může být použit 
jeden znak české abecedy bez diakritických znamének. Čísla se 
umísťují tak, aby byla viditelná. 
Podle § 47b odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů, se přestupku dopustí ten, kdo neoznačí 
budovu čísly popisnými. Za přestupek může obec uložit pokutu 
až do výše 10 000 Kč. 

Jana Tomanová BBus.,  
referent odboru vnitřních věcí, oddělní evidence obyvatel  

 
   Sčítání lidu, dom ů a bytů 2011 
 

Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 
2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude 
půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat 
všechny země  EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. 
Náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na 
osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při tomto 
způsobu sčítání částka v  Evropské Unii obvyklá).  
 

Novinky sčítání lidu 2011 
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, 
které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také 
se zkušenostmi z předchozích sčítání: 
• Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím 
související legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na 
registrované partnerství. 
• Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem 
nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve 
sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, 
automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení 
domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina 
možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu.  

• Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na 
internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových 
schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi 
nejbezpečnější vůbec.  
• Sčítacími komisaři budou asi v  95 % případů pracovníci České 
pošty. 
• Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní 
a bytové listy prostřednictvím  datových schránek.  
• V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici 
bezplatné telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni 
pomoci se všemi dotazy o sčítání.  
• Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. 
Minisčítání, ve kterém si mohli žáci a studenti zábavnou formou 
vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje 
užitečné a zajímavé. 
 
Historie sčítání lidu 
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem 
území se soupisy obyvatel tvořily už ve středověku, kdy sloužily 
panovníkům k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku zahrnovaly 
pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém 
území je považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 
1058, který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II.  
Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent 
císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. Novou kapitolu v 
historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání 
provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně a jednotně na 
celém území soustátí.  
Rozsah informací i  kvalita dat se začala významně zvyšovat od roku 
1869, kdy se uskutečnilo první moderní sčítání lidu na našem území. 
Jediné sčítání, které se v novodobé historii Československa nekonalo, 
bylo v roce 1940 kvůli 2. světové válce. 
 

Základní termíny sčítání lidu 
 

26. února 2011     
Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku 
800 87 97 02 se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně 
sčítání každý den od 8:00 do 22:00.  
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek 
informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí 
komisař do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané 
domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve 
schránce letáček nejpozději 6. března. 
7. března 2011    
Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet 
formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. 
Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a 
majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška 
formulářů končí 25. března 2011. 
25. / 26. března 2011     
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. 
Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné 
v tento rozhodný okamžik. Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě 
hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do 
sčítání se nepočítá.  
26. března 2011    
V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. 
Existují tři základní cesty: 
• Internet  
• Předání sčítacímu komisaři  
• Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště 
14. dubna 2011    
 Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už 
je budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat 
sčítacímu komisaři.  
20. dubna 2011  
Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 879 702. Dále bude 
k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického 
úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stále bude 
také fungovat informační email info@scitani.cz. 
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O. Kubala, tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

   Prostituce,  
 

aneb co vadí slušným lidem 
 

Evidence prostitutek se nevede, protože zákon pojem prostituce 
nezná - prostituce nepatří mezi trestné činy. Prostituci však provází 
návazně řada jiných trestných činů: kuplířství, ohrožování mravnosti, 
drogy, omezování osobní svobody, krádeže, násilné trestné činy atd. 
Neexistuje ani přibližný odhad počtu prostitutek na území České 
republiky. Jak však bylo zjištěno, dělí se prostitutky do tří základních 
kategorií: 
- pouliční prostitutky, mají stanoviště na ulicích a silnicích a jsou 
nejméně placené 
- tzv. společnice, jsou především v soukromých podnicích, barech a 
restauracích 
- zaměstanané, vdané ženy a studentky, které provozují prostituci k 
zlepšení své finanční situace více méně nepravidelně, ale i pro 
zábavu. 
K zavedení systému a řádu v prostituci chybí potřebná legislativa 
počínaje stanovením definice prostituce. To, že si bez odpovídající 
legislativy radnice nepomohou, je zcela evidentní. Hlavy si lámou 
radní desítek měst a obcí, neboť nevědí jak zajistit veřejný pořádek a 
ochranu mravní výchovy dětí a mládeže. Vymýtit prostitutky z jejich 
oblíbených lokalit se nedaří. Ukazuje se, že vytlačit prostituci z 
veřejných prostranství je úkol takřka nesplnitelný. Nepomáhají ani 
vyhlášky, ani pokuty, ani neustálé kontroly příslušníků Policie ČR, 
strážníků Městské policie.  
Proto zástupci samosprávy volají po zákonu o regulaci prostituce, 
protože absence jakýchkoliv pravidel a legislativních mantinelů činí 
mnohá opatření radnic bezzubými.  
Návrh nového zákona by měl stanovit podmínky, za kterých je 
možné prostituci vykonávat. Bylo by možné sexuální služby 
provozovat jen na základě registrace a za dodržení přesně daných 
podmínek. 
Bohužel však stále chybí širší politická podpora k tomu, aby návrh 
zákona dostal požehnání na cestu do sněmovny. Další překážkou k 
přijetí zákona o regulaci prostituce je zrušení zákona o potírání 
pohlavních nemocí z roku 1922, který zrušil nevěstince a zakázal 
jejich nové zřizování a výpovědí Úmluvy o potlačení a zrušení 
obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob a jejího 
závěrečného protokolu z roku 1950. Úmluva vyžaduje od 
signatářských států radikální vymýcení prostituce a obchodování s 
lidmi, což je prakticky nemožné. Jako daleko prospěšnější se jeví 
snaha regulovat prostituci s cílem zabránit jejím negativním dopadům 
na společnost. 
A tak dosavadní úsilí připravit kvalitní zákon o regulaci prostituce 
snad dává naději všem stejně postiženým městům a obcím, že 
jednoho dne dostanou nástroj pro usměrnění nejstaršího řemesla na 
svém území tak, aby provozování prostituce neobtěžovalo život 
slušným lidem.  

Městská policie Kaplice  
 

   Instalace kontejner ů  
 

na drobná elektrozařízení  
 

Vážení občané, ve dnech 24. 2. a 25. 2.2011 byly ve městě Kaplici 
instalovány 3 nové červené kontejnery na drobná elektrozařízení. 
Stanoviště těchto kontejnerů jsou: 
1. Ulice Šumavská, u čp. 888, u stanoviště 

kontejnerů na tříděný odpad  
2. Sídliště 1. máje, u prodejny Jednota, 

parkoviště u chodníku  
3. Sídliště Na Vyhlídce čp. 513, stanoviště 

kontejnerů u potravin Flop  
 

Do těchto kontejnerů patří drobná elektro-
zařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia, 
drobné počítačové vybavení, discmany, 
telefony a další. 

Do kontejnerů naopak NEPATŘÍ : televizory, počítačové monitory, 
zářivky, úsporné žárovky. 
   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  
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 
 

   Pohádkový den 
 

* Škubánek,** perníček, *** koblížek,… 
Máte chuť?  Marně! Nejedná se o denní nabídku produktů oblíbené 
pekárny. Prvňáci ze ZŠ Školní už vědí, že nejde o laskominy, ale o 
pohádky. Představili jim je primáni kaplického gymnázia. Pod 
vedením Mgr. Věry Sládkové si pro malé školáky připravili 
pohádkové ráno. Rozděleni do malých skupinek prvňáci pohádky 
nejprve poslouchali a pak se pustili do plnění zapeklitých 
pohádkových úkolů. A jak pohádkově pondělí pro prvňáky začalo, 
tak i skončilo. Domů si totiž nesli přímo pohádkové vysvědčení.  
S přáním „Více takových pondělních jiter“ děkují za realizaci 
dobrého nápadu malí školáci těm odrostlejším. 
Nápověda pro ty, jež pohádkám odrostli: 
*      Škubánek patří ke Kátě, 
**    perníček na střechu ježibabí chaloupky 
***  a koblížek na vandr.        

žáci 1.A  ZŠ Školní + tř. učitelka 
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1. 3.  Z TROJAN DO HORNÍHO DVOŘIŠTĚ 13 km 
Autobusem od školy v 6.30 hodin do Trojan. Trasa: Trojany – 
Přibyslav – Svitanov – U tří veverek – Černým lesem do Horního 
Dvořiště, autobus. 
8. 3.  Z POHORSKÉ VSI DO BENEŠOVA N.Č. 9 km 
Autobusem z autobusového nádraží v 9.10 hodin do Pohorské Vsi. 
Trasa: Pohorská Ves – Lužnice – Kuží – Benešov nad Černou, 
autobus.  
15. 3.  Z BESEDNICE DO KAMENNÉ   11 km 
Autobusem od školy v 7.00 hodin do Besednice. Trasa: Besednice – 
po Z. – Sýkorův hamr – Dobrkovská Lhotka – Slavče – Chvalkov – 
Kamenná, autobus v 11.07 nebo 13.10 hodin.  
19. 3.  ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY SOBOTA 12 km 
Odchod z parku v 8.00 hodin. Trasa: Kaplice – Malý Strádov – 
Horšov – Svinihlavy – Bujanov (občerstvení) – Zdíky – Kaplice.  
22. 3. Z TICHÉ DO MALONT    14 km 
Autobusem od školy v 6.30 hodin do Tiché. Trasa: Tichá – Cetviny – 
Mikulov – Bělá – Malonty, autobus.  
29. 3. VELENOV     9 km 
Odchod z parku v 9.00 hodin. Trasa: Kaplice – Blažkov – Omlenička 
– Boly – Velenov – Jermaly – Kaplice.  
 
Kamenná vandlička blízko Sýkorova hamru 
Snad nejznámější místo s vandličkou je nedaleko Sýkorova hamru 
v tzv. Douchů háji. Na největším z bochníkových žulových balvanů je 
jediná, zato výrazná oválná mísa s lesknoucí se hladinou vody, která 
v chladné noci i zamrzá. Místo má prý pohanskou minulost. Mířili 
k němu i naši předkřesťanští předkové, jak napovídá pozdější obrázek 
Panny Marie. Malebný přírodní útvar je zmiňovaný dvě staletí. Voda 
ve vandličce má prý léčebné účinky a pozitivně působí na organismus 
i pobyt v okolí skaliska. Člověk ovšem musí přícházet s pokorou a 
klidnou a otevřenou myslí. Tudy chodívali i kameníci z nedalekého 
lomu brousit své nástroje do Sýkorova hamru.  

 
   Play off  * futsal – sálová kopaná  
 

Jihočeská liga Č. Krumlov 5. 2. 2011 
 

První únorovou sobotu se v Českém Krumlově v hale na Chvalšinské 
ulici konalo play off Jihočeské ligy žen v sálové kopané. To 
nerozhodovalo jenom o konečném pořadí na prvním až čtvrtém 
místě, ale především o tom, která dvě družstva si vybojují účast na 
republikovém finále. Klíč byl jednoduchý. Postup na republiku si 
zajistily finalistky Jihočeské ligy, které musely v semifinále hraném 
na dva zápasy pohárovou matematikou vyřadit své soupeřky. Hráčky 
Spartaku jakožto vítězky základní části se v semifinále utkaly se 
čtvrtými Borovany, druhou semifinálovou dvojicí byly týmy druhého 
Tábora a třetího Protivína. Kaplický Spartak obhajoval loňské 
prvenství. V prvním duelu proti borovanskému Calofrigu byly 
děvčata z Kaplice vedeny dle zápisu jako domácí hráčky, ale už od 
třetí minuty měly jednogólové manko, když brankářku Petržalovou 
překonala Ladislavová. Hráčky obou celků předváděly kvalitní 
podívanou, která musela přítomné diváky bavit. Stejně jako 
v základní části soupeřkám výborně chytala gólmanka. Tři minuty 
před přestávkou se podařilo Kapličandám vyrovnat a to díky přesné 
trefě Doubravové. Po změně stran excelovaly obě dvě brankářky, 
které už svým soupeřkám skórovat nedovolily, a tak se v prvním 
duelu zrodil nerozhodný výsledek 1:1. Odvetné utkání této 
semifinálové dvojice přineslo, podle mínění většiny přihlížejících, 
nejkrásnější zápas pořadu play off, se spoustou šancí na obou 
stranách, skvělými akcemi a neméně skvělými zákroky obou 
brankářek. Skóre se měnilo až v patnácté minutě a do vedení šly 
hráčky Spartaku. Autorkou vedoucí branky byla Koláčková. O celém 
průběhu tohoto zápasu, potažmo celého semifinále pak rozhodl úvod 
druhého dějství, který zcela opanovaly hráčky Kaplice. Během jedné 

minuty se dvakrát trefila kapitánka Křivová a rázem byl rozdíl mezi 
oběma týmy tříbrankový. Osm minut před koncem se podařilo 
soupeřkám snížit, ale závěrečné minuty již změnu skóre nepřinesly, a 
tak se mohly radovat hráčky kaplického Spartaku a to jak z postupu 
do jihočeského finále, tak i z postupu na mistrovství České republiky.   
Ve druhém semifinále byly favorizovány hráčky táborské Bohemie. 
Ty také v prvním zápase dokázaly své soupeřky z Protivína v gólové 
přestřelce porazit, ale jen těsně 5:4. Odveta se odehrávala zcela 
v jiném duchu. Nadšeně bojující děvčata protivínského Platanu se 
dostala do vedení, a když devět minut do konce zvýšily na rozdíl 
dvou branek, rázem musela dotahovat Bohemia. Její hráčky v závěru 
vrhly všechny své síly do útočení, ale nebylo jim přáno, naopak, 
v poslední minutě třetím gólem jistily hráčky Protivína svůj 
historický úspěch.  
V zápase dvou poražených se rozhodovalo, kdo skončí na konečném 
třetím místě v Jihočeské lize. Po prvním poločase byl stav 
nerozhodný 1:1. Po změn stran se jako první prosadily hráčky Tábora 
a ujaly se vedení 1:2. Netrvalo však dlouho a Borovany vyrovnaly na 
2:2 a za dalších pět minut se podruhé v zápase dostaly do 
jednobrankového vedení. V závěru pak dvěma rychlými výpady do 
otevřené táborské obrany pečetily bronzový stupínek, a to především 
díky čtyřgólovému příspěvku Zuzany Benedové. 
Finalistky už měly zajištěnou cestu do Zruče nad Sázavou, 
rozhodnout se však ještě muselo o tom, kdo bude pro letošní sezónu 
nejlepším jihočeským celkem. Zda titul obhájí favoritky z Kaplice, 
nebo jestli historický úspěch v podobě postupu na finálový 
republikový turnaj ozdobí hráčky Protivína i triumfem v jihočeském 
finále. Na hráčkách obou týmu byla patrná únava z náročných 
semifinálových bojů. Na úvodní gól se ale čekalo jen do sedmé 
minuty. To gólový účet finále otevřela kanonýrka Spartaku Tereza 
Koláčková. I přes některé další příležitosti zůstalo skóre v prvním 
poločase už neměnné. I po změně stran skórovaly jako první 
Kapličandy. Důležitý druhý gól přidala Veronika Bartyzalová. Další 
gólové šance už zůstaly na straně Spartaku nevyužity. Devět minut 
před koncem vykřesala pro svůj celek jiskřičku naděje protivínská 
Vajsová. Zbývající minuty si však již hráčky Spartaku zkušeně 
pohlídaly, soupeři vyrovnat nedovolily, což znamenalo obhajobu 
titulu. Hráčky kaplického Spartaku jsou i pro letošní rok nejlepším 
celkem v sálové kopané.    
13. února bylo na programu Mistrovství republiky, které se stejně 
jako loni konalo ve Zruči nad Sázavou a Kapličandy se i zde pokusily 
obhájit své loňské postavení, když v konkurenci nejlepších týmů celé 
České republiky obsadily výborné páté místo.   
Sestava Spartaku: Petržalová – L. Tomášová, Vaňková, Kováříková, 
Tošilová, Křivová, Koláčková, V. Jedličková, K. Jedličková, 
Bartyzalová, Urazilová, H. Tomášová, Doubravová, 
 

Semifinále: FK Spartak Kaplice – FK Calofrig Borovany 1:1 (1:1) - B: 17. 
Doubravová - 3. Ladislavová. FK Calofrig Borovany – FK Spartak Kaplice 1:3 
(0:1) - B: 32. Repaská – 22., 23. Křivová, 15. Koláčková. FK Bohemia Tábor – 
JAFA TJ Platan Protivín 5:4 (3:3) - B: 8., 11., 33. Masařová, 14. Pěchová, 32. 
Weidenthalerová – 12. Pečená, 13. Chumanová, 16. Vítovcová, 37. Melková. 
JAFA TJ Platan Protivín – FK Bohemia Tábor 3:0 (1:0) - B: 16., 40. Vajsová, 31. 
Melková.  
O 3. místo: FK Calofrig Borovany – FK Bohemia Tábor 5:2 (1:1) - B: 4., 26., 39., 
40. Benedová, 31. Malá – 5. Weidenthalerová, 21. Masařová.   
Finále: FK Spartak Kaplice – JAFA TJ Platan Protivín 2:1 (1:0) - B: 7. Koláčková, 
24. Bartyzalová – 31. Vajsová.  
 
 

  Mistrovství ČR  * futsal – sálová kopaná  
 

Zruč nad Sázavou 13. 2. 2011 
 

Týden po finálovém turnaji jihočeské sálovky byl na programu ve 
Zruči nad Sázavou v pořadí již třetí mistrovství České republiky za 
účasti devíti nejlepších týmů. Ty byly rozlosovány do tří tříčlenných 
skupin. Do čtvrtfinále nepostoupil jen nehorší tým ze třetích míst. 
Největším favoritem byl dvojnásobný český šampion celek 
Chemcomex Praha, ve kterém s číslem deset na zádech nastupovala 
Petra Divišová, aktuálně nejlepší česká fotbalistka za rok 2010. 
Hráčky kaplického Spartaku obhajovaly loňské páté místo. Trenéři 
Křiva s Tomášem se však musely obejít bez sester Tomášových, a tak 
první čtyřka se musela z poloviny obměnit.  

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice              březen 
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V zahajovacím duelu skupiny B se střetly Kapličandy s prvním 
týmem Hradce Králové. S pozdějším finalistou turnaje držela děvčata 
Spartaku v prvním poločase krok. Mrzely některé neproměněné 
slibné příležitosti. Po změně stran soupeř potrestal hrubé individuální 
chyby hráček Spartaku, které tak svému soupeři podlehly poměrem 
0:3. Ve druhém zápase skupiny hrál znovu Hradec Králové, 
tentokráte však proti Plzni. Dramatický duel skončil nerozhodným 
výsledkem 3:3, což znamenalo, že do tabulky si oba dva týmy 
připsaly po bodu. Následoval však ještě penaltový rozstřel, který 
určil, kdo si ze zápasu odnese ještě jeden bod navíc. Nakonec se 
radovaly „Hradečandy“, které si tímto výsledkem zajistily první 
místo ve skupině.  
V posledním duelu nastoupil Spartak proti Plzni a nutně potřeboval 
bodovat. Úvodní tři minuty hry byly oboustranně hodně opatrné. 
Hned v úvodu té čtvrté měl soupeř dvě slepené šance, po té druhé 
měly Rumové víly výhodu rohového hodu, a po něm se ujaly vedení 
0:1. V šesté minutě podržela při další velké šanci soupeřek svůj tým 
gólmanka Petržalová. Na začátku osmé minuty si kapitánka Křivová 
vyměnila míč s Bartyzalovou a přesnou střelou k tyči vyrovnala na 
1:1. A netrvalo dlouho a obrat ve skóre byl dokonán. Veronika 
Jedličková rychle provedeným autem našla nabíhající Koláčkovou, 
která si míč dokázala zpracovat, a jesličkami poslala svůj tým do 
vedení – 2:1. Pár vteřin před koncem prvního poločasu mohlo být 
vyrovnáno. Naštěstí se prudká střela z velkého úhlu otřela jen o 
břevno kaplické branky. Nástup do druhého dějství vyšel hráčkám 
Spartaku na výbornou. Po dvaceti vteřinách hry Křivová našla 
Bartyzalovou, která se krásně uvolnila a přesnou střelou k tyči 
zvýšila na 3:1. V sedmnácté minutě šla z poloviny hřiště zcela sama 
na branku jedna z hráček soupeře, ale gólmanka Petrželová její 
nájezd perfektně ustála a podržela svůj tým. Tři minuty před koncem 
ale hráčky Plzně dokonale rozebraly kaplickou obranu a následná 
střela do prázdné brány znamenala snížení na rozdíl jediné branky. 
Rumové víly se ve zbývajících minutách nastěhovaly před brankářku 
Petržalovou, ta však s pomocí své obrany tlaku soupeřek odolávala. 
Závěr však byl doslova infarktový. Poslední stoprocentní šanci měly 
Západočešky dvě vteřiny před koncem, ale zblízka dobře postavenou 
Petrželovou prostřelit nedokázaly. Těsná výhra 3:2 znamenala postup 
do čtvrtfinále. Postup neminul ani druhý jihočeský celek. Mezi 
osmičku nejlepších se podívala i děvčata z Protivína. Černý Petr zbyl 
na rezervní tým pražského Chemcomexu.     
Čtvrtfinálovým soupeřem kaplických děvčat byl jediný zástupce 
Moravy ve finálovém turnaji celek Klimco Darkovice. Tento tým měl 
svou nespornou kvalitu, což prokázal následně i v semifinále, kde až 
na penalty prohrál s obhájcem mistrovského titulu Chemcomexem. 
Aby také ne, vždyť celek Darkovic tvořily fotbalistky prvoligového 
ostravského Baníku. Bezbrankový stav vydržel pouze do páté minuty. 
Klimco poslal do vedení parádní střelou bodlem do šibenice 
Antalíková – 0:1. V průběhu prvního poločasu překonaly brankářku 
Petržalovou ještě Blahová a Hlavenková, a bylo o postupujícím do 
semifinále prakticky rozhodnuto. Po změně stran zůstávalo skóre 
dlouhé minuty neměnné. Až v posledních pěti minutách opět začaly 
padat branky. Nejprve se prosadily Stranjurová a podruhé v zápase i 
Hlavenková. Kapličandy se čestného úspěchu dočkaly až před 
koncem. Po faulu na Bartyzalovou proměnila pokutový kop 
Koláčková – 1:5. Mezi nejlepší čtyři týmy republiky však postoupily 
zaslouženě Darkovice. Čtvrtfinále bez větších problémů zvládly i 
hráčky Chemcomexu, Hradce Králové a Semil. 
Posledním utkáním pro kaplická děvčata bylo vystoupení proti „B“ 
týmu Hradce Králové. Jednalo se o zápas, který určil pořadí na pátém 
a šestém místě. Hrálo se pouze jedenkrát dvanáct minut. Už po dvou 
minutách hry se ujaly hráčky Spartaku vedení. Křivová autovým 
vhazováním našla nabíhající Vaňkovou, která dokázala hlavou 
překonat brankářku soupeřek – 1:0. Vedení však nevydrželo dlouho. 
Na začátku čtvrté minuty bylo vyrovnáno. V téže minutě měl Spartak 
výhodu trestného kopu. Dalekonosná střela Koláčkové skončila 
pouze na tyči. I přes některé další příležitosti na jedné či druhé šance, 
zůstalo již skóre neměnné, a tak musely přijít na řadu pokutové kopy. 
Rozstřel začínala Tereza Koláčková a nekompromisně zavěsila míč 
pod břevno. Brankářka Petržalová nohou proti penaltě zasáhla. Ve 
druhé sérii selhala Křivová a mladé Hradečandy vyrovnaly. Poté 
neuspěla ani Bartyzalová, ale při poslední penaltě se vytáhla i 

kaplická brankářka, a tak stále nebylo rozhodnuto. Pokračovalo se 
tedy KO systémem. Koláčková mířila mimo, následně soupeřka 
prostřelila Petržalovou a bylo rozhodnuto. Děvčata Spartaku Kaplice 
jsou pro letošní rok šesté nejlepší v České republice.  
Semifinálové duely byly velmi dramatické. Semily podlehly těsně 2:3 
Hradci Králové. O postupu obhájkyň prvenství musely po remíze 3:3 
rozhodnout až penalty. V nich měly pevnější nervy hráčky 
Chemcomexu, a tak cesta ke zlatému hattricku byla stále otevřená. 
Brankově nejbohatší zápas celého finálového turnaje byl souboj o 
třetí místo mezi Semily a Darkovicemi. Vzájemné měření sil 
v základní skupině skončilo v poměru 3:1. Gólová přestřelka se 
zastavila až na skóre 5:5. V penaltovém rozstřelu měly nakonec 
přesnější mušku hráčky Klimca a mohly se tak radovat 
z republikového bronzu. Finále pak ovládly hráčky pražského 
Chemcomexu, které porazily Hradec Králové poměrně s přehledem 
3:0 a zajistily si tak v pořadí třetí mistrovský titul.  
Mistrovství republiky v sálové kopané žen se konalo po třetí 
v historii a třetí účast na finálovém turnaji si na své konto připsaly 
hráčky kaplického Spartaku. V roce 2009 ve Vodňanech obsadily 
osmou příčku. V loňském roce se finále konalo ve Zruči nad Sázavou 
a Kapličandy skončily páté. Letos tamtéž boj o páté místo prohrály, 
přesto je končené šesté místo výborným počinem a děvčatům patří 
velké díky za příkladnou reprezentaci kaplického fotbalu a města 
jako takového.   
Sestava Spartaku: Petržalová – Vaňková, Kováříková, Tošilová, 
Bartková, Křivová, Koláčková, V. Jedličková, K. Jedličková, 
Bartyzalová, Urazilová, Doubravová, Vocedálková.  
 

Základní skupina „B“ 2x 12 min.: FK Spartak Kaplice – FC Hradec Králové 0:3 
(0:0). FK Spartak Kaplice – Rumové víly Plzeň 3:2 (2:1) - B: 8. Křivová, 9. 
Koláčková, 13. Bartyzalová. FC Hradec Králové – Rumové víly Plzeň 4:3 po 
penaltách.  
1. FC Hradec Králové 5 bodů // 2. FK Spartak Kaplice 3 body // 3. Rumové víly 
Plzeň 1 bod 
Čtvrtfinále 2x 15 min.: FK Spartak Kaplice – Klimco Darkovice 1:5 (0:3) - B: 29. 
Koláčková – 13., 28. Hlavenková, 5. Antalíková, 8. Blahová, 25. Stranjurová. 
Chemcomex Praha – Rumové víly Plzeň 4:0. JAFA TJ Platan Protivín – FC 
Hradec Králové 1:6. Štírci Semily – FC Hradec Králové „B“ 4:0.  
Semifinále 2x 15 min.: Štírci Semily – FC Hradec Králové 2:3. Klimco Darkovice 
– Chemcomex Praha 3:4 po penaltách.  
O 7. místo 1x 12. min.: JAFA TJ Platan Protivín – Rumové víly Plzeň 0:1 
O 5. místo 1x 12 min.: FK Spartak Kaplice – FC Hradec Králové „B“ 1:1 pen. 1:2 
- B: 2. Vaňková.   
O 3. místo 2x 12 min.: Klimco Darkovice – Štírci Semily 6:5 po penaltách 
Finále 2x 20 min.: Chemcomex Praha – FC Hradec Králové 3:0 
 

Konečné po řadí: 1. Chemcomex Praha. 2. FC Hradec Králové. 3. Klimco 
Darkovice. 4. Štírci Semily. 5. FC Hradec Králové „B“. 6. FK Spartak Kaplice . 7. 
Rumové víly Plzeň. 8. JAFA TJ Platan Protivín. 9. Chemcomex Praha „B“ 

L. Granec  
 

   Zajímavá (nejen) kultura v okolí 
 

18. březen    Filmový festival Expediční kamera  
Pětihodinový filmový maraton oceněných filmů o dobrodružství, 
divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech: Sám ve stěně 
(dechberoucí dokument o nejtěžším světovém sólo výstupu bez 
jištění), Mongolsko (strhující dokument o putování největší říší, 
kterou dějiny poznaly), Brahmaputra (dramatická cesta české 
vodácké expedice), Poslední lovci (drsný život posledních tradičních 
lovců velryb), Mezi námi (horolezecká kreslená nepohádka), Asgard 
Project (pokus o volný prvovýstup na Severní věž Asgardu na 
Baffinově ostrově hluboko v Arktidě). Vstupné na celý program je 
50,- Kč, děti do 14 let zdarma, rezervace na tel. 387 001 351. Místo 
konání: kinosál na nádvoří zámku, od 17.00 do 22.00 hodin. 
Borovany.  
  

19. března   Pohádková rezervace na výletě – repríza 
Pohádkové bytosti opět opustí své úkryty a vyrazí na výlet do města 
kde pod vedením pana Ptáčka sehrají velkolepé jevištní vystoupení. 
Tentokrát v malém sálu Metropolu v Českých Budějovicích, od 16.00 
hodin. Kontakt na předprodej: predprodej@metropol-cb.cz, tel: 
386 106 150. 
 

22. březen     Zelenáč v Alpách 
Trampem do Benátek aneb pěšky tam a na kole zpátky. Nepříliš 
vážné povídání Petra Jedlinského o dlouhé cestě a krásných horách, 
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které máme blíž, než si myslíme. Od 18:00 hodin v přístavbě radnice, 
Borovany. 

   Rádi bychom pod ěkovali 
 

Dráčci Omlenička děkují za sponzorské dary 
Dráčci Omlenička – občanské sdružení pro děti a mládež děkují 
těmto sponzorům za finanční i materiální dary: Obec Omlenice, 
Provádění staveb – Milan Ertl, Bufet na Náměstí v Kaplici – Luděk a 
Renata Rychnovských, Potřeby pro domácnost – Kořánová Jaroslava, 
Českomoravská stavební spořitelna - Jaromír Padrta, Elektroinstalace 
– Jiří Sigmund, Marcela Plávková, www.chciparty.cz, GMA 
Stanztechnik Kaplice spol. s.r.o., za které jsme mohli připravit bohatý 
program a tombolu na maškarním plese pro děti, který se konal 5. 2. 
2011 v Omleničce. 

za sdružení děkuje předsedkyně M. Nováková 
 

Rehabilitační míče  
Děkujeme paní Studené z firmy Dětský textil Jitka za sponzorský dar 
3000,- Kč na nákup rehabilitačních míčů. 

D. Jiráňová 
 

Ples SDH Pořešín 
Dne 29. 1. 2011 v sobotu se ve Slovanském domě konal XIII. ples 
našeho sboru. Tato tradiční událost přilákala mnoho zájemců. Lístky 
byly během pár dní vyprodané. Celý ples proběhl bez problémů a 
večerem nás provázela známá kapela „Podhoranka“. Chtěli bychom 
poděkovat všem zúčastněným za jejich věrnost a za příjemnou 
atmosféru.  
Velký dík ovšem patří našim sponzorům, díky nimž jsem měli jako 
každý rok bohatou tombolu. Jménem SDH Pořešín děkujeme za dary 
od: Restaurace p. Trnka, Bar restaurant Dvořákovi, Restaurace u 
Sedláčků, Hotel Zlatý Kříž, KIC Kaplice, Vykrs, Pizzeria Felicita, 
Kozí Pláň sjezdovka, Petrův cech Kaplice, Studio Laura, GIMINI 
Mocek, Masáže Šítalovi, Kadeřnictví Kraetzerová, Drogerie TETA, 
QUELLE, Směnárna IMPULS, Fokus, Sklo porcelán Kořánovi, 
Bistro Ostrůvek, Sport bar Chýna, Ex-bar, Pracovní potřeby Mašek, 
Bauernöpl, Sabina, Matějkovi, Oknotherm, Píchová železářství, 
Květinářství Filípková, Česká spořitelna, ABOSS, Bláhová, 
Restaurace U Malše, Obuv Smolíková, p. Opekarová, NASO, B-
Technik, Salon IRIS, Bazar Blahna, Elektrosprint Faltýnová, 
Restaurace Na baště, Kopp, Happy Feet, Textil u Světlých, PC 
Servis, Sport bazar, Masáže Kadlecová, Jednota, Myslivecké potřeby, 
Cafe Pizza, TS Kaplice, Stavební spořitelna - p. Padrta, ZD 
Netřebice, IPEMA, Feroprodej a mnoho dalších.  
SDH se těší na další XIV. ples  
 
Poděkování na radnici 
Ráda bych poděkovala pracovnici Městského úřadu Kaplice paní 
Dagmaře Štrbačkové za vstřícnost a profesionální přístup 
k vyřizování k mé žádosti.  

Volková Jaroslava  
 
   Příběh učitelky 
 

Posílám Vám svůj příběh. Jako důkaz toho, že i Kaplice má své 
zajímavé postupy, které se dost liší od běžných standardů. 
Každý den slyšíme o tom, že někdo někomu něco vzal, nezaslouženě 
se obohatil, prostě chová se nemorálně. Když se ukradne někomu 
úspěch, je ale vše v pořádku.  
Prioritou na našich školách je získávání evropských grantů-peněz 
z fondů na rozvoj škol, zavádění moderních metod a také na mobility 
žáků, absolventů i pedagogů do zahraničí. Poznají nejen nová místa 
s jejich kulturou, nové přátele, ale hlavně se zdokonalí v cizím jazyce 
a získají i nové profesní dovednosti a zkušenosti. 
Jsem předkladatelkou čtyř úspěšných mobilitních projektů (2007-10), 
našimi partnery jsou SOŠ v Nitře a Gdaňsku, mám kontakty i 
v Bulharsku a Anglii. Získala jsem tak pro naši střední školu – SOU 
Kaplice celkem 57 230 Euro (v přepočtu téměř 1,5 milionu korun). 
Bývá zvykem, že své projekty si autor administruje a realizuje sám, 
ve spolupráci s týmem kolegů, podle toho, jaké odbornosti vyžaduje 
realizace hlavního výstupu PRODUKTU projektu. V tomto případě 

jde o jazykové manuály pro integraci výuku cizího jazyka do 
odborného učiva (metoda CLIL). 
Dva projekty jsou ukončeny, 
třetí se právě realizuje, čtvrtý 
na svou realizaci teprve čeká. 
A v této situaci jsem musela 
ze školy na příkaz paní 
ředitelky odejít v podstatě 
bez udání důvodu. 
Předat rozdělanou práci panu 
učiteli Brůžkovi, který nejen že ještě žádný úspěšný mobilitní projekt 
nenapsal, nemá žádný vztah ani k odborné němčině a angličtině. O 
zkušenostech s realizací mobilitních projektů se hovořit také nedá. Je 
v tom ještě dost peněz (přes 25 000 Euro) a národní agentura při 
Ministerstvu školství dost přísně vyžaduje dodržení všech daných 
pravidel. Ani o nich náš pan koordinátor nemá ponětí. Naše paní 
ředitelka udělala opravdu velké, dost riskantní rozhodnutí a já už se 
teď jen postarám o to, aby byly mé vize, za které jsem ten ukradený 
úspěch dostala, do puntíku splněny. 
Naštěstí neznám žádnou další školu ve svém okolí, ale ani  
v zahraničních školách, která by si svých úspěšných tvůrců projektů 
z vlastních řad nevážila a nevytvářela jim ty nejlepší podmínky pro 
jejich práci. Není jich totiž zase tak mnoho. Tak jsem Kaplici 
zviditelnila, i na mezinárodní úrovni, s ohlasy a názory pedagogické 
veřejnosti  Vás zase někdy příště ráda seznámím.                         

V Kaplici, 8. února 2011  PaedDr. Jitka Papežová 

 
   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.  
 
Prodám do bytu 2+1+balkon isolační dvojskla zasadit do okenních 
rámů. LEVNĚ. Tel. 604 675 263.  
 

Prodám různé staré věci, vhodné k dekoraci a vybavení chalupy. 
Tel. 607 631 458 (Kaplice). 
 

Prodám čisté poštovní známky a korespondenční lístky 
Československa. Výhodná koupě. Tel. 739 769 836 (Kaplice). 
 

Prodám 3-dílnou stěnu s balkonovýma dveřma, plast, bílé. Rozměr: 
výška 2,3 m, šířka 2,82 m. Postranní okna FIX, prostřední otevírací. 
Pořizovací cena 18.000,- Kč, nyní 8.000,- Kč. Tel. 721 471 248. 
 

Prodám garáž v centru Kaplice. Zn. Cena dohodou.  
Tel. 606 258 481.  
 

Prodám 2 parcely na výstavbu řadových GARÁŽÍ v Malšském 
údolí (u stávajících řadovek vedle „Rybárny“). Možno i jednotlivě. 
Tel. 603 251 190.  
 

Prodám rod. dům v Tr. Svinech s garáží a zahradou. Vhodný k 
bydlení a podnikání, současně možnost rozdělit na 2 bytové jednotky. 
Bližší info tel. 605 573 601.  

 
 

POZVÁNKA NA FLORBALOVÁ UTKÁNÍ 
 

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

do kaplické sportovní haly ZŠ Školní. 
 

B – MUŽSTVO: JIHOČESKÝ PŘEBOR MUŽŮ 
Sobota 5. března 2011 

FBC Spartak Kaplice „B“ vs. FBC Umpalumpa Lišov (10:30 hodin) 
FBC Spartak Kaplice „B“ vs. SK FBC Týn nad Vltavou (15:00 hodin) 

 

DOROST: 2. Liga – divize V. 
Sobota 12. března 2011 

FBC Spartak Kaplice vs. FBC United Č.B. (10:20 hodin) 
FBC Spartak Kaplice vs. FBC Štíři Č.B. (12:35 hodin) 

 

B – MUŽSTVO: JIHOČESKÝ PŘEBOR MUŽŮ 
neděle 20. března 2011 
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FBC Spartak Kaplice „B“ vs. SKP Č.B. (10:30 hodin) 
FBC Spartak Kaplice „B“ vs. FBC United Č.B. „C“ (15:00 hodin) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


