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   Nová autobusová zastávka   
 

v ulici Pohorská 
 

Na základě žádostí občanů Kaplice jsme prověřili možnost zřízení 
nové autobusové zastávky v ul. Pohorská, která by byla začleněna 
jako jedno ze stanovišť autobusového spoje Kaplice-Malonty a zpět. 
Bylo uskutečněno jednání s příslušným pracovníkem Dopravního 
inspektorátu Policie ČR v Českém Krumlově a předem byla 
vytypovaná pouze jediná možnost zřízení nové autobusové zastávky 
pro nástup i výstup a to v prostoru parkoviště před areálem bývalých 
Strojíren a opraven Kaplice „STS“ v ul. Pohorská. 
Podle ČSN 736425 - Autobusové, trolejbusové a tramvajové 
zastávky, přestupní uzly a stanoviště (tato norma stanoví všeobecné 
zásady navrhování autobusových, trolejbusových a tramvajových 
zastávek) není možné realizovat zřízení nové autobusové zastávky ve 
výše uvedené lokalitě a proto příslušný pracovník Dopravního 
inspektorátu Policie ČR v Českém Krumlově nedá písemný souhlas 
k její realizaci a bez tohoto souhlasu nelze podat žádost o zřízení 
nové autobusové zastávky na Krajský úřad Jihočeského kraje. 

 Mgr. Bc. Karel Čajan,                                                                               
vedoucí odboru dopravy a SH MěÚ Kaplice 

 

  „Ob čan se ptá – radnice odpovídá“  
 

V době rekonstrukce diskuzního fóra na webových stránkách města 
www.mestokaplice.cz bychom chtěli dát prostor čtenářům – 
obyvatelům Kaplice na stránkách zpravodaje. Inspiroval nás podnět 
jednoho z přispěvovatelů do diskuze, který navrhl zavést rubriku 
„Občan se ptá – radnice odpovídá“  
Do této rubriky můžete přispívat svými dotazy či připomínkami, na 
které se ve spolupráci s radnicí budeme snažit připravit odpovědi. 
Dotazy musí být řádně podepsané. Zasílat tyto dotazy je možné na 
adresu Infocentrum Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice, na e-mail: 
infocentrum@mestokaplice.cz. Příp. přímo osobně v infocentru.  
 

   „Evropa ve Fantovce“ 
 

Ve dnech 19. – 22. května nás navštívilo 26 učitelů ze 7 evropských 
zemí (Španělska, Francie, Itálie, Německa, Rakouska, Walesu a 
Norska). Přivítali je naši nejmenší vlastnoručně nazdobenými 
perníčky. Poté je čekala návštěva tříd, během níž jim děti předvedly 
své schopnosti ve zpěvu, tanci, malbě, ale i jazycích. Většinu našich 
zahraničních kolegů zaujala práce s interaktivními tabulemi, někteří 
se do ní dokonce aktivně zapojili. Z každé třídy si naše návštěva 
odnesla drobné upomínkové předměty, které děti samy vyrobily. 
Po prohlídce školy následoval slavnostní oběd ve Slovanském domě, 
který na výbornou přichystali mistři odborného výcviku s učni 
Středního odborného učiliště Kaplice. Zúčastnilo se ho i vedení 
města; pan starosta hosty srdečně přivítal, seznámil je se 
zajímavostmi tohoto místa a okolí a popřál jim příjemný pobyt v naší 
zemi. Po výtečném kulinářském zážitku nás čekal pracovní mítink 
týkající se projektu. Ve večerních hodinách jsme se s našimi hosty 
přesunuli do Českého Krumlova, kde je čekala večeře s bohatým 
programem. Všichni byli ubytováni v hotelu Mlýn v centru města. 

V sobotu navštívili zámecké barokní divadlo, zámeckou zahradu a 
Otáčivé hlediště, kde zhlédli ukázku z představení Jihočeského 
divadla a zároveň mohli nahlédnout do míst, kam se „obyčejný 
smrtelník“ nedostane. Po obědě vyrazili do ulic města na prohlídku 
překrásné krumlovské architektury, která je i tématem našeho 
dvouletého projektu „Evropa – náš dům“. Český Krumlov a jeho 
malebné uličky s obchůdky naše přátele tak uchvátily, že se jim 
nechtělo domů.  
Na organizaci celé akce se nepodílela pouze naše škola, ale i rodiče 
žáků, kterým bychom chtěli touto cestou poděkovat. Naše podě-
kování patří i štědrým sponzorům – Městu Kaplice, Technickým 
službám, Správě domů, Jednotě Kaplice a PC servisu KB s.r.o., bez 
kterých by se celá akce nemohla zdárně uskutečnit. 

Mgr. Jana Drdáková, ZŠ Fantova  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Rádi bychom pod ěkovali 
 

Poděkování – výstava mysliveckých trofejí 
Ve dnech 19. až 22. května proběhla v Kaplici výstava mysliveckých 
trofejí. Výstava byla opět připravena na velmi dobré úrovni. Všichni 
organizátoři, a to pracovníci MÚ OŽP a ÚÚP Ing. Lukáš Bodnár a 
Václav Bláha, předseda myslivecké komise Okresního mysliveckého 
spolku Č. Krumlov Ing. Pavel Hadač a kolektiv KIC, zajistili 
odbornou a profesionální úroveň. Celou výstavu ozdobily malby 
s loveckou tematikou p. Jana Třebína.                         

Místostarosta města Kaplice Ing. Pavel Svoboda 
 

Poděkování Slovanskému domu 
Dne 20. května zavítala do našeho města v rámci projektu Comenius  
delegace  pedagogů ze sedmi evropských zemí. Do projektu je 
zapojena i ZŠ Fantova, která byla tentokrát hostitelskou školou. 
Zástupce evropských škol přijalo i vedení města Kaplice. Součástí 
programu byl i společný oběd, který připravili zaměstnanci a učni 
Slovanského domu. Připravené menu bylo na vynikající úrovni, 
stejně jako aranžmá slavnostní tabule.  
Za mimořádně vydařenou reprezentaci děkuje vedení města Kaplice 
 

   Vzpomínka 
 

Vzpomínkou na tak významnou událost, jakou je ukončení 2. světové 
války, připojila se jako každoročně k oslavám Dne vítězství i naše 
základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu v Kaplici.  
Položením květin k památníků padlých vojínů Rudé armády, kteří 
byli ochotni obětovat za naši zemi, náš národ i naši svobodu to 
nejcennější – život, tak uctila jejich památku.  
Zapomenut nezůstal ani hrob francouzských vězňů, kteří při 
deportaci z pracovního tábora v Hradišťku do koncentračního tábora 
Mauthausen zemřeli a jsou pochováni na zdejším hřbitově. Tento 
hrob je celoročně ve stálé péči naší ZO ČSBS.  
Uvítali bychom iniciativu MěÚ Kaplice ke společnému postupu 
spočívající např., v tom, že slavnostní položení květin a věnců by 
bylo společnou akcí MěÚ a organizací, které zajišťují péči o tyto 
památníky.  

Čampulová Jitka, členka ZO ČSBS Kaplice 
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1. středa Promítání pro děti   75 min.   
18.00 hod. FIMFÁRUM:  
  DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO 
 Tři pohádky Jana Wericha, které pobaví jak malé 

diváky, tak rodiče. Režie: V. Pospíšilová, K. Dufková, 
D. Súkup. Hrají: J. Werich, J. Macháček, O. Jirák 

 Vstup 70,- Kč 
7. úterý Drama USA    133 min.   
20.00 hod. ÚTĚK ZE SIBIŘE 
 1940. Útěk mezinárodní skupinky vězňů z ruského 

gulagu. Čeká je cesta nelítostnou sibiřskou zimou, 
projdou oblastí jezera Bajkal a překročí Transsibiřskou 
magistrálu. Před sebou však mají ještě mnohem 
krutější zkoušky lidské odolnosti a vůle, poušť Gobi, 
Himálaje a Tibet... Režie: P. Weir. Hrají:L C. Farrell, 
M. Strong, J. Sturgess, E. Harris, S. Ronan  

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno   
8 středa Romantická komedie USA  112 min.   
20.00 hod. HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ  
 Oběma se po jedné alkoholové noci zrodí  v hlavě 

nápad na nezávazná setkání, při kterých půjde jen a 
jen o sex. Jenže všechna dohodnutá pravidla platí jen 
do chvíle, než je jedna ze stran poruší… Režie: I. 
Reitman. Hrají: N. Portman, A. Kutcher, C. Elwes 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
11. sobota Pásmo animovaných pohádek pro děti      75 min. 
16.00 hod. KYTICE POHÁDEK 
  O mistra basy, Krtek v ZOO, Utržené sluchátko, Jak 

štěňátko chtělo malé pejsky, Cvrček a bombardon, ad. 
  Vstup 20,- Kč 
14. úterý Romantická sci-fi USA   106 min.   
20.00 hod. SPRÁVCI OSUDU 
 Věříte na náhodu? Nebo na osud? A co když je to 

všechno úplně jinak? Co když naše kroky řídí někdo, 
kdo s námi má konkrétní plány? A co se stane, když 
mu je, byť nevědomky, překazíme? Souboj lásky 
s osudem a nástrahami. Režie: G. Nolfi. Hrají: M. 
Damon, E. Blunt  

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno   
15. středa Česká pohádka   101 min.   
18.00 hod. ČERTOVA NEVĚSTA 
 Když vyjde najevo, že královna podepsala smlouvu s 

čertem a princezna se má stát v den svých osmnáctých 
narozenin Luciperovou nevěstou, uspořádá král ples, 
kde se má Štěpánka zasnoubit s princem z jiné země a 
tak uniknout svému osudu… Režie: Z. Troška. Hrají: 
V. Šanda, E. Josefíková, S. Laurinová, D. Suchařípa  

 Vstup 70,- Kč 
21. úterý Krimi, romantický USA / VB  103 min.   
20.00 hod. LONDÝNSKÝ GANGSTER 
 Ne každý kriminálník chce být gangsterem…Po třech 

letech strávených za mřížemi opouští Mitchel věznici, 
bohužel se znovu zaplete se svou minulostí, a následně 
je vtažen do života Charlotty, filmové hvězdy která se 
schovává před hordou fotografů a reportérů. Režie: W. 
Monahan. Hrají: C. Farrell, K. Knightley, A. Friel, D. 
Thewlis  

 Vstup 75,- Kč, mládeži nepřístupno   
22. středa Horor USA    103 min.    
20.00 hod. VŘÍSKOT 4  
 Sidney se vrací domů do Woodsboro, které je poslední 

zastávkou turné k její vydané knize. Tady se opět spojí 
se šerifem Deweym a Gale, kteří jsou nyní manželé, se 
sestřenicí a tetou. Naneštěstí její návrat přiláká zpátky 

i Ghostface a tím se celé městečko dostává do 
nebezpečí. Režie: W. Craven. Hrají: N. Campbell, C, 
Cox 

 Vstup 75,- Kč, mládeži nepřístupno 
28. úterý Představení pro děti    95 min.   
18.00 hod. HOP 
 Velikonoční zajíček Hop sní o budoucnosti rockové 

hvězdy. Jednoho dne však Hopa přejede autem Fred, 
mladý ulejvák, u kterého se v tu chvíli probudí něco 
jako černé svědomí. Vezme Hopa domů a slíbí mu, že 
se postará jak o něj, tak o část jeho velikonočních 
povinností. Oba nesourodí spolubydlící se však velmi 
rychle naučí, že je čas dospět. Režie: T. Hill  

 Vstup 70,- Kč 
29. středa Romantické drama USA  112 min.    
20.00 hod. LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI  
 V životě potkáte tisíce lidí a nikdo vás skutečně 

nezasáhne. Pak se setkáte s jedním jediným člověkem 
a váš život se navždy změní. Režie: E. Zwick. Hrají: 
A. Hathaway, J. Gyllenhaal 

 Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
 

Na červenec připravujeme:  
MR. NICE, ZKUS MĚ ROZESMÁT, RYCHLE A ZBĚSILE 5, 

PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA,  
VODA PRO SLONY a další 

 
   Sloupek KIC Kaplice 
 

Co se chystá v kultuře na nejbližší dny a především na léto? V červnu 
vás zveme na bohatý program, který ke svátku Dne dětí připravil 
v městském parku DDM Kaplice. Poslední červnová sobota patří akci 
Kolem kolem Kaplicka, ta má letos start i cíl v Kaplici a zahrnuje i 
trasy severně od Kaplice. Pro účastníky bude připraven oběd a 
hudební program v kavárně U Ševčíků, na parkovišti u městského 
parku, které poslouží jako start a cíl, vás čeká dráha na prověření 
jezdeckého umu. Pěší turisté se mohou hlásit v infocentru a 
registrovat si místo v autobuse, který je odveze v 9.00 hodin od parku 
do startu pěší túry, jež začíná v Benešově nad Černou.  
Poslední červnovou neděli se koná na Farském náměstí a v areálu 
kostelů Petropavlovská pouť. Pouť zahajuje dopolední slavnostní 
bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla, po celý odpolední program 
bude hrát na Farském náměstí Swing band Agria, pro mlsné jazýčky 
se zde bude opékat sele, budete zde moci zakoupit pouťové koláčky, 
preclíky a perníčky (stánek IPEMY), u kostelů si nenechte ujít 
ukázky řemesel jako je předení na kolovratu, umělecký kovář nebo 
vytáčení keramiky na hrnčířském kruhu, které opět povede Mgr. 
Katarína Nováková ze SUPŠ sv. Anežky České v Č. Krumlově. 
Vlastnoruční točení na kruhu se bude líbit nejen vašim dětem. Právě 
pro děti jsou od 15.30 připraveny hry na farním dvoře. Program 
doplňuje divadelní představení a večerní koncert folk-rockové 
skupiny Miriam.   
 

Kino hraje i v červenci 
V letní sezoně 2011 promítá kaplické kino i v červenci. Těšit se 
můžete na milostné drama ze strhujícího prostředí cirkusu „Voda pro 
slony“, čtvrté dobrodružství „Pirátů z Karibiku: Na vlnách podivna“ 
nebo akční americký snímek „Rychle a zběsile 5 „ který v českých 
kinech zabodoval hned po premiéře a ocitl se v čele 
nejnavštěvovanějších titulů.  
 

Srpnové „Kaplické kapradí“   
Srpen bude patřit krom městských slavností také kulturním večerům 
s hudbou, divadlem a kulinářskými lahůdkami na radničním dvorku. 
V kouzelném prostoru nádvoříčka radnice vám zahrají Jazzíka a spol 
(5. srpna), Harley (12. srpna), dechové hudby (19. srpna) a užijete si 
Renesanční radovánky (23. srpna). Uvažuje se také o divadle 
v podání Českokrumlovské scény či divadélku pro malé diváky.  
Prázdniny v Kaplici vyvrcholí „Kaplickými loveckými slavnostmi na 
počest Petra Voka“. Do Kaplice je přizvána lovecká družina se 
sokolníky, psovody, jezdci, trubači a lovci se zvěřinou. 

pokračování na str. 4 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
červen 
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4. červen, sobota     od 14.00 hodin  

DEN DĚTÍ  
Pohádková stezka. Vystoupení děvčat z  aerobiku a hip-hopu DDM. 
Zábavný program v parku – koníci, chovatelé, hasiči, ukázka výcviku 
psů, jízda po řece s místními vodáky, motorová vozítka Veterán Car 
Clubu Kaplice. Pořádá DDM Kaplice  
Městský park Kaplice     
 

9. červen, čtvrtek     od 21.10 hodin  

NOČNÍ PROHLÍDKA EXPOZICE  
Navštivte expozici představující historická řemesla a život na 
kaplickém venkově a „selskou světnici“ v tajemné atmosféře letního 
večera. /rezervovat možno v infocentru, tel. 380 311 388/  
Historická expozice Kaplicka, ul. Kostelní   vstup 20,- / 10,- Kč 
 

12. června, neděle     od 18.00 hodin 

KONCERT MEZZOSOPRANISTKY 
BARBORY PLOCKOVÉ-JÁROVÉ 
Známé písně a operní árie A. Dvořáka, P. I. Čajkovského, G. 
Pucciniho, A. Verdiho a dalších, s klavírním doprovodem.  
Kaple sv. Josefa a Barbory 
 

Od 16. června, čtvrtek   vernisáž v 17.00 hodin  

VÝSTAVA:  
„KAŽDÁ VES MÁ SV ŮJ KŘÍŽ“  
Že Chorvatsko není jen moře, to se snaží dokázat již třetí výstava, 
kterou do Kaplice v posledních letech přivezl Centar za kulturu Novi 
Zagreb. Po předních chorvatských výtvarnících, Pavo Majičovi a 
Hrvoje Šercarovi, nabízí tentokrát divákům výstavu zcela jinou. 
Komorní pohled na drobnou sakrální architekturu v okolí hlavního 
města Chorvatska – Zagrebu, jedinečně včleněnou do nádherné 
přírody, láká k návštěvě,  
toho po moři toužícími  
návštěvníky Chorvatska  
často opomíjeného kraje. 
Výstavu zahájí ve čtvrtek  
16. 6. prof. Branko Marič  
 
Výstavní síň  
kulturního domu Kaplice 
 
 
 

17. června, pátek     od 21.00 hodin  

DISCO „SMS SEZNAMKA“ 
Kulturní dům Kaplice 
 

18. červen, sobota     od 10.00 hodin  

SRAZ VŠECH ZNAČEK 
Český pohár historických vozidel AVCC AČR. Soutěž auto-moto 
veteránů, start v 10.00 hodin na náměstí, přejímka vozidel a 
prezentace už od 7.00 hodin. Od 18.00 hodin vyhlášení výsledků, 
volná zábava s hudbou do nočních hodin v areálu koupaliště.  
Náměstí v Kaplici         Zve Veteran Car Club Kaplice a KIC Kaplice 
 

19. červen, neděle   odjezd v 10.00 hodin  

KAT MYDLÁ Ř  zájezd na muzikál 
Divadlo Broadway Praha 
 

24. červen, pátek     od 21.10 hodin  

NOČNÍ PROHLÍDKA EXPOZICE  
Navštivte expozici představující historická řemesla a život na 
kaplickém venkově, a „selskou světnici“ v tajemné atmosféře letního 
večera. /rezervovat možno v infocentru, tel. 380 311 388/ 
Historická expozice Kaplicka, ul. Kostelní   
 

25. červen, sobota     od 9.00 hodin  

KOLEM KOLEM KAPLICKA 
9.00  start na parkovišti u parku vedle kavárny U Ševčíků. Na 

výběr tři trasy pro cyklisty. Trasy je možné zkrátit. Pěší 
turisté zde nastoupí do autobusu do Benešova n. Č.   

11.00 – 14.00 oběd (Kavárna U Ševčíků) 
13.00 soutěž pro děti a další odvážné v jízdních dovednostech, 

znalostech, … 
K dobré pohodě bude hrát pop skupina Revers. 
Parkoviště u parku, kavárna    Startovné 30,- Kč 
 

Trasa č. 1 /63 km/: Blansko – Benešov nad Černou – Rychnov u Nových 
Hradů – Horní Stropnice – Dobrá Voda – Pohorská Ves – Uhliště - 
Leopoldov – Malonty – Dobechov – Kaplice (možno zkrátit na 3 místech)  

Trasa č. 2 /38 km/: Omlenička – Omlenice – Bujanov – Rožmitál na Šumavě 
- Močerady – Zahrádka – Poluška – Věžovatá Pláň – Rozpoutí – Pořešín – 
Kaplice 

Trasa č. 3 /30 km/: Blansko – Papírna – Přísečno – Malče – Svatý Ján – 
Dlouhá – Výheň – Pořešín – Kaplice 

Turistická trasa /14 km/: Benešov n. Č. (do Benešova vypraveným 
autobusem) – Kamenice – Vysoký Kámen – rozcestí pod Kohoutem – 
Velké Skaliny – Sokolčí – Blansko – Kaplice  

 

26. červen, neděle    od 9.30 hodin  

PETROPAVLOVSKÁ POUŤ 
9.30  slavnostní mše sv. s průvodem kolem kostela 
14.00 – 18.00 program na Farském náměstí:  

koncert Swing band Agria 
opékání selete, grilované pochoutky   
stánky, pouťové koláčky, preclíky, perníčky 

14.00  řemesla v areálu kostelů: umělecký kovář, hrnčířský kruh, 
ukázky předení na kolovratu, keramika    

15.00 divadlo v podání dětského souboru v kostele sv. Floriána 
15.30 hry pro děti na farním dvoře (do 16.30 hodin) 
18.00 koncert folk-rockové skupiny Miriam (P.Vavřinec Skýpala) 
Kostel sv. Petra a Pavla, Farské náměstí  
 
 

   Sloupek KIC Kaplice   pokračování ze str. 3 
 

Nenechte si ujít kromě jiného bubenickou show nebo večerní 
vystoupení skupiny Kabát revival. Páteční odpoledne s loveckou 
stezkou pro děti, sobotní lovecký ceremoniál, koncerty kapel, 
kuchařská vystoupení i jarmark to vše se jako každým rokem 
odehraje poslední víkend v srpnu pod zelenou klenbou košatých 
stromů v městském parku.  
 

Základní taneční kurz a taneční pro pokročilé  
V září bude opět zahájen základní taneční kurz, na který se mohou již 
ode dneška přihlašovat jak taneční páry, tak jednotlivci. V průběhu 
deseti lekcí se absolventi naučí nejen společenskému chování, ale 
také základním tanečním dovednostem. Vyučované skupiny tanců 
jsou standardní (waltz, tango, valčík, quickstep) a latinsko-americké 
(samba, cha-cha-cha, rumba, polka, jive, blues). 
Taneční kurz bude zahájen v pátek 2. září 2011 od 18.00 hodin 
v kulturním domě a povedou jej Mgr. Tomáš Ryneš a Jana Bátovská 
(3. místo na mistrovství světa ve standardních tancích v juniorské 
kategorii).  Cena kurzu pro 1 osobu 1.600,- Kč.  
Zároveň chystáme v sále kulturního domu i taneční hodiny pro 
pokročilé, kde se krom základních tanečních variací naučíte i 
obtížnější taneční figury popř. kratší sestavy.  
 

Irská taneční show v Kaplici? 
Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat s vašimi nápady a postřehy, 
k nimž můžete využít e-mail: kaplicka.kultura@seznam.cz. Zapojte 
se prostřednictvím tohoto e-mailu do „diskuze“, zda uspořádat na 
podzim v Kaplici IRSKOU TANEČNÍ SHOW – Fantasy of Dance -
dynamické a působivé taneční vystoupení s velkolepým scénickým a 
světelným vyzněním a mnoha kostýmovými převleky v podání 
tanečního souboru Merlin ze Slovenska. Jelikož se v Kaplici nic 
podobného dlouho nekonalo, rádi bychom znali váš názor a zájem.  
Zájemcům o kulturní dění nabízíme pravidelné měsíční zasílání 
programu, k tomu stačí nahlásit do infocentra váš kontaktní e-mail, 
který zařadíme do databáze (infocentrum@mestokaplice.cz).  

KIC Kaplice 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
Změna programu vyhrazena        červen 
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3. 6. Okresní přebor leteckých modelářů                 
              od 16.00 hod , účast našich letců 
4. 6. Den dětí  

od 14.00 hodin v městském parku. Program: vystoupení 
děvčat z  aerobiku a hip-hopu, pohádková stezka, na které 
čeká děti spousta soutěží, úkolů a nakonec i odměna. 
Zábavný program v parku – koníci, chovatelé, hasiči, 
ukázka výcviku psů, jízda po řece s místními vodáky, 
motorová vozítka Veterán Car Clubu Kaplice… 

10. 6. Základy keramiky – dílna pro tvořivé od 15.30 hodin 
15. 6. Cyklokros kotlina – od 16.00 hodin 
18. 6. Celodenní výlet do jihlavské ZOO - odjezd v 7.30 před 

budovou DDM v Kaplici. Předpokládaný návrat v 19.00 
hodin. Bližší info v DDM, tel. 380 313 009  

Od 30. 5. do 15. 6. 2011 výstava prací výtvarných kroužků DDM  
 

Nabízíme poslední volná místa na výtvarný tábor v Zátoni / 30. 6. - 4. 
7. 201, téma Rožmberkové /bližší info. u p. Hromkové v DDM/ 
 

Příměstský tábor 
Na závěr letních prázdnin od 22. 8. - 26. 8. 2011 připravujeme  pro 
děti od 6 – 15 let příměstský tábor /výlety, soutěže, koupání, výtvarné 
tvoření/, cena tábora bude stanovena podle počtu přihlášených. Bližší 
info v DDM, uzávěrka přihlášek – 25. 6. 2011 
 

----------------------------------------- 
ZPRÁVI ČKY  
Z KAPLICKÝCH ŠKOL 

 

   Vyhráli jsme… 
 

Nižší ročníky  našeho gymnázia se zúčastnily výtvarné soutěže 
vyhlášené ROP Jihozápad (Regionální rada regionu Jihozápad). 
Téma této soutěže bylo „Co bys pořídil do svého okolí, kdybys dostal 
dotaci z Evropské unie?“ Technikou byla malba a kresba. Poslali 
jsme do soutěže 10 výtvarných prací, především žáků z tercie a… 
vyhráli jsme. 
Děti dostanou od pořadatele výtvarné potřeby v hodnotě 10 000 Kč. 
Předání výhry se uskuteční 8. 6. za přítomnosti pana hejtmana 
Zimoly. Na předání přijede a vše natočí regionální televize RTA. 

   Mgr. Ilona Nová, Gymnázium, SOŠE a SOU 
 

   Týden zdraví na ZŠ Školní 
 

Chtěli bychom poděkovat učňům a jejich učitelům ze středního 
odborného učiliště v Kaplici za přípravu ochutnávky zdravých 
pomazánek pro školní akci Týden zdraví.  
Průběh akce a dojmy žáků si můžete prohlédnout na webových 
stránkách školy (www.zsskolnikaplice.cz). 
V rámci projektu TÝDEN PRO ZDRAVÍ šli někteří žáci, kteří věnují 
volný čas sportu, o svém zájmu vyprávět do tříd na 1. stupni: 
„Ve středu 23. 3. jsme byli povídat a předvádět florbal ve třídách na 
1. stupni. Chodilo nás pět (Kuba Jirkal, Tom Nosek, Filip Moudrý, 
David Vaníček, Honza Vaníček).  
Začali jsme se připravovat v úterý na florbalovém tréninku. Poté jsme 
si vytiskli něco o historii florbalu na celém světě, abychom věděli, co 
máme vyprávět. Ve středu jsme si přinesli do školy florbalovou 
výstroj. Šli jsme po dvou skupinkách. Navštívili jsme třídy 1.A, 2.B, 
4.A, 5.A, 5.B. Ve všech třídách jsme byli spokojeni a myslíme si, že 
se vystoupení dětem líbilo. Ukazovali jsme brankářskou výstroj, 
florbalové hole, míčky, klubové dresy týmu FBC Kaplice. Povídali 
jsme o historii florbalu v České republice a ve světě.  
Doufáme, že se naše vyprávění dětem líbilo.“ 

Kuba Jirkal, Tom Nosek, Filip Moudrý, David Vaníček, Honza Vaníček 

   Jak se dostala  
 

do naší školní zahrady Chytrá lípa 
 

Jednou jsme se o přírodovědě dívali na pořad Paměť stromů a našeho 
spolužáka Pepu Maurenců napadlo, že bychom si mohli zasadit 
vlastní strom, památeční lípu 4.A. Nejen celou třídu, ale i samotného 
pana učitele nápad nadchl. Rozhodli jsme se tedy Pepovu myšlenku 
uskutečnit.  
Nejdřív jsme se rozdělili do několika skupinek, kde jsme 
zpracovávali zadané úkoly. Jedna z nich  měla na starosti vymyslet 
název stromu a pověst, se kterou vás později seznámíme. 
Další den jsme první dvě hodiny věnovali samotnému zasazení lípy 
v rohu školní zahrady. Pan učitel nám předem vyhloubil velkou jámu, 
kterou jsme ze začátku zalili do půlky vodou z konví. Když se voda 
vsákla, každý hodil do jámy lopatu hlíny. Pak jsme s klukama 
přivezli lípu, kterou jsme zasadili a za pečlivého udupávání zaházeli 
kompostem. Na závěr jsme lípu zalili asi 25 l vody. Když byl náš 
strom úspěšně zasazen, rozhodli jsme se jej přeměřit, abychom si 
mohli každý rok do naší kroniky Chytré lípy zaznamenat, jak se jí 
daří. Zjistili jsme, že je 3 m 13 cm vysoká a obvod kmene je 13 cm. 
Potom jsme si připili lipovým čajem na její zdraví a všichni se u ní 
vyfotili. 
Na závěr bychom chtěli poděkovat paní Štrbačkové z odboru správy 
majetku MÚ Kaplice za pomoc při financování našeho školního 
projektu . 
 

Pověst o Chytré lípě 
Kdysi v dávných dobách, kdy ještě jezdily automobily poháněné 
naftou a benzínem, kdy lidé bydleli v panelových domech, v zimních 
obdobích si topili uhlím, či využívali  elektrická kamna, rozhodla se 
na pozemku Základní školy Školní v Kaplici, tehdejší školní zahrady, 
třída 4. A. vysadit kouzelnou  velkolistou lípu - jimi pojmenovanou 
Chytrou lípu. Traduje se, že dotknete-li se  kmenu lípy, nabudete 
chytrosti. Tento dar však poskytne strom pouze hodným a 
dobrosrdečným lidem. Jako první, kdo se o blahých účincích Chytré 
lípy přesvědčil, byla jakási Zdenička, později královna Koloběžka I., 
provdaná, za krále Jana. 
 

 

To jsme  my, čtvrťáci, před naší zasazenou CHYTROU LÍPOU! 
Podrobnou fotodokumentaci naleznete na stránkách naší školy 

www.zsskolnikaplice.cz 
 

   Koněspřežka 
 

15. června ve 13.00 hodin všechny co nejsrdečněji zveme na 
prezentaci 3. části knihy „Cestou necestou“, tentokrát pod názvem 
„Koněspřežka“ v dětském oddělení Městské knihovny Kaplice. 
Prezentaci bude doprovázet výstava výtvarných prací žáků naší školy 
ZŠ Omlenická Kaplice.  
Zároveň bychom chtěli touto cestou poděkovat za peněžité dary na 
výtvarnou a pracovní činnost žáků firmám: Even stavební společnost, 
Devětsil JST s.r.o., TIP TRADING spol. s r.o., Technické služby 
Kaplice spol. s r.o., Petr Putzer, OKNOTHERM s.r.o. Kaplice, 
Obchod s textilem – p. Mašková, Renova s.r.o.   

              Mgr. Ludmila Šímová  

       DDM Kaplice nabízí dětem: 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009 
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   Jaro na farmách 
 

Pro Sekundu a Kvartu a Ekotým byl 28. duben příjemným 
oproštěním od nudného pospávání ve školních lavicích a 
zároveň poučným výletem za ekologií. Po "opravdu 
zdlouhavé" cestě autobusem jsme dorazili na jednu ze 
základen ekofarmy Bemagro v Meziříčí, kde nás uvítal 
sám ředitel, pan Knížek, který nám nejdříve poskytl pár 
informací jak o celém objektu, tak o zvířatech, která na 
farmě chovají a poté nás k mé velké radosti provedl 
jedním z kravínů, v tomto případě tím, kde se březí krávy 
připravují na porod a kde se krávy, které již potomka 
přivedly na svět, zotavují. Našlo se pár slabších povah, 
které se nedokázaly přenést přes výraznou vůni kravského 
trusu a celou exkurzi horko těžko přečkaly se zacpaným 
nosem. Kravičky, okolo kterých jsme procházeli, byly už 
krásně zakulacené a vrhaly na nás vetřelce popuzené 
pohledy. Přes hrozivě vyhlížející rohy se našlo pár 
odvážlivců, kteří váhavě natáhli ruku a rozrušeně vyhlížející zvíře 
podrbali na nose. Já, jakožto od přírody strašpytel, jsem raději celou 
scenérii sledovala z povzdálí, to ovšem nic nemění na tom, že hlavy 
těch zvědavějších krav, které je prostrčily hrazením, působily přes 
svou závratnou velikost dost roztomilým dojmem. 
Za kravínem nás čekalo dlouhé povídání na téma: Proč vlastně 
podporovat ekofarmy? Co je na nich lepšího? No ano, co vlastně? 
Podle mne to má dva hlavní důvody, které by nám měly stačit. Za 
prvé je to skutečnost, že zvířata chovaná na ekofarmách mají celý 
život mnohem hezčí, přirozenější a celkově příjemnější. Jsou krmena 
přírodním krmivem a mají k dispozici poměrně hodně prostoru. 
Představte si, že ve velkochovech žije každá slepice celý život na 
ploše menší než je papír formátu A4 a ještě k tomu je ze všech stran 
obklopena mřížemi, je krmena chemickými produkty podporujícími 
růst a tak podobně, kdežto na biofarmě - a sama jsem toho byla 
svědkem - se tato zvířata chovají v prostorném kurníku s možností 
volného pohybu venku. Za druhé, maso, mléko i vejce z biofarem 
jsou mnohem zdravější! Až na výjimky přeci nikdo nijak zvlášť 
netouží po tom, aby kvůli němu zvířata trpěla. Je opravdu tak těžké 
na to nezapomínat? 
Navštívili jsme ještě dvě další farmy, a to pana Vejčíka v Dlouhé 
Stropnici, který chová dnes již vzácné plemeno ovcí, původní 
valašku, a pana Blížence, který chová kromě ovcí také arabské koně. 
Tyto farmy sice nemají značku bio, ale ke zvířatům i přírodě se snaží 
jejich majitelé chovat stejně tak ohleduplně. Chtěli bychom touto 
cestou poděkovat paní Šandové z Hnutí Duha za zprostředkování 
vydařené exkurze. 

Adéla Fischerová, Ekotým G a SOŠE 
 
   Gastronomické akce G, SOŠE a SOU  
 

Slovanský dům Kaplice – středisko odborného 
výcviku pro obor kuchař-číšník 
 

Naši žáci se aktivně zapojují při konání různých gastronomických 
akcí. Mají tak možnost osvojit si svoji budoucí profesi nejen 
v běžném provozu restaurace, ale i při různých rautech, hostinách a 
slavnostních příležitostech. 
V měsíci květnu učitelé odborného výcviku s žáky oboru KČ 
zajišťovali raut při příležitosti slavnostního otevření Historické 
expozice Kaplicka, pod patronátem města Kaplice. Připravili 
pohoštění ke dni matek pro seniory města Kaplice. Zajišťovali občd 
pro 235 hasičů při soutěži hasičů Plamen.  
Podávalo se také šesti-chodové slavnostní menu pro zahraniční 
delegaci v rámci grantu ZŠ Fantova Kaplice, za účasti vedení ZŠ 
Fantova, starosty a místostarostů města Kaplice.  
Pečlivou přípravu a organizaci těchto akcí zajišťuje pod vedením 
vždy celý kolektiv učitelů odborného výcviku s žáky a zaměstnanci 
Slovanského domu. Znalosti a zkušenosti s přípravou a obsluhou 
těchto rozmanitých akcí využijí naši žáci 3. ročníku již v červnu při 
skládání Jednotných závěrečných zkoušek.  

Ilona Straková, G, SOŠE a SOU Kaplice  
 
 

 

   Hračky pro nov ě otev řenou   
 

třídu MŠ v ZŠ Školní  
 

Během čtrnácti dnů se nám podařilo, díky některým studentům z G3, 
2. KČ, 1. KČ i učitelům z učiliště, nashromáždit poměrně velké 
množství hraček.  
Vydesinfikované a umyté dřevěné stavebnice, panenky, hopsadla, 
kuchyňku, auta, maňásky, vyprané plyšáky, vtipně řešené hračky pro 
matematické představy, pohádky a další hezké hračky čekají na 
zvědavé a hravé děti předškolního věku, aniž budou tušit, že sloužily 
již v některých domácnostech. Všem dárcům moc děkujeme a jistě 
nás bude těšit pocit, že jsme přispěli na dobrou věc.  

G, SOŠE a SOU Kaplice   
 

   Projekt Biomechanika 
 

Studenti studijních oborů Gymnázium a Obchodní akademie kaplické 
střední školy již poněkolikáté v řadě využívají finančních prostředků 
Jihočeského kraje z grantového programu „Zavádění nových 
technologií do středních a vyšších odborných škol“. Letos se projekt, 
nazvaný Biomechanika, zaměřil na podporu výuky fyziky na naší 
škole. Formou projektového vyučování s důrazem na samostatné 
analytické myšlení zkoumali studenti různé sportovní činnosti 
člověka z pohledu působících sil. Své poznatky převedli do grafické 
podoby, kterou následně prezentovali. Práci na projektech usnadnila 
nově vybavená učebna fyziky. Technické obory se tak staly pro 
studenty zase o něco atraktivnější. Výsledné produkty je možné 
shlédnout na webových stránkách školy nebo před učebnou fyziky.  

G, SOŠE a SOU Kaplice 

-------------------------------------------------------------- 
Hledám spolužačky 
Hledám spolužačky z učňovských let Květu Jeníčkovou a Markétu 
Pechovou (jejich dívčí jména). V roce 1964 jsme končili obor 
prodavačky potravinářského zboží v Českých Budějovicích. Hledám 
je za účelem setkání.  

Jiřina Žahourová – Miškovčíková, tel. 737 102 587  
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   Ukliďme Zemi  
 

Dne 21. 4. 2011 se třídy 3. KČ a 1. KČ ze SOU Kaplice pořádně 
zapotily. Žáci nejen že zaplnili speciální pytle rozmanitými odpadky, 
ale vytvořili několik velkých hromad haraburdí, které již lidem 
dosloužilo. Mnozí z nás stále nevíme, že vedle kontejnerů slouží i 
sběrný dvůr. Stále a stále svým nedbalým jednáním hyzdíme okolí, a 
příroda přece stráví všechno!  
Podobná akce proběhne také na škole gymnázia.  
Poděkování patří všem zúčastněným, ale i Technickým službám 
Kaplice, které nechtěnou nadílku rychle a čistě z přírody odvezly.  

G, SOŠE a SOU Kaplice 
 

   Dějepisná exkurze  
 

do Terezína a Lidic 
 

3. květen nepatřil zrovna k nejvydařenějším jarním dnům, aspoň co 
se počasí týče. Za takové chladné počasí by se nemusel stydět 
kterýkoliv zimní měsíc, ale v květnu bychom čekali přece jen tepleji.  
Nicméně jsme vyrazili směrem k Terezínu. Cesta probíhala 
v poklidu, jen studený déšť bubnoval na střechu autobusu. Čím blíže 
jsme se přibližovali k cíli, tím déšť ustával, ale chladné počasí 
přetrvávalo. V Terezíně jsme nejdříve navštívili Malou pevnost, která 
sloužila jako vězení gestapa. Ponurou atmosféru opět dokreslovalo 
nevlídné počasí. Odtud naše cesta pokračovala do Muzea ghetta, kde 
jsme zhlédli krátký dokument a prohlédli si expozici muzea. Další 
zastávkou bylo kolumbárium a krematorium. Všechna tato místa na 
nás působila velmi smutně, zvlášť když jsme si uvědomili, kolik 
lidských životů zde zbytečně a nelidsky vyhaslo. 
Ačkoliv dnes město Terezín žije běžným životem, v každém domě 
bývalého ghetta zůstaly stopy utrpení a beznaděje.  
Z Terezína jsme se vydali do Lidic, kde nás opět přivítalo velmi 
chladné počasí. O osudu tohoto města za 2. světové války jsme už 
hodně věděli ze školy, a tak jsme si tyto události mohli připomenout 
přímo na místě. Snad nejdojemnější místo Památníku je bronzové 
sousoší lidických dětí, z jejich očí na nás hleděl strach a bolest. 
Velice rádi jsme se vraceli do tepla našich domovů a zanechávali za 
sebou tragické stopy našich dějin.  
Druhý den ale putování po smutné historii našeho národa 
pokračovalo. Měli jsme možnost zhlédnout film Nickyho rodina 
v kaplickém kině. Ani ti nejotrlejší se neubránili slzám dojetí. Je 
nutné o takových událostech vědět co nejvíce a uvědomit si, že naše 
„problémy“ jsou  v porovnání s těmi, co zažívali lidé tehdy, opravdu 
nicotné. 

                                           Deváťáci z Fantovky 
 

   MŠ 1. máje 771 a jarní aktivity 
 

V odpoledních hodinách dne 13. 5. 2011 nás navštívili žáci Primy 
Gymnázia Kaplice s hudební operetkou „Červená Karkulka“ od Z. 
Svěráka. Pod vedením a klavírním doprovodem Mgr. I. Dvořákové 
nám připomněli oblíbenou pohádku. S překvapivým koncem. 
Myslivec si vzal za ženu Červenou Karkulku a nikomu nebylo 
ublíženo. Děkujeme.  
Dále jsme byli osloveni občanskou komisí Městského úřadu 
v Kaplici o přípravu části kulturního programu ke Svátku matek 
v kulturním domě v Kaplici. Děti zpívaly, přednášely básničky o 
maminkách, babičkách, ale i cvičily aerobic. Odměnou jim byl 
zážitek z vystoupení, sladká odměna a pohoštění.  
A dne 18. 5. 2011 vyrazila 3. třída pěšky, v rámci našeho výchovně 
vzdělávacího programu Hudební školičky, na žákovský koncert ZUŠ 
Kaplice v kapli sv. Josefa a Barbory. Děti si vyslechly různé skladby, 
viděly nástroje při hře, ale také si prohlédly prostory kaple.  

Učitelky MŠ 

   Poděkování za vst řícnost 
 

20. dubna 2011 vyrostlo na Suchém vrchu nové stromořadí 21 
stromů, které vysázeli žáci ZŠ Fantova v rámci celoškolního projektu 
„Ze života stromů“. Od tohoto dne se děti začaly o své stromy starat. 
Bohužel v noci 30. dubna byly 3 naše stromy zničeny. Děkujeme 
vstřícným rodičům žáků naší školy, kteří neváhali situaci okamžitě 
řešit a zakoupili stromky nové. Dále děkujeme zaměstnancům 
Technických služeb Kaplice a Odboru správy majetku, kteří nám 
umožnili nové stromky zasadit.  

Žáci a učitelé ZŠ Fantova 
 

   Snadné a dostupné vzd ělávání 
placená inzerce 

Rozhovor s jednatelkou jazykové školy jazz-com, s.r.o. s paní Mgr. 
Michaelou Krausovou 
                                                                     

Vaše škola učí cizí jazyky 
novou metodou 3D         
e-learning. Proč tato 
metoda? – Jako jazyková 
škola se vždy snažíme vyjít 
vstříc našim studentům. 
Naše bývalá studentka 
Gabriela za mnou přišla 
s prosbou o doučování cizích jazyků. Gabriela je třetím rokem na 
mateřské, bydlí na malé vesnici a manžel je pracovně velmi vytížený. 
Chtěla se vrátit zpět do svého původního zaměstnání, kde je zapotřebí 
aktivní znalost obchodní angličtiny a němčiny. Postěžovala si: 
„V ůbec si netroufám nastoupit zpět do práce, aniž bych si zopakovala 
oba jazyky.“  
A jak jste to vyřešila? - Nabídla jsem jí jeden z našich klasických 
kurzů. Gabriela se ale neměla jak na hodiny dopravovat a neměla 
nikoho, kdo by se jí postaral o děti. Protože jsem krátce před tím byla 
na jazykovém vzdělávacím workshopu v Manheimu, kde mě zaujaly 
možnosti virtuálního světa, rozhodla jsem se tuto metodu, tzv. 3D     
e-learning, s Gabrielou vyzkoušet. 
K výuce používáte Second Life. Co si pod tím máme představit? – 
Pro výuku jsme si zvolili virtuální svět Second Life, což je svět 
stvořený počítačem. Jde o simulaci reálného života. Nejedná se o hru, 
protože nejde o dosahování cílů (jako ve hře). V tomto světě se 
pohybujete prostřednictvím postavy zvané Avatar a v tomto světě 
působí již přes 600 vzdělávacích organizací. 
V Second Life jsme vybudovali virtuální školu, kde se setkávají 
lektoři se studenty. K setkání je třeba počítač, internet a sluchátka 
s mikrofonem. Jak Vy tak lektor vystupujete jako Avatar a 
komunikujete písemně a hlasem. 
Jak konkrétně na to? – Nasadíte si sluchátka s mikrofonem a 
pomocí programu se přihlásíte do virtuální školy. Sejdete se 
s lektorem, který Vás vezme do tematického prostředí, které 
odpovídá náplni hodiny. Například téma Obchodní jednání - hodina 
probíhá v zasedací místnosti hotelu Pupp, kde se studenti učí 
komunikaci potřebnou v tomto prostředí. 
Takže nabízíte obchodní kurzy? – Nabízíme nejen obchodní kurzy. 
Veřejnost si může vybrat semestrální čili dlouhodobější kurz, anebo 
nabízíme tematicky zaměřené kurzy, např. Jedeme na dovolenou, 
Změnil jsem pracovní pozici, Vracím se z mateřské dovolené, 
Komunikace v restauraci a na letišti apod. Kompletní nabídku najdete 
na www.e-jazz.cz. 
Jaké nese výhody 3D e-learning? – Snadno potkáte rodilého 
mluvčího, získáte nové zážitky, připojíte se odkudkoli, ušetří Vám to 
čas a peníze za dopravu. 
Gabriela se takto úspěšně připravila na návrat do svého původního 
zaměstnání a nepřestala naši 1. virtuální jazykovou školu navštěvovat 
ani po roce práce. Ve středu v 19h si zapne počítač, přihlásí se do 
naší virtuální školy, kde hovoří s naší on-line lektorkou a dalšími 
studenty její skupiny. 
Takto probíhají kurzy u Gabriely a ostatně i ve firmách jako je Engel 
Strojírenská v Kaplici. 
Co byste vzkázala veřejnosti? – Přijďte si to vyzkoušet, zkušební 
hodiny jsou zdarma. Postup a program naleznete na www.e-jazz.cz. 
Děkuji za rozhovor.       redaktorka Sara Rentsch 

ZÁKLADNÍ TANE ČNÍ KURZ 
 

Začátek kurzu v kulturním dom ě 2. září 2011 
Přihlášky v kaplickém infocentru  
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 Historická expozice  
 Kaplicka  
 
V loňském roce jste mohli v kaplické 
historické expozici navštívit výstavu 
Poštovnictví na Kaplicku a období 
vlády Rožmberků. Pro letošní rok se 
expozice převlékla opět do nového 
hávu a jejím prostřednictvím vás 
pozveme do atmosféry konce 
předminulého a počátku minulého 
století na zdejším venkově. V sezóně 
2011 jsou její výstavní prostory 
věnovány starým řemeslům a životu 
venkovského lidu na Kaplicku.  
 

Můžete zde shlédnout mnohé exponáty 
jako jsou nástroje a zvláštní zařízení, 
která sloužila při zpracovávání lnu. 
Mezi nejzajímavější patří krásné 
kolovraty a přeslice, praktické vochle 
nebo metr vysoká drhlice. Pozoru-
hodnou proměnu rostliny lnu v přízi a nakonec až v tkalcovské 
výtvory, stejně jako jednotlivé fáze zpracování lnu představuje 
trojrozměrné dioráma.  
 
 
   Zajímavá (nejen) kultura v okolí 
 

10. června    Musica Bohemica 
Lidové a anonymní písně pěti století, od 20.00 hodin. Vstupne 100,- 
Kč. Nádvoří zámku v Borovanech. Vstupenky na akce v Borovanech 
je možné koupit v kaplickém infocentru přes prodejní systém 
CBsystem. 
 

15. června     Vítkův Hrádek „Letní Úpln ěk“   
Hrad bude otevřen do 24.00 hodin. 
 

19. června   Běh na Kleť 
Pozvánka pro všechny, kteří rádi sportují. Přijďte si vyběhnout  Kleť. 
Prezentace: od 09.00 – 11.00 hodin, start závodu: parkoviště policejní 
střelnice, Domoradice v Českém  Krumlově v 11.30 hodin. 
Pozvánka pro děti: přijďte si zaběhat do okolí střelnice, start 
v 09.30 hodin. Pro všechny závodníky v cíli připraveno občerstvení  
a pěkné ceny. E-mail: behnaklet@seznam.cz, info: 725 464 112.  
 

24. června   Rožmberské veselí 
Večer s historickým tancem, středověkou hudbou, kejklířem a 
ochutnávkou rožmberských pochoutek a vína co hrdlo ráčí 
z Augustiniánských klášterních archivních sklepů, od 20.00 hodin. 
Vstupné 100,- / 350,- Kč. Nádvoří zámku v Borovanech. 
Vstupenky možno koupit přes CBsystem v IC Kaplice.  
 

1. července   Koncert: Lenka Filipová a Trio   
Koncert kytaristky a zpěvačky Lenky Filipové, od 20.00 hodin. 
Vstupné 250,- Kč. Nádvoří zámku v Borovanech. Vstupenky možno 
koupit přes CBystem v IC Kaplice.  

 
   Přímý autobus z Kaplice do Prahy 
 

Z autobusového nádraží v Kaplici je možné využít přímý autobusový 
spoj Kaplice – Praha (Roztyly, u metra). Tyto autobusy jezdí 
pravidelně v neděli v 18.45 hodin z nádraží a v pátek taktéž v 18.45 
hodin. V Praze na Roztylech jsou oba spoje ve 21.45 hodin. Autobus 
jede přes České Budějovice, Veselí nad Lužnicí, Soběslav a Tábor. 
Zpáteční spoj je potom možné využít v pátek ve 14.10 (Praha, 
Florenc), 14.35 (Praha, Roztyly) a v neděli ve 13.00 hodin 
z nástupiště na Florenci. Více informací můžete získat v kaplickém 
infocentru.  

Zdroj CIS JŘ 

K domácímu řemeslu patřilo také vyřezávání 
dřevěných výrobků, v expozici najdete vel-kou 
sbírku hoblíků, pil, pilek, sekyr, ale i dalších 
nástrojů a samozřejmě také samotných 
výrobků, které se používaly v domácnosti nebo 
v hospodářství.  
Říční toky poskytovaly pohon místním 
hamerníkům a mlynářům. Mlynářství a 
hamernictví zde mimo jiné připomínají modely 
mlýnů a hamru. Tuto pasáž expozice doplňuje 
vorařství s modelem říčního zákoutí a voraři.  
V poslední místnosti budete pozváni do 
„selské světnice“ a navštívíte ji v okamžiku, 
kdy jsou hospodář a paní domu ještě doma…   
 

Kdo by chtěl zažít expozici v trochu jiné 
atmosféře a ve večerním osvětlení, pro toho 
jsou připraveny Noční prohlídky expozice, 
které se budou konat po setmění. V červnu ve 
čtvrtek 9. a  v pátek 24. 6. od 21.10 hodin. 
Historickou expozici Kaplicka najdete 
v patrové modré budově na rohu náměstí v  
Kostelní ulici (dříve DDM). Otevřena je od 

června do září od úterý do soboty: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hodin 
(poslední prohlídka v 15.30). Vstup 20,- Kč, děti, důchodci 10,- Kč. 
Tel. 380 311 388, 380 312 689. 
 

 
   Rádi bychom pod ěkovali 
 

Poděkování panu doktoru Keclíkovi 
Před několika dny jsme měli problém s naším pejskem, který měl 
náhlé vážné zdravotní potíže. Jednalo se o noční hodiny, ale nám 
nezbylo nic jiného, než urychleně vyhledat dotyčného pana doktora.  
Poněvadž jej známe velice dlouho a víme, že je neskutečně obětavý, 
ochotný a schopný vždy pomoci, tak jsme ani chvilku neváhali a 
zajeli k němu. Pan doktor okamžitě psa prohlédl a zjistil potřebné. Po 
několika málo minutách jsme se uklidnili a kdo má také pejska nebo 
nějaké zvířátko, tak mi dá za pravdu, že to pro nás byla neskutečná 
úleva.  
Za vše, co pro nás pan doktor udělal, bychom mu chtěli touto cestou 
moc poděkovat. Je málo takových ochotných lidí, kteří nekoukají na 
čas a dobu, ale okamžite pomohou.  
Věříme, že nejsme sami, kdo jej znají, a proto mu přejeme hodně 
zdraví, trpělivosti a pořád mnoho takového elánu. Od pana doktora je 
to neskutečně krásný mezilidský vztah. Jenom být takových lidí více, 
snáze by se nám všem žilo. Toto poděkování je i za všechna 
„zvířátka“, která on ošetřil a mnohdy zachránil.  
Pane doktore, ještě jednou děkujeme.  

Stanislav a Anna Frankovi  
 

Vzpomínka na pana Tomáše Dvořáka 
Kdo poznal jej, ten měl ho rád, uměl pomoci, milovat i rozesmát. 
Takoví lidé by neměli umírat, přesto tomu je rok, co byla vůle osudu 
silnější než naše nejvroucnější přání a navždy nám vzala pohled do 
očí našeho milovaného syna, táty, bratra a přítele pana Tomáše 
Dvořáka.  
V našich srdcích žije dál,  kdož jste ho znali, věnujte mu prosím, 
tichou vzpomínku.       Rodina Dvořákova z Mladé Boleslavi 

 
   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  
Červen  9. + 23. 6.  6. 6. 
Vývoz PET  lahví - pravidelný odvoz každé pondělí 
 

Chaloupková M., referentka odobru OŽPaÚÚP MěÚ Kaplice 
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4. 6. Z VESELÍ DO LOMNICE NAD LUŽNICÍ SOBOTA 
Autobusem linkovým od školy v 5.20, na vlak v 6.40 hodin do ČB, 
dále v 8.04 do Veselí. Vede p. Josef Hák 
7. 6. PASOVARY    15 km 
Autobusem od školy v 5.40 hodin do ČK, v 6.35 hodin do Slavkova. 
Trasa: Slavkov – po M. – Pasovary – Světlík –Muckov – Hořice na 
Šumavě, autobus v 13.05 nebo vlak v 14.35 hodin.  
11. -  17. 6.   FRANTIŠKOVY LÁZNĚ – pobytový zájezd 
Zvl. autobusem z aut. nádr. v 10.30 hodin (zastávky škola, Vyhlídka, 
nové sídliště) na nádr. ČD. Vlakem v 11.16 hodin do ČB, dále 
v 12.01 hodin R 660 Rožmberk směr Plzeň. Příjezd do Františkových 
Lázní v 16.14 hodin. Vede Marie Merhautová.  
21. 6. BARONŮV MOST   ÚTERÝ   10 km 
Autobusem z aut. nádr. v 9.10 hodin do Leopoldova. Trasa: 
Leopoldov – Baronův most – Uhlířský rybník – Terčí Dvůr – 
Pohorská Ves, autobus v 12.50 nebo 14.35 hodin.  
25. 6. KOLEM KOLEM KAPLICKA    SOBOTA  
Vede Václav Malík  
28. 6. BUŠKŮV HAMR   ÚTERÝ  12 km 
Autobusem z aut. nádraží v 6.30 hodin do Benešova nad Černou a 
dále do Trhových Svinů. Trasa: Trhové Sviny – Buškův hamr – 
Lniště – Keblany – Sv. Jan Nepom. – Nesmeň – Besednice, autobus 
v 13.20 hodin.    
 

   Souboj sedmi v Pohorské Vsi  
 

Kaplice, Benešov nad Černou, Pohorská Ves, Nové Hrady, Horní 
Stropnice, Dolní Dvořiště a České Velenice – to je sedm opěrných 
bodů Novohradských hor a novohradského podhůří, sedm „horských“ 
pevností, které každým rokem vysílají do tuhých bojů jednotky o pěti 
bojovnících, jež se v rámci zahájení letní turistické sezony poměří v 
originálních vtipálkovskách soubojích.  
Vyzyvatelem a pořadatelem bojů v roce 2011 byla nejmenší z nich, 
Pohorská Ves, usazená v údolí pod 
Pivonickým vrchem a svažitý terén 
návsi před kostelem, tráva, toho dne tu 
a tam do kluzka skrápěná májovým 
deštíkem, se hned od druhé hodiny 
odpolední staly kolbištěm pro první 
družstvo. V disciplíně „Řezání“ se 
každý, kdo se dostal k pile a kolečku, 
zblízka seznámil s těžkým životem 
v srdci Novohradských hor. Seběhnout 
příkrý svah, přeříznout dvouruční pilou 
kládu a vydat se zpátky do svahu a ještě 
přitom nasbírat všech „tisíc“ cestou 
rozházených šišek na zátop se nejlépe 
vyvedlo čtveřici z Benešova nad 
Černou, o dvě vteřiny pomaleji řezali 
dřevorubci z Horní Stropnice a jediná 
vteřina (a vlastně ztracená šiška) 
odsunula na třetí pozici Kaplici 
s nejrychlejší fází s pilou v rukách. 
Tým z Pohorské Vsi naopak téměř 
zpomaleně jako první nasazný v této 
disciplíně předváděl, jak na celý úkol a 
diváci si tak tuto rychlou akci mohli 
vychutnat i ve „zpomalených“ 
sekvencích…  
My za Kaplici jsem tentokrát MĚLI 
v úmyslu zvítězit, takže jsme podle 
toho taky začali odvádět slušnou práci 
v následujících dvou kolech! „Sestřelit 
kance“ na stromě, to byl úkol pro 
střelce. Vrhacím náčiním holiny 
různých velikostí (a váhy). Vzdálenost 

nějakých osm metrů a všude kolem dost a dost diváků. Střílet musel 
každý a to pouze dvakrát. Jedna palba zastřelovací, druhá leckdy už 
úplně mimo (případně někam do diváků). Střelecká úspěšnost byla 
tak naprosto mizerná, že Benešovu nad Černou v průběhu souboje 
dokonce stačila jedna přesná trefa šikovné střelkyně. A pak náhle 
zasáhli divočáka dvakrát střelci z Kaplice a bylo to naposledy, co 
kreslený kanec po zásahu zaskučel a o vedoucí lovecké družině 
nebylo pochyb. Bohužel bodově nám to nakonec nevyneslo tolik, co 
by kterákoliv jiná disciplína poskytla.  
„Řízky“ z Baronova mostu vážily něco málo pod půl kilogramu a 
v jejich případě nešlo o nic jiného, než o jejich rychlé spořádání 
dvojicí z každé družiny. Po těžké práci a po lovu… Nikdo nebyl 
rychlejší než kapličtí labužníci. Naklepaný řízeček, pokapaný 
citronem a k tomu něco na zapití… S nadsázkou panstvo z širokého 
okolí teprve „usedalo“ k hodovnímu stolu, kapitáni z kaplické 
posádky už po dobré svačince trávili. S bohatou porcí kuřecího masa 
si časem dobře poradili pánové z Horní Stropnice a stíhali je pán a 
paní z nedalekého Benešova.  
Po tomhle jednoznačném vítězství to s námi šlo z kopce. Přišla 
časovka ve „Sbírání a třídění borůvek“. Nechali jsme sběračky 
z Pohorské Vsi, aby všem ve své klasické odpočinkové verzi 
představily, jak si s úkolem poradit a následně s plánem, jak to 
urychlit, jsme vytáhli do boje na svah my za Kaplici. Stovky 
barevných míčků bylo potřeba sesbírat do jedné deky a z ní je pak 
roztřídit podle zabarvení do jednotlivých košů. Ač úkol poměrně 
jednoduchý, přesto nám vítězné družstvo z Nových Hradů nadělilo 
téměř třičtvrtě minuty. Jejich ruce byly rychlejší a zručnější, hlavně 
při přebírání.  
Soutěžní kolo „Houby“ srazilo Kaplici ještě hlouběji, nebyla to úplná 
tragédie, co se poznávání jedlých a nejedlých hub týká, ale z týmů už 
tam nikdo slabší nebyl. Jen stejné houby věděli borci z Českých 
Velenic. Tady se nejvíce blýskly houbařky z Nových Hradů a k těm 
lepším by se mohli připočítat i Horně Stropničtí.  
Vyzyvatelská Pohorská Ves připravila pro šestou disciplínu 
„Speciál“, který ještě v žádné z pořadatelských obcí neměl obdoby. 
V ohrazeném kolbišti musel jeden vyslanec z každého týmu lapit 
slepici (ochočenou) a čím rychleji to dokázal, tím více bodů týmu 
přinesl. Kaplice získala nejhorší pozici, toho, který začíná a jelikož 

dobrácká slepice rozhodně nedávala 
každému stejné šance a na samém 
počátku měla ještě dost energie a 
vzdálenost celé rozlehlé ohrady, neměli 
jsme šanci na slušný čas. Hospodyňka 
z Dolního Dvořiště lapila drůbež do tří 
vteřin, hospodyňka z Pohorské Vsi za 
čtyři vteřiny a novohradské stačilo pět 
vteřin. Nutno říct, že slepice jim 
v okamžiku startu stála u nohou a 
nejevila známky jakéhokoliv odporu. 
Vzdorovala jenom Horní Stropnici a 
Benešovu nad Černou a dokonce i při 
druhém kaplickém pokusu, který po do 
očí bijící nespravedlnosti musel přijít, 
ale ten už se počítal a nakonec pár bodů 
do skóre z toho také kápnulo.  
Celé klání uzavírala pěnová show, 
potápění a hledání pokladu v pěně. 
Objevil ho potápěč z Horní Stropnice. 
Na ostatní zbyly lahve dobré vody.  
A jak to nakonec dopadlo? Po Pohorské 
Vsi (2008), Benešovu nad Černou 
(2009) a Českých Velenicích (2010) se 
mezi vítěze zařadila také Horní 
Stropnice. Druhou pozici bral Benešov 
nad Černou, třetí Nové Hrady. Teprve 
až čtvrtí skončili Kapli čtí, se stejným 
počtem bodů jako Dolní Dvořiště. Příští 
rok se přijeďte podívat do Horní 
Stropnice, kde se bude otevírat v roce 
2012 sezona už popáté.  

red, tým Kaplice   

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice              červen 



 
strana 10 

Setkání českých  
a rakouských turist ů v Kaplici 

PUTOVÁNÍ KAPLICKEM ZA PĚTILISTOU RŮŽÍ 
 

 

11. ročník setkání pořádá v neděli 5. června 2011 Klub českých 
turistů TJ Turista České Budějovice pod záštitou předsedy KČT 
PhDr. Jana Stráského a starosty Města Kaplice Bc. Pavla Talíře 
Akce zařazena v mezinárodním kalendáři akcí Internationaler Volksportverband 

 

Start 1: průběžný 7.00 - 11.00 hodin v průjezdu budovy radnice  
/pro veškeré cyklotrasy a pěší trasy 9; 15,5; 27 i 36 km/ 

Start 2: na nádraží ČD Kaplice při příjezdu vlaků cca v 8.29 hod.  
a v 9.13 hod. /pro pěší trasy 9,5; 14; 25,5 i 34,5 km/ 

Cíl:  průběžný 12.00 - 17.00 hodin v budově radnice 
Startovné: 25,- Kč či 1,5 €, karty EUROBEDS 15,- Kč, děti 6-15 

 a prokazatelně nevýděleční 6,- Kč. Platí se v místě startu.  
Doporučené mapy: pěší - zelená edice KČT č. 74 Novohradské Hory, 

cyklo - žlutá edice KČT č. 19 Českobudějovicko 
 

PĚŠÍ TRASY  /start 1. z průjezdu radnice v Kaplici/:   
9,0 km  Kaplice, start – Blansko – Mostky – TIM Pod Strmým vrchem – 

Kaplice, cíl  
15,5 km   Kaplice – zřícenina Pořešín – Smrhov – Přísečno – Blansko – Kap. 
27,0 km   Kaplice – zříc. Pořešín – Soběnov – Kohout – přehrada Černá – Kap. 
36,0 km   Kaplice – zříc. Pořešín – Kohout – Benešov n.Č. – přehrada Černá 

– Kaplice 
 

PĚŠÍ TRASY  /start 2. z nádraží ČD žst. Kaplice/:    
9,5 km   Kaplice, ŽST – zřícenina Pořešín – soutok Malše a Černé – Kap. 
14,0 km   Kaplice, ŽST – zříc. Pořešín – Smrhov – Přísečno – Blansko – Kap. 
25,5 km   Kaplice, ŽST – zřícenina Pořešín – Soběnov – Kohout – přehrada 

Černá – Kaplice 
34,5 km   Kaplice, ŽST – zřícenina Pořešín –  Kohout – Benešov nad Černou  

–  přehrada Černá – Kaplice 
 

CYKLOTRASY:   
26 km Kaplice – Blansko – Děkanské Skaliny – Kamenice – Desky – 

Mostky – Kaplice 
42 km Kaplice – Kamenice (viz trasa 26) – Benešov n. Č. – Pohorská Ves 

– Malonty – Desky –  Kaplice  
75 km Kaplice – Kamenice (viz trasa 26) – Benešov n. Č. – Mlýnský vrch 

– Černé Údolí – Huťský rybník – Pohoří n. Š. – Dolní Přibrání – 
Tokaniště – Cetviny – Rychnov n. M. – Kaplice. 

Cyklotrasy vedou z části i po silnicích III. třídy, v kratších úsecích i po silnici 
II. třídy. Cyklojízda se koná za plného provozu na vlastní nebezpečí.  

Omezení provozu motorových vozidel pořadatel nezajišťuje. 
 

Informace a přihlášky: Ing. Jiří Peltan, Staré Hodějovice 242,  
370 08 Č. Budějovice, tel. 608 853 511, 736 754 194, e-mail: 

peltan@seznam.cz, kct-cb@volny.cz, http: www.volny.cz/kct-cb 
Ocenění: upomínkový list (diplom), razítko IVV 

 

Možnost zakoupení pamětního odznaku „POCHODY A CYKLOAKCE –  
 TJ KČT TURISTA ČESKÉ BUDĚJOVICE“ z osmibarevné serie  

za zvýhodněnou cenu  25,- Kč, členové KČT + EUROBEDS 20,- Kč,  
členové odboru pořadatele 15,- Kč, pořadatelé zdarma. 

 

   Kaplický fotbal       výsledky 
 

"A" mužstvo  
17. kolo Dražice – FK Spartak Kaplice 3:1 (0:1) - B:  44. Kromka, 73. 
Kaše, 80. Peclinovský – 36. J.Smolen z pen. 22. kolo FK Spartak 
Kaplice – FK Lažiště 3:1 (2:0) - B: 34. M.Pulec, 35. Ševčík, 75. Faltus 
– 47. Tesárek. 23. kolo FK J. Hradec 1910 – FK Spartak Kaplice 3:0 
(0:0) - B: 57. Regásek, 77. T.Šenkýř, 87. Císař. 24. kolo FK Spartak 
Kaplice – Lokomotiva Veselí nad Lužnicí 2:1 (0:1) - B: 58. M.Pulec, 68. 
Ševčík – 15. Kubec. 25. kolo FC Chýnov – FK Spartak Kaplice 1:0 
(0:0) - B: 85.Hlinka.  
 

"B" mužstvo - I. B třída 
18. kolo Slavoj Srubec – FK Spartak Kaplice „B“ 1:0 (1:0) - B: 
11.Kohout. 19. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – Smrčina Horní Planá 2:1 
(1:0) - B: 32., 55. F.Kouba – 68. Kastenmajer. 20. kolo FC Šumava 
Frymburk – FK Spartak Kaplice „B“ 0:0. 21. kolo FK Spartak Kaplice 
„B“ – FK Dynamo Vyšší Brod 6:1 (3:0) - B: 14., 26. F.Kouba, 33., 53. 
Jirka, 48. L.Pulec, 86. Preusler – 67. Jirkal.  
 

dorost – I. A třída 
18. kolo SK Větřní – FK Spartak Kaplice 0:7 (0:3) - B: 40., 63., 65. 
Krenauer, 71., 74. Valíček, 14. M. Kouba z pen., 39. Micák. 19. kolo – 

volno. 20. kolo Calofrig Borovany – FK Spartak Kaplice 0:3 (0:1) - B: 
33. M.Kouba, 70. Goldfinger, 80. Krenauer. 21. kolo FK Spartak 
Kaplice – Dříteň 3:0 (0:0) - B: 54., 60. Holčík, 64. Krenauer.  
 

starší žáci - I. A třída 
14. kolo FK Spartak Kaplice – Spartak Trhové Sviny 1:5 (1:1) - B: 14. 
Divoký – 35., 63., 65. Valter, 37. D.Brůha, 60. Kodras. 15. kolo SK 
Rudolfov – FK Spartak Kaplice 1:0 (0:0). 16. kolo FK Spartak Kaplice 
– FK Slavoj Český Krumlov „B“ 0:2 (0:2) - B: 24. Jachim, 28. Hošek. 
17. kolo Slavoj Hrdějovice – FK Spartak Kaplice 1:4 (1:2) - B: za hosty 
M.Urazil, Divoký, Slanina, Tomka.  
 

mladší žáci - I. A třída 
14. kolo FK Spartak Kaplice – Spartak Trhové Sviny 0:4 (0:1) - B: 25. 
L.Gažák, 37. R.Rolinek, 53. Tomášek, 56. Votava. 15. kolo SK 
Rudolfov – FK Spartak Kaplice 0:6 (0:3) - B: M.Urazil 2, E.Marek, 
Mar.Kozak, Malický, Vetrák. 16. kolo FK Spartak Kaplice – FK Slavoj 
Český Krumlov „B“ 2:2 (0:1) pen. 4:3 - B: 41., 52, a rozh. penalta 
E.Marek – 15. Harvan, 33. Ješina. 17. kolo Slavoj Hrdějovice – FK 
Spartak Kaplice 2:2 (1:2) pen. 9:8 - B: za hosty M.Urazil, O.Marek.  
 

st. přípravka - krajský přebor 
10. kolo – Kaplice FK Spartak Kaplice – FK Slavoj Český Krumlov 1:2 
(0:2) - B: za domácí Bárta. * FK Spartak Kaplice - SK Čtyři Dvory 2:2 
(1:0) - B: za domácí Bárta 2. 11. kolo – Lomnice Tatran Lomnice nad 
Lužnicí – FK Spartak Kaplice 2:0 (2:0). * SKP České Budějovice – FK 
Spartak Kaplice 3:1 (0:0) - B: za hosty O.Marek. 12. kolo – Č. 
Krumlov Sokol J. Hradec – FK Spartak Kaplice 0:0. * FK Tatran 
Prachatice – FK Spartak Kaplice 0:3 (0:3) - B: Bárta, Vaniš, O.Marek. 
13. kolo – Prachatice FK Tábor – FK Spartak Kaplice 1:2 (0:0) - B: za 
hosty Bárta 2. * FC ZVVZ Milevsko – FK Spartak Kaplice 5:3 (2:2) - B: 
za hosty Bárta 2, O.Marek.  
 

ml. přípravka - krajský přebor 
10. kolo – Kaplice FK Spartak Kaplice – FK Slavoj Český Krumlov 6:3 
(3:0) - B: za domácí Jakub Česák, Zayml 2, Mat. Lhotský, Jokl. * FK 
Spartak Kaplice  - SK Čtyři Dvory 1:12 (0:5) - B: za domácí Jan Česák. 
11. kolo – Lomnice Tatran Lomnice nad Lužnicí – FK Spartak Kaplice 
3:5 (1:2) - B: za hosty Jan Česák 3, M.Dreiling 2. * SKP České 
Budějovice – FK Spartak Kaplice 0:0. 12. kolo – Č. Krumlov Sokol J. 
Hradec – FK Spartak Kaplice 4:2 (2:2) - B: za hosty Jokl, Jan Česák. * 
FK Tatran Prachatice – FK Spartak Kaplice 3:0 (1:0). 13. kolo – 
Prachatice FK Tábor – FK Spartak Kaplice 0:1 (0:0) - B: Mat.Lhotský. 
* FC ZVVZ Milevsko – FK Spartak Kaplice 11:0 (6:0).  
 

ženy – 3. liga 
13. kolo Blatná – FK Spartak Kaplice 4:1 (2:0) - B: za hosty Křivová. 
14. kolo FK Spartak Kaplice – FK Zlíchov 1914 1:3 (0:2) - B: 89. 
Koláčková – 24. Matějková, 45. Hrdličková, 72. Michálková. 15. kolo 
ABC Bráník – FK Spartak Kaplice 2:3 (2:2) - B: za hosty 12., 55. 
V.Jedličková, 33. Koláčková. 16. kolo FK Spartak Kaplice – FC Inferno 
Praha 5:0 (3:0) - B: 42., 68. Koláčková, 32. V.Jedličková, 45. Vaňková, 
47. Křivová z pen.      L. Granec 

 

   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.  
 

Nabídka práce v chráněných dílnách v Kaplici 
Společnost TRE MAS, s.r.o., se sídlem Židovská 571, 391 43 Mladá 
Vožice přijme do své chráněné dílny v Kaplici,  Linecká 259 dělníky 
výroby (jednoduchá manuální práce i práce na jednoduchých 
strojích). Přijímáme pracovníky se ZPS  a invalidní občany. Nástup 
ihned. Pracovní doba  střídavá od 6.00 – 12.00 hod. a od 12.00 – 
18.00 hod. Možnost úpravy prac. doby podle spojů z okolních obcí.  
 

Pronajmeme garsonku v Nových Domovech v Kaplici, 20 m². 
Podrobnosti sdělíme na tel. č. 724 103 756.  
 

Prodám byt 1+1 v OV, c: 500.000,- Kč. T: 777 877 800 
 

Nabízíme k prodeji stavební parcely 2 km od Kaplice o velikosti 
520, 600, 812, 1030, 1350m2. Parcely jsou včetně sítí v kapličkách 
(vodovod, elektřina, kanalizace). Zpevněná komunikace, veřejné 
osvětlení. Informujte se na tel: +420 777 877 800. 
 

Prodám FORD ESCORD kombi, rok výroby 12/1998, STK 
5/2012, nové brzdy, vodní pumpa, výměna oleje a filtru, 4 x zimní 
gumy. Cena 40.000,- Kč. Tel. 723 218 664 
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Firma EXO HOBBY 
Marie Moravčíková 

Linecká 356, Kaplice 
 

Doporučujeme např. krmivo zn. Bosch 
- prémiové krmivo německé kvality    - vysoká stravitelnost 
- nízká cena v denní krmné dávce    - pro všechna plemena a stáří 

A samozřejmě i jiné značky… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Jak naladit Prima LOVE 
 

Přestože nová televize vysílá již od 8. března, řada zájemců se na nás 
stále obrací s dotazy, jak ji naladit. Rádi bychom poskytli Vašim 
obyvatelům návod, jak si zajistit příjem Prima LOVE.  
Pokud jste v rámci digitálního vysílání vlastníkem settop-boxu, 
vyzkoušeli jste ladění v menu Vaší televize a Prima LOVE stále 
nemůžete naladit, je možné, že bydlíte v oblasti, která ještě není 
pokryta signálem.  
Prima LOVE vysílá v multiplexu 3, ve kterém vysílaly programy Z1 
a Public TV. Pokud jste tedy donedávna mohli naladit tyto stanice, 
měli byste naladit i Prima LOVE.  
Pro bezproblémový příjem digitální televize je velmi často třeba 
upravit příjmovou anténu. A právě zde se také může skrývat důvod, 
proč Vám nejde Prima LOVE naladit. Pokud máte tento problém, 
požádejte správce Vašeho domu, aby upravil společnou televizní 
anténu. 

FTV Prima, spol. s r. o., Ing. M. Singer, generální ředitel 
 

   Pes, přítel člověka 
 

aneb krmíme správně svého psa? 
 

V současné době je na trhu velké množství 
krmiv a je poměrně složité se v nich 
orientovat. Zeptali jsme se proto v jedné 
prodejně zabývající se potřebami pro zvířata 
v zájmových chovech. Konkrétně na krmiva 
pro psy.  
Jaká strava je pro mého psa správná? Je 

dobré podávat mu lidskou stravu?  
Pokud možno, tak ne. Lidská strava je pro psy zcela nevhodná, 
protože obsahuje velké množství soli, která může v nadměrných 
dávkách způsobit problémy se zažíváním a hlavně nadměrně zatěžuje 
ledviny.  
Mohu mu tedy podávat vařenou stravu, např. maso a těstoviny? 
Ano, ale nesmíme zapomínat, že vařením se ze stravy odbourávají 
důležité vitamíny a minerály. Pokud tedy chceme takto psa krmit, 
měli bychom mu tyto látky nějakým způsobem doplnit. Optimální 
jsou vitamínové doplňky v prášku, které obsahují vše důležité pro 
správný vývoj a chod organismu. Snadno se přimíchají do potravy a 
zvíře je účinně vstřebá.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proč stojí některá krmiva pár desítek korun a jiná ve stejném balení 
tisíc a více?  
Krmiva dělíme do třech kategorií – ekonomy, premium a 
superpremium. Liší se od sebe hlavně kvalitou surovin, podílem 
vitamínů a minerálů a technologií zpracování. Tyto věci mají velký 
vliv na konečnou stravitelnost daného krmiva. Obecně platí, že čím 
vyšší cena, tím pravděpodobně i kvalitnější krmivo. Tedy lepší 
stravitelnost, snadnější vstřebávání s minimálním odpadem 
(rozumějme exkrementy) a hlavně vyšší výživová hodnota plně 
pokrývající nároky zvířete. Čili správnou vitalitu, kvalitu kloubů, 
srsti, zubů a celkové zdraví.  
Chtějí všechna plemena stejnou stravu? 
Ne. Tato strava se velmi liší. Jiná krmiva dáváme štěňatům, jiná 
dospělým psům a jiná psím seniorům. Liší se od sebe množstvím 
proteinu, obsahem vitamínů a minerálů. Stejně tak mají jiné nároky 
na stravu malá, střední a velká plemena.  
Jsou také různě velká balení krmiv, aby si mohl každý vybrat co 
potřebuje? 
Ano, krmiva se dají koupit v různě velkém balení podle velikosti a 
potřeb psa. Rozhodně doporučujeme ale originální balení, které je 
cenově téměř stejné jako krmivo rozvažované. U rozvažovaných 
krmiv musíme brát zřetel na to, že rozbalením originálního balení už 
prodejce čerpá dobu trvanlivosti a kvalitní krmivo se vlivem vzdušné 
vlhkosti a ztráty ochranné atmosféry lehce znehodnocuje. 
Co byste tedy čtenářům doporučili? 
Snad jen: Neberte prosím psa jen jako zvíře, které hlídá či jako módní 
trend. Berme ho jako člena rodiny a dbejme o jeho zdraví stejně jako 
o svoje. Dopřejme mu kvalitní stravu a předcházejme tak zdravotním 
problémům. Má tak větší šanci dožít se vysokého věku.  
Veškeré další dotazy vám rádi zodpovíme na adrese: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

placená inzerce 


