
 
Slova starosty 

 

Vážení spoluob�ané, 
v dob�, kdy píši tento �lánek, jsem se zrovna vrátil ze služební cesty v �ín�, 
kterou jsme navštívili spole�n� s vrcholnými p�edstaviteli Jiho�eského kraje 
v �ele s hejtmanem Mgr. Ji�ím Zimolou. Musím vám zcela otev�en� sd�lit, že 
do�asná zm�na prost�edí po nelehké p�edvolební a povolební dob� mi dále 
otev�ela o�i, nebo� jsem mohl nad celou �adou v�cí p�emýšlet s jistým 
odstupem. Ustavující zasedání Zastupitelstva m�sta Kaplice se m�lo p�vodn� 
konat v pond�lí 3. listopadu tak, aby m�sto m�lo co nejrychleji nové vedení 
a mohlo se pokra�ovat v zapo�até práci. Byl jsem však velmi zasko�en 
informací, že byl podán panem Ond�ejem Šandou ke Krajskému soudu 
v �eských Bud�jovicích návrh na neplatnost voleb z d�vodu kup�ení s hlasy. 
P�ekvapení bylo o to v�tší, že konkrétn� pan Ond�ej Šanda, lídr Strany 
zelených, kontaktoval n�které zvolené zastupitele s tím, že by se neúsp�šní 
kandidáti této strany podíleli na �innosti n�kterých komisí. Je zajímavé, že 
jedna a ta samá osoba v podstat� uzná výsledky voleb a následn� v nejzazším 
možném termínu podá návrh na neplatnost voleb. Dalším zarážejícím faktem 
pro mne bylo, že hlavními zdroji informací pro pana Šandu byly oba p�vodní 
místostarostové. Jelikož má krajský soud na rozhodnutí lh�tu max. 20 dn�, 
bylo na 5. listopadu svoláno ve�ejné projednání, kterého se zú�astnili jako 
ú�astníci �ízení všichni zvolení zastupitelé. Zcela otev�en� vám sd�luji, že 
jsem se cítil u soudu velmi trapn� a považoval jsem celé projednání za 
ohromnou ostudu Kaplice. Samoz�ejm� se u soudu kup�ení s hlasy 
neprokázalo. O volebním víkendu nic nezaznamenala státní ani M�stská 
policie. Utvrdil jsem se však v poznatcích, které jsem zaznamenal již p�ed 
volbami. P�ed volbami byla p�edjednána povolební koalice, která m�la zcela 
ovládnout m�sto na všech úrovních. Tato koalice však získala ve volbách 
pouze 7 mandát�, a tak se všemi dostupnými prost�edky snažila zvrátit 
výsledky voleb. Je mi velmi líto, že se tomuto prop�j�ili i moji nejbližší 
kolegové z vedení m�sta. Je pro mne zcela nepochopitelné, co jsou n�kte�í 
lidé ochotni u�init pro ukojení svých osobních ambicí na úkor nás všech. 
Jenom vám na�rtnu �erný scéná�, kdyby se t�mto lidem poda�ilo u soudu 
usp�t, i když jsem to v žádném p�ípad� nep�edpokládal. V p�ípad�, že by byly 
zrušeny výsledky voleb, nebyli by zvoleni žádní zastupitelé, a tudíž by se 
nekonala žádná zastupitelstva. Nové volby by se konaly pravd�podobn� až 
n�kdy v b�eznu. Do té doby by vedla m�sto p�vodní rada, ta však nem�že 
schvalovat rozpo�et, a tak by Kaplice žila v rozpo�tovém provizóriu, což by 
výrazn� ohrozilo �erpání dotací, které v p�íštím roce dosahují rekordní výše 
90 mil. K�. I když nejsem p�ítelem dotací, jsem si dob�e v�dom toho, že bez 
nich by se �ást investic nepoda�ila zrealizovat. Taktéž by nebyla schválena 
cena vodného a sto�ného na rok 2015, což je taktéž v kompetenci 
zastupitelstva. Toto vše jsou n�kte�í ochotni podstoupit jen pro sv�j osobní 
prosp�ch a touhu po moci. 
Ale již k realit� dnešních dn�. Všichni již jist� zaznamenali zrekonstruované 
kino a plochu p�ed kulturním domem, za�átkem prosince bude dokon�eno 
zateplení budovy Kulturního domu a infocentra. Nadále probíhá výstavba 
nové lávky u autobusového nádraží. Do konce listopadu by m�ly být 
dokon�eny nové šatny volejbalist� v areálu Spartaku. Obyvatelé sídlišt� Na 
Vyhlídce si jist� všimli, že se zde za�íná budovat další nové parkovišt�, které 
doufám p�isp�je ke zlepšení neúnosné situace parkování v této lokalit�. Dále 
jste si mohli všimnout, že po celé Kaplici, ale i v osadách, byl osazen nový 
bezdrátový rozhlas, který byl vybudován v rámci dotace omezení 
povod�ových rizik. Sou�ástí  
této dotace bylo krom� varovného povod�ového systému též po�ízení 
digitálního povod�ového plánu m�sta Kaplice a celé ORP Kaplice. 
Již dost hmotných statk�, nastává doba adventu, která je spíše spojena 
s duchovními hodnotami, a tak p�eji klidné prožití posledního m�síce roku 
2014, spokojené svátky váno�ní a vše dobré v roce 2015. 
S p�áním krásných zimních dn� 
Váš starosta 
Pavel Talí� 
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   Služba e-UtilityReport  
 

– vyjad�ování k existenci technické infrastruktury 
 

Na webových stránkách M�sta Kaplice, je nov� umíst�n odkaz na 
aplikaci e-UtilityReport. Cílem této aplikace je výrazn� 
zjednodušit proces vyjad�ování správc� sítí k existenci technické 
infrastruktury. Služba umož�uje hromadné podání žádosti o vy-
jád�ení k existenci technické infrastruktury všem dot�eným 
subjekt�m v míst� plánované stavby. 
Žádost podává žadatel v prost�edí webové aplikace pomocí 
formulá�e dopln�ného o nápov�du pro jednotlivé kroky. Na 
základ� územního ur�ení stavby automaticky vygeneruje žádosti 
ur�ené všem subjekt�m, od nichž je p�íslušným stavebním ú�adem 
vyžadováno vyjád�ení k existenci technické infrastruktury. 
Aplikace dále zajistí p�edání žádostí elektronickou cestou, pokud 
to však subjekty umož�ují. U subjekt� nep�ijímacích elektronické 
žádosti, služba vygeneruje PDF soubory žádostí, které si žadatel 
m�že vytisknout a odeslat poštou, nebo p�edat osobn�.  
Službu e-UtilityReport je možné využít bezplatn� pouze s využitím 
internetového p�ipojení a b�žného webového prohlíže�e. 
Odkaz na tuto aplikaci: http://www.mestokaplice.cz/mestsky-urad-
14/odbory/odbor-stavebni-urad/ 
 

   Položení kytic  
 

k pomník�m a hrob�m ob�tí válek 
 

P�i p�íležitosti dne vále�ných veterán� položili v úterý 11. 11. 2014 
kytice k pomník�m a hrob�m ob�tem první a druhé sv�tové války 
p�edstavitelé m�sta Kaplice, místostarostové Ing. Pavel Svoboda, 
Josef Kaloš a tajemník M�Ú Ing. Lukáš Bodnár. 

Kancelá� starosty, Ing. Antonín Martínek 
 

 

  Zm�ny v registraci vozidel  
 

po 1. lednu 2015 !!! 
 
 

Od 1. ledna 2015 vstupuje v ú�innost novela zákona �. 239/2013, 
kterou se m�ní zákon �. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích. Podstatné zm�ny se budou 
týkat zejména p�ihlášení vozidla, do�asného vy�azení vozidla 
a vozidla v p�evodu. 
  

Registrace vozidla 
P�i zm�n� vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru vozidel 
a vydání nových doklad�, bude nov� na ú�ad� sta�it p�ítomnost 
jednoho z nich. Bude platit zásada „t�ikrát jedna“ – jeden registr 
vozidel, jedna žádost a tím pádem jeden úkon. Záležet bude p�itom 
na prodávajícím a kupujícím, jak se domluví. Bu	 mohou jít na 
ú�ad spole�n�, jeden m�že zmocnit druhého nebo mohou oba  
 

zmocnit t�etí osobu, ale vždy s ú�edn� ov��enou plnou mocí. 
K zápisu zm�ny vlastníka nebo provozovatele vozidla a k vydání 
nových doklad� následn� dojde na jednom ú�ad� na základ� jedné 
žádosti (na ú�ad�, kde je zapsán p�vodní vlastník vozidla). Dojde-
li p�i zm�n� vlastníka nebo provozovatele také ke zm�n� místní 
p�íslušnosti ú�adu, tak op�t dojde k registraci na ú�ad� p�vodního 
vlastníka. 
 

Do�asn� vy�azená vozidla 
M�ní se pojmy jako trvalé a do�asné vy�azení a p�ibylo sloví�ko 
„zánik“. Vozidla uložená v depozitu ke dni 1. 1. 2015 budou 
prohlášena za vy�azená z provozu a pokud tam již leží déle než 18 
m�síc�, tak vlastník takového vozidla je povinen se dostavit do 
1 roku ode dne nabytí ú�innosti tohoto zákona (tj. do 31. 12. 2015)  
na odbor dopravy a sil. hospodá�ství M�Ú Kaplice a oznámit ú�el 
jeho využití a adresu místa, kde je silni�ní vozidlo umíst�no. 
Pokud tak neu�iní, takové vozidlo zanikne. 
 

Vozidla v p�evodu 
U vozidla, které je v „p�evodu“, tedy není p�ihlášeno na nového 
vlastníka, musí být do 6 m�síc� ode dne nabytí ú�innosti tohoto 
zákona (tj. do 30. 06. 2015), podána žádost o zápis vlastníka 
a provozovatele silni�ního vozidla (tzn. dokon�ení registrace). 
Pokud nebude do uvedeného data registrace dokon�ena, toto 
vozidlo zanikne (trvalé vy�azení z provozu).  
 

Zánik pojišt�ní odpov�dnosti z provozu vozidla 
V p�ípad� zániku povinného ru�ení má vlastník vozidla 14 dn� na 
uzav�ení nového povinného ru�ení a pokud tak neu�iní, tak vozidlo 
bude vy�azeno z registru a pokud do 10 dn� neodevzdá RZ, 
nep�edloží TP nebo neoznámí adresu místa, kde je vy�azené 
silni�ní vozidlo umíst�no a ú�el jeho využití, tak se dopouští 
p�estupku dle 83 odst.1 písm. f) zák.�. 56/2001 Sb., se sazbou 
pokuty do 50000 K�. 
 

Dovoz vozidla
Dovoz vozidla bude nov� administrován stejn� jako první 
registrace vozidla v registru silni�ních vozidel (bez �istopisu TP) 
podle trvalého bydlišt� vlastníka. 
 

   O�ima M�stské  
Policie  
 
�as Vánoc sebou p�ináší zvýšený po�et 
kapesních krádeží a to zejména p�i 
nakupování v nákupních centrech �i na 
r�zných kulturních akcích (trhy, jarmarky, 
koncerty  apod.). Níže bychom si dovolil 
uvést n�kolik preventivních opat�ení,  
jejichž dodržováním p�edejdete odcizení  

Vašeho majetku.  
Peníze, doklady a klí�e noste v uzav�ené tašce nebo kabelce vždy 
odd�len�. Berte si jen tolik, kolik skute�n� pot�ebujete.  Zejména 
pen�ženku uložte na dno (spodní �ást) kabelky nebo tašky.  
Kabelku (tašku) nepokládejte v obchodech na police 
a nenechávejte ji v nákupním košíku. Nikdy ji neodkládejte 
s od�vem v šatn� (nap�. v kin�, p�i koncertech apod.). Vyhýbejte se 
nával�m mnoha lidí, tla�enice nahrává zlod�j�m a okradení m�že 
prob�hnout bez povšimnutí. P�i výb�ru pen�z z bankomatu si 
hlídejte soukromí, sledujte zda Vás n�kdo nesleduje. Pro seniory je 
lepší vybírat peníze uvnit� pen�žních institucí a to za asistence 
p�íbuzných �i osob, kterým d�v��ují. Nikdy se p�ed nikým 
nechlubte svými úsporami, nep�j�ujte peníze cizím lidem 
a nepla�te žádné zálohy podomním prodejc�m. 
P�ejeme všem ob�an�m krásné prožití blížících se Vánoc a do 
Nového roku pevné zdraví, št�stí a mnoho úsp�ch�. Doufáme, že 
se i v následujícím roce 2015 budete s d�v�rou obracet na 
strážníky MP Kaplice. 
 
Za kolektiv MP Kaplice: 
Martin Griga, vedoucí strážník MP Kaplice 
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   Výzva k podání žádosti  
 

o poskytnutí finan�ní podpory 
z rozpo�tu m�sta Kaplice 
 

Informujeme sportovní oddíly a neziskové organizace o možnosti 
požádat o finan�ní podporu na �innost nebo projekty na rok 2015. 
Žádosti si lze vyzvednout na podateln� m�stského ú�adu nebo na 
stránkách www.mestokaplice.cz dokumenty ke stažení, odbor 
ekonomiky a školství, žádost o poskytnutí ve�ejné finan�ní 
podpory. 
ádn� vypln�né žádosti doru�it na M�stský ú�ad Kaplice 
do 20. ledna 2015.  
 
Testování elektroskútru 
E-ON E MAX dále pokra�uje 

 
M�stská policie Kaplice má od 
energetické spole�nosti E-ON 
prodlouženou záp�j�ku elektro-
skútru E-ON E MAX a do konce 
kalendá�ního roku 2014. Díky 
p�ív�tivému podzimnímu po�así je 
elektroskútr pln� využíván pro 
výkon služby MP Kaplice a to 
zejména v centru m�sta, kde je 
nápomocen k �ešení dopravních 
p�estupk� a monitorování doprav-
ní situace. Své uplatn�ní elektro-
skútr našel i v potírání negativních 
jev� mládeže (záškoláctví, 

kou�ení, alkohol).  
Dle dosavadních zkušeností je to velice užite�ný pomocník pro 
strážníky MP Kaplice p�i pln�ní jejich povinností. Dalším kladem 
jeho provozu je minimální dopad na životní prost�edí 
a v neposlední �ad� i uspo�ené prost�edky za pohonné hmoty. 
 
                 
 
 
 
 
                                                                                        
Zpracoval:  Martin Griga, vedoucí strážník MP Kaplice 
 

Ohlédnutí za �inností Komise 
prevence kriminality 

 
Komise prevence kriminality 
m�sta Kaplice má za sebou další 
rok svého fungování, kdy byl 
i nadále pln�n Plán prevence 
kriminality m�sta Kaplice. �leny 
komise prevence kriminality jsou 
zástupci odboru sociáln�-právní 
ochrany d�tí M�Ú Kaplice, 
M�stské policie Kaplice, Policie 

�R, OOP Kaplice, vedení m�sta Kaplice, vedení SOU Kaplice, 
kdy díky tomuto složení je možné �ešit komplexn� všechny 
problémy související s prevencí kriminality na území m�sta 
Kaplice. Za podpory Komise prevence byly v roce 2014 M�stskou 
policií Kaplice , Policií �R, OOP Kaplice ve spolupráci s OSPOD 
M�Ú Kaplice zrealizovány tyto preventivní akce: 

 
� 17 besed a p�ednášek pro žáky ZŠ, MŠ, SOU a seniory 
� 20 akcí na podávání alkoholických nápoj� mladistvým 

osobám 
� 5 akcí zam��ených na kontrolu rekrea�ních objekt� 

V preventivních projektech a akcích budou strážníci a policisté ve 
spolupráci s Komisí prevence kriminality pokra�ovat 
i v nadcházejících roce 2015.  
Jedním z provedených preventivních projekt� Komise prevence 
byl  v m�síci zá�í i ,,Den s M�stskou policií Kaplice“, konaný 
k výro�í založení MP.  Den byl ur�en pro žáky 5. a 6. t�íd 
základních škol, ve kterých realizuje MP Kaplice své preventivní 
programy. Organizace dne se zhostila Komise prevence kriminality 
m�sta Kaplice za aktivního p�isp�ní místostarosty m�sta Ing. Pavla 
Svobody a strážník� MP Kaplice. Jako hosté vystoupili �lenové 
zásahové jednotky P�R Jiho�eského kraje, Hasi�ského 
záchranného sboru Kaplice, obvodního odd�lení Policie �R 
a M�stské policie �eské Bud�jovice. Na programu se aktivn� 
podíleli strážníci MP Kaplice. Jednou z nejatraktivn�jších �ástí 
celého programu byl seskok skupiny parašutist�.  
Na základ� schváleného Plánu prevence kriminality bylo 
pokra�ováno v postupném rozši�ování a zkvalit�ování M�stského 
kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS), kdy servisní 
firmy MKDS Velek Security postupn� provedla plánovanou 
vým�nu dvou starých kamer za nové, dále vybudování nového 
kamerového bodu v ulici Horská. Do konce kalendá�ního roku 
2014 bude dokon�en osmý bod MKDS o jehož umíst�ní bude 
ve�ejnost vhodným zp�sobem informována. Další rozši�ování 
MKDS bude provád�no dle pot�eb a finan�ních možností m�sta 
Kaplice. 
Toto je jen �áste�ný výtah z �innosti Komise prevence kriminality, 
komise �ešila mimo jiné problémy související s prostitucí, 

vandalstvím, krádežemi, 
závadovým jednáním mládeže a 
další negativní jednání, které 
s dnešní dobou souvisí.  
�lenové Komise prevence 
kriminality  p�ejí všem 
ob�an�m krásné prožití Vánoc a 
hodn� úsp�ch� v nadcházejícím 
roce 2015. 
 

 
Zpracovali:   Bc. Ji�í Kolín, p�edseda Komise prevence kriminality  
                                                                                   
                     Martin Griga, velitel M�stské policie Kaplice 
 
Co nového na ú�ad�? 
 
Vážení spoluob�ané,
tentokrát za�nu sv�j informa�ní �lánek personálními novinkami. 
Novým správcem lesního majetku a odborným lesním hospodá�em 
byl vybrán ve výb�rovém �ízení Ing. Jakub Máchal, od kterého 
o�ekávám inovativní p�ístupy, zavád�ní moderních technologií a 
celkov� odborné a flexibilní osobní nasazení na této nelehké a 
velmi d�ležité pracovní pozici. Od 1.12. 2014 nastoupila na odbor 
vnit�ních v�cí Ing. Ivana Chromá, která samoz�ejm� vzešla vít�zn� 
z výb�rového �ízení. Taktéž od za�átku prosince nastoupil na 
uvoln�nou pozici bezpe�nostního referenta kancelá�e starosty Ing. 
Milan Kadi�. Od nového roku posílí �ady odboru správy majetku 
staronový zam�stnanec Zden�k Ko�ínek. 
Z výše uvedeného vyplývá, že nadále probíhá �ešení personální 
problematiky, kdy se seb�hlo n�kolik faktor� v podob� odchod� do 
d�chod� a nástup� na mate�skou dovolenou. Nicmén� se 
domnívám, že personální situace se za�íná již stabilizovat. 
Po bou�livé a nestabilní p�edvolební a povolební dob�, nastává po 
ustavujícím zasedání Zastupitelstva m�sta Kaplice období 
stabilizace, kdy bude více �asu �ešit koncep�ní otázky, které byly 
�áste�n� odkládány. 
 

Ing. Lukáš Bodnár 
tajemník M�Ú Kaplice 

+420 606 791 742 
tajemnik@mestokaplice.cz 
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PROSINEC 2014 
 

3. st�eda  Promítání pro d�ti (�eské zn�ní)    90 min.  
16.00 hod. TU��ÁCI Z MADAGASKARU  
 Tito na pohled mírumilovní tu��áci jsou ve 

skute�nosti elitní bojovou jednotkou s výsadká�ským 
výcvikem a tajnou centrálou. Jaká je jejich mise? 
Udržet v zoo po�ádek. A jejich nep�ítel? P�íšerný nový 
soused - lemur� král.  

 Vstup 110,- K�, mládeži p�ístupno 
3. st�eda Ak�ní thriller USA (titulky)  96 min.   
19.00 hod. JOHN WICK 
 John Wick je zabiják na odpo�inku, který se poté, co 

se mu n�kdo vloupal do domu, ukradl auto a zabil 
milovaného psa, vydává na svou drsnou vendetu… 
Režie: Ch. Stahelski. Hrají: K. Reeves, B. Regan 

 Vstup 100,- K�, mládeži do 12 let nep�ístupno 
4. �tvrtek MIKULÁŠSKÉ PROMÍTÁNÍ (�eské zn�ní)  105 min.   
16.00 hod. JAK VYCVI�IT DRAKA 2  
 Šky�ák a jeho dra�í kamarád se nejrad�ji v�nují 

zkoumání nezmapovaných zákoutí a nových kraj�. 
Když v ledové jeskyni objeví stovky nových divokých 
drak� a tajemného Dra�ího jezdce, ocitnou se 
najednou uprost�ed bitvy. Režie: D. DeBlois 

 Vstup 50,- K�, mládeži p�ístupno 
6. sobota Rodinný film �R (�eské zn�ní)               102 min.   
16.00 hod. JAK JSME HRÁLI �ÁRU   
 První velké objevy, lásky, souboje znep�átelených 

band a velká o�ekávaní… Hlavním hrdinou je chlapec, 
který se stal rukojmím �eskoslovenského státu, 
protože jeho rodi�e v polovin� šedesátých let 
emigrovali do Rakouska a on nyní vyr�stá u d�dy a 
babi�ky. Režie: J. Nvota. Hrají: R. Labuda, L. 
Šafránková, M. Lasica, O. Vetchý 

 Vstup 110,- K�, mládeži p�ístupno  
6. sobota Vále�né drama USA (titulky)     
19.00 hod. ŽELEZNÁ SRDCE  
 Duben 1945. Blíží se konec války. Armádní seržant 

Wardaddy se ujímá velení tanku Sherman a vydává se 
s jeho p�ti�lennou posádkou na vražednou misi v týlu 
nep�ítele. Režie: D. Ayer. Hrají: B. Pitt, S. LaBeouf 

 Vstup 100,- K�, mládeži do 12 let nep�ístupno 
7. ned�le  Promítání pro d�ti (�eské zn�ní)    90 min.  
16.00 hod. TU��ÁCI Z MADAGASKARU 3D 
 Tito na pohled mírumilovní tu��áci jsou ve 

skute�nosti elitní bojovou jednotkou s výsadká�ským 
výcvikem a tajnou centrálou… 

 Vstup 130,- K�, mládeži p�ístupno 
10. st�eda Promítání pro d�ti (�eské zn�ní)  88 min.   
16.00 hod. V�ELKA MÁJA 3D  
  Mája se s Vilíkem vydává na nebezpe�nou cestu plnou 

dobrodružství, kouzel, zábavy a nových p�átel. 
 Vstup 110,- K� 
10. st�eda Dobrodružné historické drama N�m. (titulky) 150 min.   
19.00 hod. RANHOJI�   
 Adaptace historického románu N. Gordona. Mladý 

Cole má zvláštní schopnost: dokáže vycítit, má-li 

n�kdo zem�ít. Jako ranhoji�ova u�edníka ho zavede 
jeho cesta až do Persie. Režie: P. Stölzl. Hrají: T. 
Payne, B. Kingsley, S. Skarsgård 

 Vstup 100,- K�, mládeži do 12 let nep�ístupno 
11. �tvrtek Dobrodružná fantasy USA/Nový Zéland (�eské zn�ní)   
19.00 hod. HOBIT: BITVA P�TI ARMÁD 3D 
 Zu�ivý drak byl vyštván z Ereboru, ale v ohrožení je 

te	 jezerní m�sto Esgaroth. Jak skon�í trpasli�í 
výprava, vedená Thorinem Pavézou, kterou doprovází 
hobit Bilbo…? Režie: P. Jackson. Hrají: B. 
Cumberbatch, M. Freeman, E. Lilly, I. McKellen 

 Vstup 150,- K�, mládeži p�ístupno 
 
12. st�eda  Promítání pro d�ti (�eské zn�ní)    90 min.  
16.00 hod. TU��ÁCI Z MADAGASKARU  
 Tito na pohled mírumilovní tu��áci jsou ve 

skute�nosti elitní bojovou jednotkou s výsadká�ským 
výcvikem a tajnou centrálou…  

 Vstup 110,- K�, mládeži p�ístupno 
12. pátek Dobrodružná fantasy USA/Nový Zéland (�eské zn�ní)   
19.00 hod. HOBIT: BITVA P�TI ARMÁD 3D 
 Zu�ivý drak byl vyštván z Ereboru, ale v ohrožení je 

te	 jezerní m�sto Esgaroth. Jak skon�í trpasli�í 
výprava, vedená Thorinem Pavézou, kterou doprovází 
hobit Bilbo…? Režie: P. Jackson. Hrají: B. 
Cumberbatch, M. Freeman, E. Lilly, I. McKellen 

 Vstup 150,- K�, mládeži p�ístupno 
14. ned�le Promítání pro d�ti (�eské zn�ní)  85 min.   
16.00 hod. D�M KOUZEL   
 Opušt�ný kocourek Bou�ka se jednoho deštivého dne 

ukryje v tajuplném dom� starého kouzelníka, kde 
bydlí také celá �ada nevšedních bytostí ze sv�ta 
fantazie. Režie: B. Stassen  

 Vstup 100,- K�, mládeži p�ístupno 
17. st�eda  Promítání pro d�ti (�eské zn�ní)    98 min.  
16.00 hod. WINX CLUB:  
 V TAJEMNÝCH HLUBINÁCH  
 Winx se cht�jí chopit císa�ského tr�nu a aktivovat 

ohromnou sílu, omylem však probudí krutou vílu 
Politeyu, která byla zakletá t�emi �arod�jkami… 
Režie: I. Straffi  

 Vstup 90,- K�, mládeži p�ístupno 
17. st�eda Francouzské drama (titulky)                116 min.   
19.00 hod. SEX V PA	ÍŽI  
 Pa�íž. Láska. A samoz�ejm� francouzské ženy: 

svobodné, nep�edvídatelné, sofistikované a vášnivé. 
Rozhodly se svá tajemství odhalit a pod�lit se s nimi. 
Režie: A. Dana. Hrají: V. Paradis, L. Casta, I. Adjani 

 Vstup 90,- K�, mládeži nep�ístupno 
18. �tvrtek Promítání pro d�ti (�eské zn�ní)  88 min.   
16.00 hod. 7 TRPASLÍK�   
 Sedm trpaslík� se vydává vysvobodit Jacka, který je 

ve spárech draka v pevnosti zlé �arod�jky a který 
jediný m�že probudit R�ženku ze stoletého spánku. 
Režie: B. Aljinovic  

 Vstup 100,- K�, mládeži p�ístupno 
19. pátek Pásmo animovaných pohádek  72 min.   
16.00 hod. POHÁDKY POD STROME�EK 
 Vánoce u zví�átek, Divoké sny maxipsa Fíka, Pan Tau 

nad�luje, Jak šli nad�lovat a další…    
 Vstup 40,- K�, mládeži p�ístupno 
20. sobota Životopisný film Francie (titulky)  95 min.   
16.00 hod. P	ÍB�H MARIE   
 P�íb�h dívky, která se nau�ila normáln� žít, a� byla od 

narození hluchá a slepá. Tento malý zázrak se odehrál 
ve Francii na konci 19. století. Režie: J.- P. Améris. 
Hrají: I. Carré, B. Catillon 

 Vstup 110,- K�, mládeži p�ístupno 

        KULTURNÍ NABÍDKA
 Zm�na programu vyhrazena     prosinec 
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20. sobota Dobrodružná fantasy USA/Nový Zéland (�eské zn�ní)   
19.00 hod. HOBIT: BITVA P�TI ARMÁD  
 Jak skon�í trpasli�í výprava, vedená Thorinem 

Pavézou, kterou doprovází hobit Bilbo…?  
 Vstup 120,- K�, mládeži p�ístupno 
21. ned�le Dobrodružná komedie, fantasy USA (�esky)    
16.00 hod. NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY   
 No�ní hlída� Larry má tentokrát za úkol co nejrychleji 

dopravit obyvatele muzea do Anglie a zachovat tak 
magickou sílu, která jeho p�átel�m p�ináší život… 
Režie: S. Levy. Hrají: B. Stiller, R. Wilson, R. 
Williams, B. Kingsley 

 Vstup 120,- K�, mládeži p�ístupno 
 
26. pátek Promítání pro d�ti (�eské zn�ní)  80 min.   
16.00 hod. SN�HOVÁ KRÁLOVNA   
 D�v�átko Gerda se spolu s fretkou a sk�ítkem vydají 

na dlouhou cestu do paláce Sn�hové královny, aby 
zachránili brat�í�ka Kaye a navždy vysvobodili zemi z 
v��ného sn�hu a mrazu. Režie: M. Svešnikov. 

 Vstup 110,- K�, mládeži p�ístupno 
26. pátek Historické drama VB/USA (titulky)                142 min.   
19.00 hod. EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ   
 Mojžíš se postaví na odpor egyptskému faraonovi 

Ramsesovi a p�im�je 600 000 otrok�, aby utekli z 
Egypta p�ed útrapami, d�sivými smrtelnými 
epidemiemi a vydali se na monumentální cestu do 
zaslíbené zem�… Režie: R. Scott. Hrají: Ch. Bale, J. 
Edgerton, A. Paul 

 Vstup 120,- K�, mládeži do 12 let nep�ístupno 
27. sobota Promítání pro d�ti (�eské zn�ní)     
16.00 hod. PADDINGTON   
 Neoby�ejn� p�vabné a vtipné vypráv�ní o osi�elém 

medv�du z nejtemn�jšího Peru, který p�ijede vlakem 
na londýnské nádraží. Kde se medvídek objeví, tam se 
za�nou dít neuv��itelné v�ci… Režie: P. King 

 Vstup 120,- K�, mládeži p�ístupno 
27. sobota Historické drama VB/USA (�eské zn�ní)        142 min.   
19.00 hod. EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 3D  
 Mojžíš se postaví na odpor egyptskému faraonovi 

Ramsesovi a p�im�je 600 000 otrok�, aby utekli z 
Egypta p�ed útrapami, d�sivými smrtelnými 
epidemiemi a vydali se na monumentální cestu do 
zaslíbené zem�… Režie: R. Scott. Hrají: Ch. Bale, J. 
Edgerton, A. Paul 

 Vstup 150,- K�, mládeži do 12 let nep�ístupno 
28. ned�le Promítání pro d�ti (�eské zn�ní)  80 min.   
16.00 hod. SN�HOVÁ KRÁLOVNA  3D 
 D�v�átko Gerda se spolu s fretkou a sk�ítkem vydají 

na dlouhou cestu do paláce Sn�hové královny, aby 
zachránili brat�í�ka Kaye a navždy vysvobodili zemi z 
v��ného sn�hu a mrazu. Režie: M. Svešnikov. 

 Vstup 130,- K�, mládeži p�ístupno 
 

Kino Kaplice
Využijte našeho nového hracího profilu a vemte své ratolesti 
v týdnu do kina. Hrajeme od st�edy, do ned�le. Pro rezervace 
využite naší webovou adresu: kinokaplice.cz  

Kino Kavárna
Kino kavárna vás chce pozvat na návšt�vu v nové otevírací dob�. 
P�i návšt�v� sí mužete kávu vychutnat u výstavy historických 
pohlednic Kaplicka a okolí. Dále vám nabízíme nové možnosti 
využití kavárny - Soukromé ve�írky 
  Oslavy narozenin 
  Zajišt�ní rautu 
  Firemní ve�írky  
Pro informace a domluvu termín� zavolejte na tel.: 605 368 849 
A nebo zajd�te na kávu a dezert. T�šíme se na vaší návšt�vu. 

3D 

3D 

  

HLEDÁME PROMÍTA�E 
DO KINA KAPLICE 

 

Požadavky: spolehlivost, �asová flexibilita, znalost práce s PC, 
anglický jazyk a dobrý vztah ke kinematografii. V�k min. 18 
let a st�edoškolské vzd�lání.  
Kontakt: 773 823 056 
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   M�stská knihovna  
Dne 11. 11. 2014 prob�hla již tradi�n� cestovatelská beseda 
s panem Stupkou, který nás provedl Patagonií, p�iblížil nám své 
cestování nejen obrázky, ale i poutavým vypráv�ním. Pan Stupka 
zastupuje cestovní kancelá� PANGEO Tours, která má pro své 
klienty p�ipraveny expedi�ní poznávací zájezdy hotelbusem. 
Besedy mají dlouholetou tradici a vždy jsou hojn� navšt�vovány, 
konají se ve spolupráci KIC Kaplice a M�stské knihovny Kaplice 
v kinokavárn� p�i v�ni �erstv� uva�ené kávy. Cht�li bychom 
pod�kovat panu Stupkovi a cestovní kancelá�i PANGEO Tours 
a všem, kte�í se zú�astnili. Výt�žek z této besedy podpo�í d�tské 
akce knihovny, d�kujeme �  
 
Blíží se konec roku a tím i �as bilancování. Pro M�stskou 
knihovnu to byl rok plodný, tímto bychom cht�li pod�kovat všem, 
kte�í s námi spolupracují, zejména KIC Kaplice, které nám vychází 
vst�íc s prostory, Domu d�tí a mládeže se kterým realizujeme trhy, 
kaplickým školám za spolupráci a všem p�íznivc�m, kte�í 
navšt�vují naše besedy a akce a samoz�ejm� hlavn� našim milým 
�tená��m�, p�ejeme vám p�jemné váno�ní svátky a t�šíme se na 
vás v p�íštím roce. 
 
Dne 23. 12 . 2014 bude knihovna uzav�ena v obou odd�leních, 
provoz p�es váno�ní svátky z
stane beze zm�ny.  
 
4.12.2014 v 17 hodin v M�stské knihovn� budeme pokra�ovat 
vyráb�ním hv�zd z pedigu, vítán je každý zájemce, cena za 
materiál je 50 K�, pokud máte tavnou pistoli, p�ineste si ji 
s sebou 
 

   Pozvánka na posezení v knihovn�   
 

Zveme Vás na tradi�ní p�átelské p�edváno�ní posezení v pobo�ce 
M�stské knihovny Kaplice – v BLANSKU, které se uskute�ní 
16.12.2014 od 15.30 hodin.  
Hlavní program:  
Spole�né p�edváno�ní malování – pro babi�ky s vnou�aty, 
maminky s d�tmi, ale i samotné jednotlivce, pokud budou mít chu� 
nau�it se n�jaké nové zajímavé výtvarné technice 
Nechcete - li malovat, p�ij	te jen posed�t a strávit p�íjemnou 
p�edváno�ní chvilku s pohárkem pun�e nebo dobrého �aje. Všichni 
jsou srde�n� zváni ! 

                                 Daniela Wimmerová - knihovnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Démonické bytosti v Kaplici  
 

Krampus show  
 

T�etí Krampus-Perchtenlauf, �esky b�h - pr�vod pekelných 
a démonických bytostí, centrem Kaplice plánujeme na sobotu 13. 
prosince. Trasa, kudy pr�vod projde, povede Lineckou ulicí od 
Hotelu Sport, p�es nám�stí kolem Slovanského domu a Hotelu 
Zlatý K�íž do Novohradské ulice, Kostelní ulicí a vrátí se na 
nám�stí stranou, kde stojí Spo�itelna. Trasa bude vyzna�ena 
pomocí mobilních zábran nebo ohrani�ovací páskou, kdy po 
stranách podél každé z výše uvedených ulic bude dostatek prostoru 
pro diváky, proto návšt�vníky prosíme, aby tyto zábrany �i pásky 
respektovali a nevstupovali (i z d�vodu bezpe�nosti) do trasy 
pr�vodu. Upozor�ujeme rodi�e na skute�nost, že podívaná není 
pro vizuální realistickou stránku „hororových“ masek ideální pro 
malé d�ti. Na záv�r ve�era chystáme oh�ostroj … 
Tento den bude zárove� omezena doprava a parkování v centru 
m�sta. Pr�jezd m�stem bude možný Dlouhou ulicí.  

Hledáme dobrovolníky  
Pro pomoc se zajišt�ním pr�vodu a doprovodu jednotlivých skupin 
Krampus� se obracíme i na p�ípadné dobrovolníky. Uvítali 
bychom do našeho po�adatelského týmu posilu pomocník�. Pokud 
máte zájem se na akci tímto zp�sobem podílet, obra�te se na 
kaplické infocentrum (e-mail: infocentrum@kickaplice.cz, tel. 
380 311 388), kde se dozvíte další podrobnosti. Bude to pro nás 
velmi cenná pomoc!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4. prosince, �tvrtek od 16.00 hodin  

MIKULÁŠSKÉ PROMÍTÁNÍ  
JAK VYCVI�IT DRAKA 2  
Na p�edstavení p�ijde i Mikuláš s �ertem a and�lem a rozdá d�tem 
nadílku… Zve KIC Kaplice  
Kino Kaplice   vstupné 50,- K� 
 

5. prosince, pátek od 16.00 hodin  

�ERTÍ MEJDAN 
Zábavný program pro d�ti s písni�kami a sout�žemi, p�ipravený ve 
spolupráci s agenturou Discoworld.  
Nám�stí Kaplice 
 

7. prosince, ned�le od 18.00 hodin  

ADVENTNÍ INTERAKTIVNÍ 
KONCERT DIDGERIDO 
Koncert napln�ný energií a vibracemi, spojený se spole�ným 
hraním, ukázkou tradi�ních i netradi�ních nástroj� a dopl�k�, 
vylad�ním a harmonizací �aker… Zve Rodinné centrum Budí�ek, 
o.s. a KÁBUL SOLO.  
Archa Kaplice Vstup 100,- K� (rezervace tel. 602 179 119) 
 

13. prosince, sobota od 18.00 hodin  

KRAMPUS SHOW  
„Krampuslauf“ - pr�vod „pekelných bytostí a démon�“ ulicemi 
m�sta. Oh�ostroj. Po�ádá M�sto a KIC Kaplice a Diabolos Sandl. 
Linecká, Nám�stí, Novohradská, Kostelní ulice  

Návšt�vy Mikuláše u vás doma  
 

Mikulášsko-�ertovský tým KIC Kaplice  
bude chodit m�stem ve�er 5. prosince.  
Objednat si jej m�žete na tel. 773 823 006  
nebo e-mailu: kaplicka.kultura@seznam.cz.  

TRASA KRAMPUS PR�VODU 

        KULTURNÍ NABÍDKA
 Zm�na programu vyhrazena     prosinec 
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17. prosince, st�eda od 19.00 hodin 

VÁNO�NÍ KONCERT 
Ohlasy k�r� and�lských  
Duchovní hudba 20. století, gospely a spirituály. Ú�inkuje 
kompletní sbor opery Jiho�eského divadla a trio hudebník�.  
V hudb� je 20. století nejen obdobím hledání nových cest, ale také 
obdobím, kdy se hudba více než d�íve vrací ke svým ko�en�m…  
Kostel sv. Petra a Pavla 
 

19.prosince od 20:00 hodin 

JUST V KIN� KAPLICE 
Skupina Just vás chce pozvat na sv�j p�edváno�ní koncert do Kina 
Kaplice 
Kino Kaplice 
 

20.prosince od 9:00 

VÁNO�NÍ TURNAJ VE STOLNÍM 
TENISE 
Turnaj pro všechny v�kové kategorie, chlapce i dívky 
P
IHLÁŠKY?:  Na tel: 728976524 nebo mailem  
sportkaplice@ddmck.cz, nebo osobn� v DDM 
Uve	te své jméno, ro�ník narození a kontakt 
ZÁPISNÉ: 50,- K� 
T�locvi�na ZŠ Omlenická 
 

23. prosince od 16.00 hodin  

BETLÉMSKÉ SV�TLO 
P�edání sv�tla z Betléma a vystoupení žák� ZUŠ Kaplice. 
Kostel sv. Petra a Pavla, Kaplice  
 

25. prosince od 21.00 hodin  

DISKOTÉKA 
Po�ádá agentura DISCOWORLD  
Kulturní d�m Kaplice     
 

28. prosinec, ned�le. Odjezd od Kina Kaplice v 11.00 hodin 

ZÁJEZD NA MUZIKÁL  
SN�HOVÁ KRÁLOVNA 
Divadlo Hybernia, Praha. P�edstavení od 15.00 hodin 
 

Po celý prosinec    

VÝSTAVA: KAPLICE  
NA HISTORICKÝCH POHLEDNICÍCH 
Výstavní sí� kina Kaplice   
 

11. ledna, ned�le od 17.00 hodin 

NOVORO�NÍ KONCERT 
MARIE ROTTROVÁ  
se skupinou Ne�ež  
Vstupné 400 / 350 / 300,- K�. P�edprodej vstupenek zahájen 11. 
12. 2014 v kaplickém infocentru.  
Kulturní d�m  Kaplice 
 

   Pozvánka do Archy 
na ned�lní bohoslužby s ned�lní školou pro d�ti vždy 
v 9.00 hodin 
V pond�lí v 18.30 hodin se koná kurs n�meckého jazyka pro 
za�áte�níky 
Ve st�edu ve 13.00 hodin se koná kurs Univerzity t�etího v�ku 
(2x za m�síc) 
Ve st�edu ve 14.00 hodin se koná biblický kroužek pro d�ti (2x 
za m�síc) 
Ve st�edu v 18.30 hodin se koná kurs n�meckého jazyka mírn� 
pokro�ilé 
Ve �tvrtek v 18.00 hodin se koná Kaplický �tvrtek (1x za m�síc) 
Ve �tvrtek v 19.00 hodin se koná setkání nad Biblí (1x za m�síc 
ekumenický ve�er) 

Adventní a váno�ní bohoslužby 
V ned�li 30. listopadu v 9.00 hodin se konají  bohoslužby 
s vysluhování svaté Ve�e�i Pán� 
V ned�li 7. prosince v 9.00 hodin se konají bohoslužby s hostem 
Davidem Ne�ilem 
V ned�li 14. prosince v 15.00 hodin se konají bohoslužby 
V ned�li 21. prosince v 15.00 hodin se koná váno�ní divadlo d�tí 
Ve �tvrtek 25. 12. v 9.00 hodin se konají bohoslužby 
s vysluhování svaté Ve�e�i Pán� 
 

7. váno�ní zpívánky 
Koncert p�ipravují d�ti Základní um�lecké školy Kaplice pod 
vedením paní �editelky Anežky Opekarové. Koncert se uskute�ní 
ve sborovém dom� �CE Archa v pond�lí 15. prosince 2014 
v 18.00 hodin. Všichni jste srde�n� zváni! – Vstupné dobrovolné – 
 

Druhá kniha Samuelova 
Ekumenický ve�er se uskute�ní na katolické fa�e ve st�edu 10. 
prosinece 2014 v 18.00 hodin. 
 

Váno�ní divadlo d�tí 
Váno�ní divadlo se uskute�ní ve sborovém dom� �CE Archa 
v ned�li 21. prosince 2014 v 15.00 hodin. Menší d�ti p�edvedou 
divadlo od Daniela Henycha Váno�ní verše o Boží lásce. Divadlo 
také p�ipravují d�ti ZŠ Fantova s názvem Váno�ní prášek. 
Všichni jste srde�n� zváni! 
Sborový d�m �eskobratrské církve evangelické, Pohorská 865, 
382 41 Kaplice, mobil: 604 738 567, e-mail: kaplice@evangnet.cz, 
 

   �ímskokatolická farnost Kaplice 
  

Vás srde�n� zve: 
 

- na p�edávání betlémského sv�tla – v pond�lí 23. 12. od 16.00 
hodin v kostele sv. Petra a Pavla 
- na Váno�ní bohoslužby v kostele Sv. Petra a Pavla v Kaplici: 
Ned�le 22. 12. 2014  4. ned�le adventní  
 14 – 16 hodin p�íležitost ke zpov�di 
St�eda 24. 12. 2014  Št�drý den       
 10.00 hodin D�tská váno�ní scénka 
 24.00 hodin P�lno�ní mše sv.  
�tvrtek  25. 12. 2014 Narození Krista – v 9.30 mše sv. 
St�eda  31. 12. 2014  
 17.30 hodin d�kovná bohoslužba za uplynulý rok 
 s požehnáním do nového roku a s p�ípitkem 
�tvrtek  1. 1. 2015 Nový rok - v 9.30 mše sv.  
 
na Váno�ní bohoslužby v kostele Sv. Ji�í v Blansku: 
St�eda 24. 12. 2014  Št�drý den -  ve 22.00  „P�lno�ní“ mše sv. 
Pátek 26. 12. 2014  sv. Št�pána – v 11.15 mše sv. 
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RC Budí�ek 
MATE	SKÉ CENTRUM BUDÍ�EK 
Hlavní vchod do SOU Kaplice, Pohorská 86 
www.rcbudicek.estranky.cz 
 
 
PROGRAM NA PROSINEC 

Út 2. 12. 2014  9:00 - 11:00 hod, 9:30 – CVI�ENÍ SE 
ŠT�PÁNKOU MUSILOVOU 
�t 4. 12. 2014 15:00 – 17:00 hod, MIKULÁŠ A �ERTI 
V BUDÍ�KU  (vstupné K� 50,-) 
So 6. 12. 2014 10:00 hod, Poje�te s námi na výlet do 
Vyšného v �eském Krumlov�  
Volno�asové p�írodní centrum „PEPÍNO“, o.s.  po�ádá 
VÁNO�NÍ POSEZENÍ SE ZVÍ	ÁTKY 
P�idejte se k nám! �eká nás spoustu zví�átek, bezplatná jízda na 
koních (10:00 – 11:30), ob�erstvení zajiš�uje pivnice DEPO, pro 
d�ti �aj zdarma. D�ti se vy�ádí na p�írodním h�išti, vyrobí si 
p�írodní ozdoby a spole�n� posedíme u ohn�. 
Podrobn�jší informace na www.volnocasove-prirodni-centrum-
pepino.eu, p�íp. tel. 724689962 a FB 
Ne 7. 12.  2014  18:00 hodin  Archa Kaplice 
„KÁBUL SÓLO“ – DIDGERIDOO - ADVENTNÍ 
INTERAKTIVNÍ KONCERT  
Rezervace vstupenek na rcbudicek@centrum.cz nebo 602179119. 
Vstupné K� 100,-. 
Út 9. 12. 2014 9:00 – 11:00 hod, PE�ENÍ S HEROU 
/beseda, sout�ž/ 
Naši nejmenší nám ukážou, jak se origináln� zdobí cukroví!!! 
Ozdobíme si strome�ek. 
�t 11. 12. 2014 15:00 – 17:00 NÁVŠT�VA DEPA 
– sraz na parkovišti u parku, seznámení s �inností Nízkoprahového 
za�ízení pro d�ti a mládež, p�ipravené dílni�ky aj., vezm�te s sebou 
i starší sourozence 
Út 16. 12. 2014  9:00 – 11:00 VÁNO�NÍ POSEZENÍ  
�t 18. 12. 2014 15:00 – 17:00 VÁNO�NÍ POSEZENÍ 
Srde�n� vás zveme na p�edváno�ní posezení s malým 
ob�erstvením, malá ochutnávka cukroví vítaná :o) 
Út 23. 12. 2014 zav�eno 
Út 30. 12. 2014 10:00 PROCHÁZKA DO LESA – 
vystrojíme zví�átk�m hostinu 
Sraz p�ed Budí�kem, spole�ná procházka do lesa k Záme�ku, 
s sebou krmení pro zví�átka   
CVI�ENÍ s fyzioterapeutkou Mgr. PETROU WÖGEBAUEROVOU 
19. 12. 2014 - BABY YOGA – v dopoledních hodinách v RC 
Budí�ek s fyzioterapeutickými prvky pro podporu psycho-
motorického vývoje pro d�ti od 8 týdn� do 8 m�síc� a maminky 
Cena: 80 – 90 K� / maminka + dít� /60 minut 
19. 12. 2014 - ŽENSKÝ KRUH – v podve�erních hodinách 
Zdravotní cvi�ení s jógovými prvky, téma k diskuzi 
Pro uzav�enou skupinu žen 
Cena: 100 K� / 1 žena / 90 minut 
P�ihlášky zasílejte na E-mail: petawege@gmail.com,  
Tel.: 775 440 306 
 

Stále pravideln� probíhají též P�EDPORODNÍ KURZY s Danou 
Noskovou 
 

POŠLETE NÁM SV�J E-MAIL A MY VÁS BUDEME 
PRAVIDELN� INFORMOVAT O VŠECH NOVINKÁCH, 
PROGRAMU, P�ÍPADNÝCH ZM�NÁCH ATD. NA 
RCBUDICEK@CENTRUM.CZ. 

 
 
Ráda bych touto cestou 
pod�kovala všem, kte�í nás 
podporují v naší �innosti. 
V našich za�átcích nás 
nejvíce podpo�ilo vedení ZŠ 
Fantova, které nám posky-
tuje prostory pro organizo-
vání volno�asových aktivit 

pro d�ti i dosp�lé. V sou�asné dob� b�ží kurzy Keramiky pro 
dosp�lé, Cvi�ení pro ženy a Tv�r�í psaní. Také máme možnost 
trávit sobotní dopoledne v t�locvi�n�, kde se vy�ádí celá rodina. 
P�íležitostn� organizujeme také výtvarné workshopy.  
              

Vedení ZŠ Školní nám umož�uje navšt�vovat dopravní h�išt�. D�ti 
si odnášejí nejen p�íjemné zážitky, ale hlavn� pov�domí 
o bezpe�nosti silni�ního provozu.  
 

Díky finan�ní podpo�e M�sta Kaplice 
a vst�ícnosti vedení G, SOŠE a SOU Kaplice, 
jsme nyní v krásných prostorech, kde si 
p�ijdou na své ti nejmenší. Spole�n� si 
hrajeme, zpíváme, cvi�íme, tvo�íme z mnoha 
materiál�, po�ádáme besedy na r�zná témata 
a snažíme se vytvo�it bezpe�ný prostor pro 
rodiny s d�tmi.  Probíhají zde i P�edporodní 
kurzy. Rádi chodíme také ven, kde hrajeme 
r�zné hry a navšt�vujeme r�zná místa. 
V letošním roce jsme zavítali i do Knihovny, 

NZDM Depo �i k Hasi��m. 
 

Zázemí pro adventní koncerty nám poskytuje pan fará� Archy 
Kaplice. K uspo�ádání bazárku nám slouží prostory Slovanského 
domu nebo Kulturního domu. 
 

 

D�ležití jsou pro nás i sponzo�i, díky kterým m�žeme obohatit naši 
�innost a vybavení centra. 
Velice si vážíme Vaší pomoci!!! 
V neposlední �ad� bych velmi ráda pod�kovala Vám, naši malí 
i velcí návšt�vníci. Je nám pot�šením, trávit s Vámi �as a sdílet 
s Vámi radosti i starosti.  

 
Na záv�r mé díky pat�í všem aktivním �lenkám našeho centra, 
které se starají o program v MC a vedou kurzy. Není 
samoz�ejmostí v�novat sv�j volný �as a energii �innostem, které 
jsou nad rámec vlastní rodiny. Díky vám za to! 
 Za celý náš kolektiv Vám p�eji poklidné prožití váno�ních svátk�, 
hodn� úsp�ch�, radosti a lásky do roku 2015 a t�ším se na vid�nou 
na n�které z našich akcí. 

 
Eliška Nováková, koordinátorka RC Budí	ek. 
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  Základní um�lecká škola informuje 
 

Ohlédnutí: 
Ráda bych pod�kovala všem žák�m ZUŠ a jejich rodi��m za 
zachování p�ízn� i p�es nutné navýšení školného. V tomto školním 
roce žáci nejen neubyli, ale naopak byl zájem tak velký, že jsme 
naplnili kapacitu školy. Volné místo pro nového žáka vzniká, 
pokud ukon�í studium n�který ze stávajících žák�. V tuto chvíli 
máme 1 volné místo v odd�lení dechových nástroj� – obor flétna 
nebo trubka.  
Dostali jsme se do situace, kdy bylo t�eba hledat cesti�ky, jak 
uspokojit i zájem t�ch, kte�í nemohli být p�ijati do studia v ZUŠ. 

ešením bylo otev�ení kurz� dopl�kové �innosti – a rozší�ení 
nabídky školy. Tyto kurzy jsou pololetní a bude možné je 
navšt�vovat znovu od února. (Zájemci se mohou p�ihlašovat 
v lednu).  
V Kaplici máme otev�ené kurzy: 
• Výtvarné kurzy pro dosp�lé (lektor Mgr. Martin Kubalák) 
• Hudební hrátky pro d�ti 4 – 6 let (lektorka Mgr. Radka 
Kahovcová)
• Výtvarka pro nejmenší - d�ti 4 – 6 let (lektorka Mgr. Iva 
Hulíková) – kurz mohou dle vlastní volby navšt�vovat žáci sami, 
nebo spole�n� s rodi�em.

Ve Vyšším Brod� b�ží kurzy: 
• Výtvarné kurzy pro dosp�lé (lektor Mgr. Martin Kubalák) 
• Hrátky s písni�kou d�ti 4 – 6 let (lektorka Klára Remsová DiS.)
• Výtvarka pro nejmenší - d�ti 4 – 6 let (lektorka Mgr. Božena 
N�mcová) 
 

V sou�asné dob� navšt�vuje ZUŠ: celkem  445  studujících - 
369 žák� a 76 ú�astník� kurz�. Z toho v Kaplici 239 žák� a 26 
ú�astník� kurz� a ve Vyšším Brod� 130 žák� a 50 ú�astník� kurz�. 
Všem studujícím p�eji, aby ZUŠ p�isp�la k jejich osobnímu rozvoji 
a zárove� aby �as, který u nás stráví, byl �asem p�íjemným a co 
nejlépe využitým. 
Dne 20. 10. se p�ipojila naše škola k oslavám Roku �eské hudby, 
které probíhaly b�hem roku 2014 v celé republice. Na koncert� 
zazn�ly �eské lidové písn� a skladby �eských autor�, celým 
koncertem provázela poslucha�e Mgr. Lucie Sirová a mohli jsme 
tak slyšet nejen krásnou hudbu, ale i spoustu zajímavých informací 
o jejích autorech. 
 
P�ipravujeme: 
Prosinec je pro u�itele a žákym�sícem, na který se všichni t�šíme, 
ale zárove� víme, že nás �eká spoustu p�ipravování, mimo�ádných 
zkoušek, koncert� a vystoupení. P�eji tedy hodn� síly, trp�livosti, 
dobrých nápad� a vytrvalosti všem, kte�í se budou podílet na 
aktivitách ZUŠ. Vyu�ující ZUŠ se v�nují nejen p�íprav� žák�,ale 
chystají jižtradi�ní Koncert u�itel�. 
 
Srde�n� zveme:  
30. 11. od 16.00 Rozsv�cení váno�ního stromu Kaplice 
30. 11. od 17.30 Rozsv�cení váno�ního stromu Dolní Dvo�išt� 
08. 12.  od 17.00  I. váno�ní žákovský koncert – kaple ZUŠ  
11. 12. od 17.00  II. váno�ní žákovský koncert – kaple ZUŠ 
12. 12. od 17.00  Koncert žák� v kostele Dolním Dvo�išti  
12. 12. od 19.00  Váno�ní koncert u�itel� – kaple ZUŠ 
14. 12.  od 14.45  Rozsv�cení váno�ního stromu Omleni�ka 
15. 12.  od 18.00  Váno�ní zpívánky (Archa, Kaplice) 
16. 12.  od 17.00  Adventní setkání nejmenších žá�k� školy 

(hudebn� výtvarný projekt kurz� Hudební hrátky 
a Výtvarka pro nejmenší) – kaple ZUŠ 

17. 12.  od 16.00  Váno�ní koncert V. Brod – klášterní sklepy 
19. 12.      od 16.00 - ZUŠ-ácký Betlém - dvorek ZUŠ. Hudební 
a výtvarné putování do Betléma. S andílky z naší ZUŠ si p�ij	te 
prohlédnout výstavu betlémskou, poslechnout muziku, shlédnout 
divadelní scénku o tom, jak to bylo v Betlém�, ochutnat and�lské 
nápoje a pohladit zví�átka všeliká... Všichni milí hosté a  zejména 
and�lé vítáni. Host: divadelní soubor Rovnátka pod vedením 
Št�pánky Talí�ové zahraje od V.Beneše: P�lno�ní zvony.  
 

20. 12.  od 16.00 Vystoupení žák� na koncert� v Poho�í na  
 Šumav�  
23. 12.  od 16.00 P�edávání Betlémského sv�tla v Kostele sv. 
 Petra a Pavla 
za ZUŠ Mgr. Anežka Opekarová (www.zuskaplice.cz)

 

Adventní koncert P�veckého sboru 
Kaplice 
 

kdy: sobota 20.12.2014 
kde: Malonty - kostel sv. Bartolom�je – za�átek v 17.30 hod. 
 Kaplice – kostel sv. Petra a Pavla – za�átek v 19.30 hod. 
Vystoupí: P�vecký sbor Kaplice 
  sbormistr Josef Menšík 
vstupné dobrovolné – výt�žek bude v�nován kaplické farnosti 
 

 
 

Pozvánka k váno�nímu stromu v 
Omleni�ce 
 
Drá�ci Omleni�ka a Obec Omlenice vás zvou t�etí adventní ned�li 
14.prosince 2014 ve 14:45 na 6. setkání u „Váno�ního  stromu“ na 
návsi v Omleni�ce. Žáci ze ZUŠ Kaplice si pro vás p�ipravili 
pásmo koled, p�ij	te si s nimi zazpívat, shlédnout krátké divadelní 
p�edstavení d�tí z DDM Kaplice, nebo si jen popovídat 
u výborného domácího váno�ního pun�e. Jako každý rok, budou 
k prodeji drobnosti Drá�k� Omleni�ka , p�ijede Ježíšk�v poš�ák 
a bude otev�en k nahlédnutí opravený kostel.  

Jitka Bendlová

  DDM Kaplice p�eje 
K p�ání p�íjemného prožití váno�ních svátk� a mnoha úsp�ch� v 
nadcházejícím roce 2015 p�ipojujeme srde�né pod�kování za Vaši 
d�v�ru a úsp�šnou spolupráci. 
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DISKUZE 
 

Pro� jsem podal návrh na 
neplatnost voleb?        
  
Respektuji rozsudek soudu, že volby jsou platné. Neznamená to 
ale, že se tu nekup�ilo s hlasy. Sv�dci se zalekli a zm�nili u soudu 
výpov�	 nebo nedorazili.  
            Nyní popíši mé pohnutky k podání návrhu na neplatnost 
voleb. Druhý den komunálních voleb jsem se za�al dozvídat na 
facebooku, že zde nebylo n�co v po�ádku. Zatím jsem, ale nem�l 
dost d�kaz� k tomu, abych mohl podat �i uvažovat o tom, že 
podám návrh na neplatnost voleb. B�hem n�kolika dní jsem získal 
závažné informace a d�kazy, že se v Kaplici opravdu kup�ilo 
s hlasy. Já, jako „pravdoláska�“ považuji za d�ležité zd�raznit, že 
když se n�kde d�je n�jaké p�íko�í, že je správné se proti tomu 
ozvat. Není v po�ádku str�it hlavu do písku a d�lat, že se nic 
nestalo.  
          Tento p�ísp�vek píši 17. listopadu s tím, že alespo� n�kdy by 
mohla zvít�zit pravda a láska nad lží a nenávistí.  

          Pan starosta u soudu pod p�ísahou �ekl, „Kaplice t�mito 
problémy rozhodn� nežije“. Vypadá to, že pan starosta s Kapli�áky 
nemluvil, když toto m�že �íct. Pan starosta dále �ekl, že je 
rozbou�ený m�stský ú�ad. Samospráva, v�etn� starosty, by nem�la 
mít žádný vliv na ú�edníky m�stského ú�adu, kte�í vykonávají 
státní správu. Je zvláštní, že pan starosta p�ed soudem �ekl, že 
posunutí ustavujícího zastupitelstva m�že mít dopad do �erpání 
dotací. Když jsme s ním p�ed �asem m�li sch�zku, tak �íkal, že je 
nep�ítel dotací. Že by zm�nil názor ?  
         Mohu Vás, vážení ob�ané, ubezpe�it, že když se v Kaplici 
n�kdy nebude hrát fér, že na to op�t upozorním. 
 
P�eji Vám p�kný prosinec, Vánoce i nový rok 2015. 
Ond�ej Šanda                     

 

ZAJÍMAVOSTI  
 

Charita Kaplice d�kuje 
 
Charita Kaplice d�kuje sponzor
m a dárc
m roku 2015 
Stejn� jako v p�edchozích letech tak i letos  se našli dárci 
a sponzo�i, kte�í se nás rozhodli podpo�it. D�kujeme zejména  - 
obci Dolní Dvo�išt�, m�st�m Velešín a Kaplice, obcím Benešov 
n/�ernou a Sob�nov,  Diecézní charit� �eské Bud�jovice, 
Jiho�eskému kraji, Výboru dobré v�le-Nadaci Olgy Havlové, 
organizacím RENOVABIS Freising, Jednota DS Kaplice, Bentex-
elektro Ing. Karel Mach, PC servis Kaplice, Bagetárna Kaplice, 
ELES Kaplice, Foitl-�eznictví uzená�ství Velešín, Cukrárna Moca 
Velešín, JUDr. Vand� Kárové,  paní Jaroslav� Svobodové, Jan� 
Pauchové, Vladimíru Galeštokovi, Ann� Severové, Dominice 
Mladé, Rudolfovi Hejlovi, Blance Van��kové, Janovi Fro�kovi, 
Kamilu Voncovi a dalším našim p�íznivc�m. 
      
    Mgr. Ivana Žá	ková 
 

Charita Kaplice  
 
Dovolte, abychom Vám jako každoro�n� p�inesli t�íkrálové 
požehnání do vašich domov� a spole�n� tak podpo�ili dlouholetou 
tradici, která pomáhá pot�ebným. 
Letos poputuje výt�žek ze sbírky na rozvoj a zkvalitn�ní sociálních 
služeb poskytovaných organizací Charita Kaplice, a to p�edevším 
na: 

• zvýšení dostupnosti služeb pro osoby se zdravotním 
postižením 

• rozší�ení charitní pe�ovatelské služby  
• rozvoj práce s mládeží 
• z�ízení krizového fondu Charity Kaplice na pomoc 

lidem postiženým 
mimo�ádnými událostmi, z�ízení krizového fondu pro farnost 
Kaplice 

U nás, na Kaplicku, vás koledníci navštíví ve dnech 
 9. 1. – 11. 1. 2015 v t�chto obcích: 
Kaplice, Benešov nad �ernou, Pohorská Ves, Malonty, Dolní 
Dvo�išt�, Horní Dvo�išt�, Rožmitál na Šumav�, Bujanov, 
Omlenice, Besednice, Net�ebice, Sob�nov, St�ít�ž, Zvíkov. 
D�kujeme vám za ú�ast na T�íkrálové sbírce a milé p�ijetí našich 
koledník�. 
 
Chcete s námi koledovat? 
Stát se koledníkem m�že opravdu každý - d�ti, dosp�lí i senio�i. 
P�ihlásit se m�žete jako jednotlivec, ale i jako skupinka p�átel �i 
celá rodina. 
Kontaktní osoba: Lucie Ovádková, tel.: 734 435 181 
e-mail: lucie.ovadkova@charitakaplice.cz 
 
Více informací o sbírce m�žete získat na: 
www.charitakaplice.cz 
www.trikralovasbirka.cz 
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   Tradi�ní kolá�ky na rautu 
 

Žáci G, SOŠE a SOU Kaplice oboru Kucha�-�íšník na 
rautu p�i slavnostním otev�ení nové budovy Jiho�eského 
v�deckotechnického parku v �eských Bud�jovicích. 
Dne 3. 11. 2014 v odpoledních hodinách prob�hl slavnostní raut 
k p�íležitosti otev�ení nové budovy Jiho�eského 
v�deckotechnického parku v �eských Bud�jovicích.  
Park byl založen Jiho�eským krajem a bude sloužit pro podporu 
podnikání založeného na znalostech a inovacích. Je „prostorem pro 
nápady“ a jeho zájmem je podpora regionálních firem.  
Naši žáci oboru Kucha�-�íšník se zde prezentovali s našimi 
tradi�ními tla�enými kolá�ky. M�li tak možnost shlédnout tento 
úžasný v�deckotechnický park a zárove� se ú�astnit slavnostního 
rautu k této p�íležitosti. Zkušenosti z této i mnoha dalších 
gastronomických akcí budou žáci využívat p�i svém studiu a p�i 
svém odborném r�stu v oboru.  

Ilona Straková G, SOŠE a SOU Kaplice

 
  Myslivost – historie a sou�asnost 

 

Myslivost má v našem kraji 
tradici již po staletí. 
Neproniknutelné zalesn�né 
horské hvozdy poskytovaly 
možnosti obživy zví�at�m 
i lidem. Postupnou kulti-
vací p�írody docházelo 
k tomu, že si lidé za�ali 
uv�domovat, že aby jim 
krajina i nadále p�inášela 
užitek, musí o ni pe�ovat. 
Tak se postupn� vyvinuly 

obory - myslivost, lesnictví, rybá�ství… 
Hned, jak se mezi nabízenými tématy pro zimní semestr naší 
Virtuální univerzity t�etího v�ku objevilo téma: Historie 
a sou�asnost �eské myslivosti, byla naše vzájemná domluva 
jednoduchá… Krajina kolem Kaplice se pro dané téma p�ímo 
nabízela. Vždy� sama Kaplice odvozuje sv�j vznik od jednoho 
honu … 
V šesti lekcích jsme m�li p�íležitost, pod vedením zkušených 
pedagog� z �eské zem�d�lské univerzity v Praze, nahlédnout do 
„taj� myslivecké kuchyn�“. A to n�kdy, díky skv�lým recept�m 
v odborné kuliná�ské literatu�e, doslova. Nejprve jsme se seznámili 
s vývojem, kterým toto odv�tví prošlo – malý exkurz do historie 
jsme doplnily spole�ným výletem do Muzea lesnictví, myslivosti 
a rybá�ství v Loveckém zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou. 
Navštívili jsme také sousední zoologickou zahradu… 
Naše poznávání zahrnovalo zjišt�ní „co je to zv��“ ? Seznámili 
jsme se s „chloubou  �eské myslivosti“ – obornictvím. V mnoha 
�ástech naší zem� nacházíme obory s rozmanitou zv��í, které jsou 
vždy vítaným cílem školních �i rodinných výlet�. Není t�eba do 

podrobnosti popisovat obsah u�iva, ale je nutno p�iznat, že nové 
poznatky „nám rozší�ily obzory“ a p�i procházkách už budeme na 
život v lese pohlížet „jinou optikou“. 
„T�ešni�kou na dortu“ pro nás bylo setkání s panem Petrem 
Ziegrosserem (odborníkem na obory a chov zv��e). �as vyhrazený 
na besedu s ním utekl jako voda. Díky jeho cestám za zv��í po 
celém sv�t�, jsme se m�li možnost nejen seznámit s faunou na 
r�zných kontinentech, ale také poznat mentalitu obyvatel, 
zprost�edkovanou osobními zážitky a fotografiemi p�ednášejícího. 
Besedu pro nás zajistila naše spoluža�ka Helena Erdélyiová, za což 
jí moc d�kujeme. 
Naše Virtuální univerzita 3. v�ku není zdaleka jen formální 
záležitostí. Dokazuje to i fakt, že každá lekce za�íná spole�ným 
posezením nad kávou (dopln�né pe�ivem, v jehož pe�ení se 
spoluža�ky st�ídají) a také aktivním p�ístupem ke spole�ným 
výlet�m. Je t�eba ješt� doplnit, že �innost senior� je pravideln� 
podporována (a to i finan�n�) vedením M�sta Kaplice. T�šíme se 
na další poznávání …. 

Daniela Wimmerová, Studentka VU3V Kaplice 
 

  Halloween ve škole 
  

Ve �tvrtek 30. 10. jsme oslavili Halloween. Nastal den duch�, 
�arod�jnic a nadp�irozených bytostí…  
Halloween sám o sob� vybízí k neobvyklému �ád�ní a b�sn�ní. 
D�ti si mohou obléci strašidelné masky, kostýmy nebo se alespo� 
po�ádn� pomalovat. D�ti se seznámily s tradicí tohoto svátku a 
pokud dob�e poslouchaly, nem�ly problém správn� odpov�d�t na 
halloweenský kvíz. V jednotlivých t�ídách pak prob�hlo 
halloweenské �tení.  
Také si vyzkoušely starý zvyk na Halloween, lovení jablka pusou z 
lavoru napln�ného vodou.  Svoji odvahu si vyzkoušely p�i hledání 
pavouk� (um�lých) v teráriu s k�e�ky. M�ly št�stí, protože k�e�ky 
více zajímala mrkev než prstíky...:) Také probíhalo malování na 
obli�ej a mnohé z nich bylo opravdu povedené.  
Potom následovalo dlabání dýní a rytí obrázku do té nejv�tší. 
Sout�žili jsme o nejstrašideln�jší dýni a k tomu jme si poušt�li 
strašidelné zvuky... 
Pro d�ti byly p�ipraveny hádanky, omalovánky, puzzle, ve kterých 
se to hemžilo pavouky, netopýry, dýn�mi, ježibabami, umrlci... 
Pak pokra�ovalo halloweenské juchání na diskotéce.  Tam také 
d�ti dostaly sladkou odm�nu a ty nejlepší masky a vít�zové všech 
sout�ží místo diplomu �erné a oranžové balonky s v�nováním... 
D�ti byly vd��nými spoluhrá�i, ochotn� spolupracovaly a ani 
trošku se nebály (no možná jen úpln� malinko)!!!  

Halloweenská strašidla ze ZŠ Omlenická Kaplice 
 

 

   Jiho�eská ratolest - vít�zství! 
 

V pond�lí 3. listopadu 2014 prob�hlo na Krajském ú�ad� 
v �eských Bud�jovicích slavnostní vyhlášení výsledk� 4. ro�níku 
sout�žních projekt� s p�ínosem pro ochranu životního prost�edí. 
V kategorii B – školy - zvít�zil projekt  AkceBINec, který prob�hl 
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na naší škole 16. kv�tna 2014. Velký dík pat�í všem organizátor�m 
této skv�lé akce, celému Ekotýmu pod vedením Mgr. Dity 
Raynochové, autorce divadelní hry Mgr. V��e Sládkové a také 
všem t�m, kte�í se na akci aktivn� podíleli. Sou�ástí projektového 
dne bylo divadelní p�edstavení Skládka zakázána, fotosout�ž 
Vyfo� BINec a akce Ukli	me sv�t. 
 
  Mgr. Ji�ina Sta
ková, G, SOŠE a SOU Kaplice 
 
Žáci G, SOŠE a SOU Kaplice na 
Gastrofestu 
 
Od �tvrtka do soboty 13.-15. listopadu 2014 probíhal na Výstavišti 
v �eských Bud�jovicích již 18. ro�ník Mezinárodního 
gastronomického festivalu – GASTROFEST 2014. 

  
Gastrofest je místem pro setkání gastronom� a gurmán� tuzemské 
i zahrani�ní gastronomie, místem dobrých nápad� i inspirací, 
místem pro ukázku gastronomie jako odv�tví kultury. Je také 
výstavou nových výrobk�, technologií a nových trend� 
v gastronomii. Je d�kazem, že �eská gastronomie má velkou snahu 
se u�it a rozvíjet. 
Naše škola G, SOŠE a SOU Kaplice se tradi�n� na Gastrofestu 
prezentuje se žáky oboru Kucha�-�íšník a zárove� tím p�ispívá 
k rozkv�tu �eské gastronomie. 
Každým rokem p�ipravujeme s žáky jiné gastronomické lah�dky, 
r�zn� tématicky lad�né. Tento rok se u�itelé se žáky prezentovali 
kuchyní první republiky. P�ipravili jsme tématické posezení pro 
návšt�vníky z doby secese a k ochutnávce jsme podávali 
degusta�ní menu: Zv��inovou paštiku s cibulovou marmeládou, 
podávanou s ope�eným toustem, Hov�zí krk pomalu tažený na 
�erveném vín�, bramborovo-pasty�ákové pyré zdobené dý�ovými 
chipsy a O�echovo-pomeran�ové flameri se sirupem z cukrové 
�epy a šalv�jovými lístky. 
Vše jsme doplnili dobovými kostýmy tak, že se hosté mohli 
ocitnout chutí a atmosférou v restauraci za dob prezidenta 
T.G.Masaryka. 
D�kujeme sponzor�m: firm� ADM Mášl, s.r.o. a Jednot� Kaplice. 
 

I. Straková a F. Grill, G, SOŠE a SOU Kaplice 
 

   Projekt Ekožák 
 

Ve dnech 3. - 7. listopadu 2014 se ekotým kaplického gymnázia 
a obchodní akademie a další studenti zajímající se o ekologii 
zú�astnili pobytového kurzu ve St�edisku environmentální 
výchovy v Oucmanicích.  
Oucmanice je malebná víska nedaleko Brandýsa nad Orlicí. 
Ekocentrum Paleta je umíst�no v rekonstruovaném selském 
stavení, které poskytuje útulné ubytování a zajímavé u�ebny, nap�. 
u�ebnu sýpka, kamennou u�ebnu. K budov� pat�í i rozsáhlý 
pozemek, na kterém zam�stnanci ekocentra chovají domácí 
zví�ata. Studenti m�li tedy možnost pohladit a nakrmit osla Ámose 

(pojmenovaného podle J. A. Komenského, který v Brandýse nad 
Orlicí pobýval), kozy, ovce a králíky.  
Naši studenti absolvovali program Pátý element, který je m�l vést 
k pochopení globálních souvislostí a seznámení se s dopadem 
lidských �inností na vodu, ovzduší a krajinu. V jednotlivých 
programech zkoumali studenti živou a mrtvou vodu, hráli hru 
Jezero, získali poznatky o biozem�d�lství nebo o Fair Trade, sami 
si p�ipravili zdravé pokrmy jako nap�. jáhlové kuli�ky s kokosem, 
cizrnovou pomazánku, jable�ný �aj a zeleninový salát. Ve st�edu 
se konala Konference ovzduší, ve které vystupovali studenti − v�dci 
se svými p�ísp�vky varujícími p�ed hlavními zdroji zne�iš�ování 
ovzduší. 
Velmi zábavné byly však i ve�ery, ve kterých jednou bavili u�itelé 
žáky, pro které bude z�ejm� nezapomenutelná hra na ko�ské 
dostihy, jiný ve�er p�ipravili program žáci pro u�itele a sebe 
navzájem. U�itele zaujala p�edevším hra Pondyland, hra 
o mezilidské komunikaci a toleranci. 
Na záv�r si p�e�t�te úryvky z hodnocení pobytu jednotlivými 
studenty: 
 

Moc se mi líbily r�zné simula	ní hry a va�ení ze zdravých pokrm�. 
(Vojta) 
Pobyt v Oucmanicích byl skv�lý. Nejvíce m� bavila aktivita 
zam��ená na zne	išt�ní vody. (Monika) 
Nejvíce se mi líbila socializování tercián� mezi staršími spolužáky. 
(Ondra)  
Náš lektor Mirek byl skv�lý a díky n�mu nebyla žádná aktivita 
nudná nebo nezajímavá. (Martin) 
Nejvíce se mi líbilo spole	né zdravé va�ení a kupodivu i následné 
uklízení. (Kristýna) 

 

Ekotým G a SOŠE Kaplice 
 

   Kapli�tí studenti  
 

− noviná�i MLADÉ FRONTY DNES 
 
 

Již tradi�n� se studenti kaplického gymnázia a obchodní akademie 
ú�astní projektu MF Dnes Studenti �tou a píší noviny. Projekt 
spo�ívá v tom, že žáci píší své názory na vyhlášená témata, poté 
jsou jejich �lánky zasílány do redakce MF Dnes a ty nejzda�ilejší 
jsou v deníku otišt�ny. I tento školní rok jsme si mohli p�e�íst 
p�ísp�vky našich student�, nap�. Moniky Ngo-le, která ve svém 
�lánku reaguje na téma Jsme finan�n� gramotní? Za sv�j vtipný 
�lánek získala od redakce dokonce knižní odm�nu. Pokud jste si jej 
ve �tvrte�ním vydání MF Dnes (13. 11. 2014) nep�e�etli, m�žete 
tak u�init nyní.  
Když se zaru	íme bábovi	kou, p�j	í nám lopatku 
První p�j	ku absolvujeme již v raném d�tství, když na pískovišti 
sdílíme lopatku s ostatními d�tmi. Již v té dob� nám byly jasné dva 
principy. Zaprvé, když se zaru	íme bábovi	kou, budeme si moci 
vyp�j	it lopatku. A zadruhé, vyp�j	enou lopatku musíme vrátit. 
Jak dospíváme, lopatky se m�ní v peníze a princip�m, které si 
neseme s sebou, d�láme 	ím dál více ústupk�. Jsme ochotni se 
zaru	it tém�� 	ímkoli, jen abychom na malý moment získali pár 
šustivých papírk� v kapse. Vila? Nové auto? Žádný problém. 
Dovolená v Karibiku? Podepíšete pár papír� a m�žete si za	ít balit 
kufr. 
Ve škole nás u	í, jak v budoucnu bez problém� rozlišit 
eukaryotickou a prokaryotickou bu
ku. Bude naše generace však 
schopna si jednou za�ídit hypotéku na byt? V dnešním sv�t�, kde už 
není b�žné mít peníze v kredenci, nýbrž je vidíme pouze jako 
nehmatatelné 	íslo na bankovním ú	tu, je d�ležité, abychom byli 
finan	n� gramotní. To, že si nem�žeme poslechnout jejich šust�ní a 
cinkání, neznamená, že o n� nem�žeme v mžiku p�ijít. 
Domnívám se, že p�j	ky nedokáží vy�ešit naše problémy. Naopak s 
nimi ruku v ruce p�ichází stres ze splátek 	i v�tších a v�tších dluh�. 
Pokud to nebude nezbytn� nutné, budu se snažit v budoucnu 
jakýmkoli p�j	kám obloukem vyhnout. Ve sv�t� dosp�lých totiž 
nesta	í se za lopatku zaru	it bábovi	kou, ale minimáln� celou 
sadou formi	ek a hrabi	kami k tomu. 

Monika Ngo-le, sexta 
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Strašidelná škola Fantova 
 
Dne 31.10 uspo�ádal školní parlament akci HALLOWEEN, p�i 
které žáci 1. a 2. stupn� p�išli do školy ve strašidelných maskách. 
Školní parlament chodil po škole, aby všechno d�ní 
zdokumentoval a obodoval. Bodovala se nejen výzdoba t�íd, ale 
p�edevším kolik d�tí m�lo v té t�íd� masku. Z každé t�ídy školní 
parlament vybral ty nejlepší masky, které odm�nil malou sladkostí. 
Po dlouhém a náro�ném rozhodování, bylo nakonec zjišt�no, že 
nelze vybrat jednu nejstrašideln�jší t�ídu. Všichni se totiž úkolu 
zhostili na jedni�ku. A tak jsme nakonec jako nejstrašideln�jší 
vybrali 3 t�ídy na prvním stupni a 2 na druhém. Nejstrašideln�jšími 
t�ídami byly vyhlášeny: 3.A, 4.B, 5.B, 6.B a 7.A  
 

 
Za školní parlament Kate�ina Nováková. 
 

Senior akademie  v Kaplici
informuje
 
M�síc listopad m�l ve svém programu Senior akademie 
p�edváno�ní  Keramickou dílnu. Vznikly v ní zajímavé výrobky, 
kterými se naši senio�i pochlubí také v rámci výstavky  v Dom� 
d�tí a mládeže. Cvi�ení  pam�ti už m�lo své t�etí pokra�ování 
a op�t se setkalo s velkým zájmem. Zajímavý byl také programový 
bod  P�edm�t s osudem. Každý �len klubu p�inesl p�edm�t, který je 
svázán s pozitivní (negativní) emocí. Hodn� nás to sblížilo. 
Navštívili jsme i podn�tnou výstavku historických fotografií m�sta. 
Senio�i jsou pam�tníci, vznikla tak zajímavá beseda, srovnání 
minulosti se sou�asností m�sta. V záv�ru m�síce listopadu vznikal 
i  vlastnoru�n� vyrobený adventní v�nec. Tomu p�edcházela 
turistická vycházka, ze které si �lenové klubu p�inesli pot�ebný 
p�írodní materiál.  
Listopad byl také ve znamení shán�ní sponzorských dar�. Právník 
na profesionální pomoc s tvorbou správn� napsané a platné záv�ti 
by m�l být zaplacen z prost�edk� na právnické služby M�stského 
ú�adu. V jednání je i sponzorský dar  kaplické policie Budeme tak 
mít lektora na  minimum Seniorské sebeobrany. I s pr�vodcem po 
Kaplickém nám�stí a radnici nám pomohl nový  tajemník M�Ú 
Ing. Lukáš  Bodnár. Ukazuje se, že kaplická ve�ejnost se za�íná o 
�innost seniorského klubu  zajímat a to je signál , že náš program 
p�ináší n�co,co tady dosud chyb�lo. Navázali jsme kontakt 
s radami senior� v krajském m�st� a v Praze (Úst�ední rada 
senior�).Pot�ebujeme nutn� informace, které by nám pomohly 
zabezpe�it �innost seniorské akademie i finan�n�.Chceme vlastní 
rozpo�et, nem�žeme se spoléhat jen na sponzorské dary .I když se 
z�ejm� bez nich ani v budoucnosti neobejdeme. P�edem dík za 
každou pomoc. 
 
PROGRAM – Senior akademie  -  prosinec  2014 
 

1 . St�eda  3.12    Adventní v�nec –výroba , zdobení  
2.  St�eda  10.12  Historie našeho m�sta 1.-  Kaplické nám�st   

3.  St�eda  17.12  KOUZLO  VÁNOC -Váno�ní  besídka pro      
                                                                  seniory 
                          Lé�ivé �aje – ochutnávka s informací 
                             (vánoce d�íve a dnes- historie a sou�asnost) 
 
Lektor a vedoucí Senior akademie v Kaplici PaedDr. Jitka 
Papežová 
 

Koncerty KPH v Trhových Svinech 
 
V letošním roce po�ádá Kruh p�átel hudby p�i ZUŠ F. Pišingera 
v Trhových Svinech již svou jubilejní 40. koncertní sezonu. B�hem 
t�chto 40 let se na koncertní scén� Kulturního domu v Trhových 
Svinech vyst�ídalo mnoho kvalitních interpret� hudby, a� už 
sólových hrá�� nebo komorních t�les. Ve zdejším regionu jsme 
m�li za dobu existence KPH možnost slyšet nespo�et krásných 
hudebních d�l v nemén� krásném podání nemén� významných 
um�lc�. Prostor dostalo i mnoho mladých za�ínajících um�lc�, pro 
mnohé z nich to leckdy znamenalo i první kr��ky na um�leckou 
dráhu. 
40. sezónu zahájila 22. �íjna svým recitálem vynikající brazilská 
klavíristka Patricia Bretas, listopadový koncert 26. listopadu pak 
pat�il mladým �eským um�lc�m klavíristovi Ivo Kahánkovi 
a klarinetistovi Irvinu Venyšovi. 
Ve st�edu 17.12. si Vás dovolujeme pozvat na 3. hudební ve�er, 
kdy Vás v p�edváno�ním �ase jist� pot�ší a sváte�n� naladí 
vystoupení skupiny Spirituál Kvintet. 
Za�átek tohoto, a vlastn� i ostatních koncert�, je vždy v 19,00 hod. 
 
Cena vstupného je:  
dosp�lí - 200 K� 
mládež a d�chodci - 100 K� 
d�ti - vstup ZDARMA (hradí jen  dopravu) 
 
Pro své pohodlí m�žete také využít speciáln� vypravených 
autobus�: 
Ledenice autobusové nádraží 18,15 hod.  
Borovany autobusové nádraží 18,30 hod.  
Kaplice nám�stí 18,00 hod.  
Sv. Jan nad Malší nám�stí 18,25 hod.  
Besednice nám�stí 18,35 hod.  
Nové Hrady (po domluv�) 18,15 hod.  
Horní Stropnice (po domluv�) 18,30 hod.  
 
Nový rok 2015 bude zahájen koncertem 18. února programem 
Walingerova kvarteta. V jarním termínu 8. dubna zahrají 
violoncellista Petr Nouzovský a akordeonista Ladislav Horák 
a jubilejní 40. sezónu uzav�e 22. dubna koncertní vystoupení 
um�lce vybraného z „Listiny mladých“. 
 
Bližší informace obdržíte v ZUŠ F. Pišingera, Sokolská 1052, 
37401 T. Sviny, 
tel. 380 120 534, e-mail: info@zustsviny.cz, www.zustsviny.cz 
  
V��íme, že Vás naše nabídka zaujme a t�šíme se na Vaši hojnou 
ú�ast na tomto nebo dalším koncertu. 
�
Josef Menšík, Za Kruh p�átel hudby p�i ZUŠ F. Fišingera 
v Trhových Svinech 
 
 

TU WAS: poohlédnutí 
 
TU WAS: Poohlédnutí za jedním inspirativním projektem 
z Rakouska  
�asto slýcháváme: …bylo by zapot�ebí…, sta�ilo by, aby…  
Ale ruce, které by se dobrého nápadu prosp�šného komunit�, nám 
všem,  jaksi chybí.  
Studentky a studenti z Gymnasia Kaplice, studující n�m�inu, m�li 
ale možnost zú�astnit se celoro�ního projektu , iniciovaného  Mag. 
Edith  Kern- Klammbauerovou  z Unterweissenbachu a  její �eskou 
kolegyní, Kv�tou Pohlhammer Lauterbachovou. Celostátní projekt 
zam��ený na povzbuzení iniciativ zdola vymyslela skupina 
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nadšenc� ze Salcburku a nazvala ho „TU Was, dann tut sich was“. 
�esky „Ud�lej n�co, a pak se n�co bude dít“.  
Atomizace spole�nosti, rozpad mnoha rodin, oslabení sociální 
funkce státu a stále nar�stající  individualissmus  zejména mladých 
lidí zp�sobuje, že p�estáváme mít zájem jeden o druhého. Pokles 
ochoty si vzájemn� si pomáhat, uzavírání se do sebe – to nejsou 
pr�vodní jevy pouze v postsametové é�e v �eské republice. Stejné 
pocity mají lidé i v sousedním Rakousku. Ani tam nemají všichni 
ustláno na r�žích.  
Proto vzniklo v Salcburku sdružení  TU WAS a byl sponzory 
podpo�en v�decký projekt zam��ený na sociologický výzkum 
vztah� mezi lidmi a ochot� se angažovat pro druhé. Ten  rotuje po 
všech spolkových rakouských zemích a p�ede dv�ma lety dorazil 
za naše humna, do Mühlviertelu v Horním Rakousku, kde se jeho 
realizace chopilo sdružení Mühlviertler Alm z Unterweissenbachu.  
S nápadem, co se dá zlepšit v mezilidských vztazích, v ekologii, 
nebo podpo�e lokální ekonomiky, mohl p�ijít každý.  Objevily se 
projekty, jak vnést do mezilidských vztah� více lidskosti, jak dát 
dohromady mladou a starší generaci, jak pomoci jiné zemi nebo 
regionu, jak zabránit tomu, aby stále více lidí upadalo do chudoby, 
co se musí stát, aby peníze, které byly vyd�lány v regionu 
neutíkaly mimo n�j a nenar�stala nezam�stnanost v regionu, to 
všechno byla zajímavá témata projekt�, které byly vyhodnoceny 
nezávislou komisí a dostaly finan�ní podporu. A jedním z projekt�, 
který byl vyhodnocen jako p�ínosný a dostal finan�ní podporu 
3 tisíce eur byl náš projekt „Znalost jazyk� spojuje a otevírá nové 
možnosti“.  
Pot�šilo nás, že skupinka, která se u�í n�kolik let v rakouském 
Unterweissenbachu �eštin�, p�išla s nápadem ud�lat n�co pro to, 
aby mohly d�ti z obou stran hranic navázat osobní kontakty a aby 
se povzbudil zájem na �eské stran� o studium n�meckého jazyka 
a naopak, aby se rakouské d�ti dokázaly alespo� v minimálním 
rozsahu domluvit v �esku.  A za tímto ú�elem vytvo�ili studenti 
a u�itelé z Kaplice pro rakouské d�ti dokonce vlastní jazykovou 
p�íru�ku.  

Považujeme za tristní, jak málo informací o �eské spole�nosti, 
a �asto  bohužel velmi zkreslených, se dostává do rakouského tisku 
a na ve�ejnost, a jak málo informací máme o našich sousedech za 
humny my na �eské stran�. Škoda, pon�vadž bychom mohli �erpat 
mnoho inspirativního z oblasti inovací, marketinku cestovního 
ruchu, sociální a environmentální politiky, atd…  
Bohužel up�ednost�ování angli�tiny p�i výuce na školách dokonce 
i v t�sném v pohrani�í se ukazuje jako p�ekážka prohlubování 
t�sn�jší spolupráce a vým�ny informací.  P�itom i rakouské d�ti, 
jak jsme se dozv�d�li, mají po matematice nejv�tší problémy práv� 
s angli�tinou. Um�t jazyk souseda, abych se s ním mohl o b�žných 
v�cech domluvit, je tedy výzvou pro ob� strany.  
Náš projekt „Znalost jazyk� spojuje a otevírá nové možnosti“ byl 
pokusem, jak p�ekonat vzájemné bariéry.  Umožnil ve t�ech díl�ích 
etapách, aby se studenti scházeli, byl zam��en nejenom na výuku 
jazyk�, získání znalostí o fungujících bio-farmách u soused� 
v Mühlviertlu, ale byl veden p�edevším snahou seznámit studenty 

se spole�nými ko�eny, které dodnes formují naši kulturu a naše 
jazyky.  A že si ve skute�nosti ješt� po 25 letech po pádu železné 
opony nerozumíme, a zdaleka ne všechny možnosti ke sblížení 
byly v t�chto letech vy�erpány.  
P�i návšt�v� rodného domu Adalberta Stiftera v Horní Plané jsme 
se nap�íklad dozv�d�li, že rodi�e d�tí v Horní Plané necht�jí výuku 
n�meckého jazyka, nýbrž angli�tiny. Nad tím se všichni studenti 
a studentky pozastavili, protože si uv�domují, jaká je situace na 
trhu práce v pohrani�í a kolik lidí hledá práci i v Rakousku.  
Na b�ehu Lipenského jezery pod svatým Tomášem  pak studenti na 
záv�r  mnoha setkání uspo�ádali piknik a st�ídavé �eské a n�mecké  
�tení  romantických  pasáží  z knih Adlaberta Stiftera, popisující 
nádhernou šumavskou p�írodu a život našich p�edk� zde 
v minulosti. 
 Tak jsme si také nakonec �ekli, zda by si Adalbert Stifter 
nezasloužil, aby v pohrani�í vzniklo  gymnasium, na kterém se 
bude vyu�ovat v obou jazycích a kam budou moci dojížd�t d�ti 
z obou stran hranice.  Možná by stálo za to již za�ít u školky.  
To jsme se však s našimi úvahami dostali p�íliš daleko. 
Pot�ebujeme totiž i politiky, kte�í nastartují n�co v tomto sm�ru. 
Politiky, kte�í by i zde v pohrani�í podpo�ili iniciativy a talenty, 
tak jak jsme to zažili v p�ípad� TU WAS projekt� u našich 
soused�. 
 

SPORT 
   Fotbal výsledky 
"A"  mužstvo – Ondrášovka krajský p�ebor   
11. kolo TJ Osek – FK Spartak Kaplice 4:2 (2:2) B: 17., 62.Novák, 
13. Rybák pen., 66. Carda – 18. Les�ák, 26. F.Kouba, 12. kolo 
FK Spartak Kaplice – FK J. Hradec 1910 1:2 (1:1) B: 25.F.Kouba 
– 30. M.Šenký�, 90. Horka, 13. kolo SK Rudolfov – FK Spartak 
Kaplice 3:1 (1:1) B: 31. Syrovátka pen., 56. Sukdol, 60. �apek – 
22. Motz, 14. kolo FK Spartak Kaplice – SK Jankov 2:2 (0:0)  
B: 58.L. Pulec pen., 90. Gondek – 64. Sedlic pen., 67. Smékal, 
15. kolo TJ Hluboká nad Vltavou – FK Spartak Kaplice 2:3 (2:2) 
B: 3., 8. Holcepl – 6., 80. 
ežáb, 15.Janura, 16. kolo FK Spartak 
Kaplice – TJ Dražice 1:2 (1:1) B: 27. Krauskopf – 9. Prášek, 
52. M.Kaše, 
"B" mužstvo - I. B t�ída 
9. kolo FK Spartak Kaplice B – TJ Smr�ina Horní Planá 1:1 (0:0) 
B: 55. Kubata – 83. Ad.Kvasni�ka, 10. kolo TJ Hrani�á� Malonty – 
FK Spartak Kaplice B 1:6 (1:2) B: 18. Šálek – 13., 79. Valí�ek, 
36. Kubata, 70. Doubrava, 75. M.Kouba, 87.Bauer, 
11. kolo FK Spartak Kaplice B – TJ Sedlec 0:2 (0:0) 
B: 69. Reitinger, 74. Ku�era, 12. kolo FK Spartak Kaplice B – 
Sokol K�emže 8:0 (3:0) B: 7., 85. Valí�ek, 13., 51. M.Kouba, 42. 
Sedlá�ek, 58. Preusler, 64. Doubrava, 87. Kebl, 14. kolo SK Planá 
– FK Spartak Kaplice B 4:0 (2:0) B: Fujdiar 2, Petscher, Vobo�il, 
dorost – �EZ I. A t�ída 
9. kolo TJ Slavoj Hrd�jovice – FK Spartak Kaplice 2:5 (1:2) 
B: za hosty Hošek 3, Divoký 2, 13. kolo SK Slavia �. Bud�jovice 
B / FK Borek B – FK Spartak Kaplice- nedohráno, kontumace pro 
oba dva týmy 0:3. 11. kolo1. FC Netolice – FK Spartak Kaplice 
2:3 (1:1) B: za hosty M.Urazil, Flaška, Štrba�ka, 12. kolo 
FK Spartak Kaplice – SK V�t�ní 1:3 (0:1) B: 88. Flaška – 
6., 60. Kotlár, 55. Mich. Votýpka, 14. kolo SK Mladé – 
FK Spartak Kaplice 1:3 (1:1) B: za hosty F.Marek, Štrba�ka, 
Flaška, 10. kolo FK Spartak Kaplice – TJ Hluboká nad Vltavou 
3:1 (1:0) B: 30.Divoký, 49.Hošek, 52.Štrba�ka – 83.J.Valenta 
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starší žáci – �EZ  krajský p�ebor 
9. kolo FK Spartak Kaplice – FK Junior Strakonice 1:4 (1:1) 
B: Goretki – Samec 2, Petrá�, Kouba, 10. kolo TJ Malše Roudné – 
FK Spartak Kaplice 0:1 (0:0) B: Pál, 11. kolo FK Spartak Kaplice 
– FC ZVVZ Milevsko 4:0 (1:0) B: Pál 2, �utka, Lašák, 12. kolo 
Jiskra T�ebo� / Slovan B�ilice – FK Spartak Kaplice 0:3 (0:1) 
B: Pál, Pícha, Lašák, 14. kolo FK Spartak Kaplice – SKP �eské 
Bud�jovice 1:1 (1:0)  pen. 6:7 B: 6. O.Marek – 56. D�dina, 
mladší žáci – �EZ krajský p�ebor 
9. kolo FK Spartak Kaplice – FK Junior Strakonice 4:10 (2:5) 
B: Šeda, John 2 – Žofka 4, M. Brož 2, Viktora, Hlava, N�mec, 
vlastní, 10. kolo TJ Malše Roudné – FK Spartak Kaplice 4:1   (1:1) 
B: F. Janda, 11. kolo FK Spartak Kaplice – FC ZVVZ Milevsko 
5:4 (3:3) B: Šeda 2, Dostál, Mat. Lhotský, Kubát – Doubek, Král 2, 
12. kolo Jiskra T�ebo� / Slovan B�ilice – FK Spartak Kaplice  3 : 3 
(2:2) pen. 4:5 B: za hosty Jokl 2, F. Janda, rozh. pen. Mat. 
Lhotský, 14. kolo FK Spartak Kaplice – SKP �eské Bud�jovice 
1:10 (0:4) B: Jan �esák – Pe�ený 4, Krátký, Pytlík 2, Št�ch, Vojta, 
starší žáci B – okresní p�ebor 
10. kolo SK V�t�ní – FK Spartak Kaplice B 10:3 (3:0) B: Pícha 2, 
Pöschko, 9. kolo FK Spartak Kaplice B – FK Dynamo Vyšší Brod   
9:2 (2:0) B: Pícha 5, F. Janda 2, Lašák, Mat. Lhotský – Vnuk, 
Slánský, 
starší p�ípravka – okresní p�ebor 
10. kolo – VOLNO, 11. kolo FC Velešín – FK Spartak Kaplice 
1:10 (0:6) B: za hosty Muška 3, O. Barták, S. Románek 2, Výlet, 
Dvo�ák, Pastier, 
mladší p�ípravka – okresní p�ebor 
6. kolo – hráno v Malontech 
SK Zlatá Koruna – FK Spartak Kaplice 2:0, FK nová Ves / Brloh – 
FK Spartak Kaplice 3:8 B: Novák 3, J. Ka�ka, J. Janda 2, Vávra, 
7. kolo – hráno v �. Krumlov� 
TJ Hrani�á� Malonty – FK Spartak Kaplice 2:2 pen. 2:1 
B: Seltsam, J.Ka�ka, Sokol K�emže / SK Holubov – FK Spartak 
Kaplice 1:2 B: Novák, Šedivý, 
ženy – E.ON krajský p�ebor 
9. kolo 
FK Spartak Kaplice – TJ Mokré 5:0 (4:0) B: 3. V. Jedli�ková, 
4. Bartoní�ková, 22. Va�ková, 44. Kratochvílová, 75. Tošilová, 
10. kolo 
TJ Hradišt� – FK Spartak Kaplice 2:3 (2:2) B: Šimáková, 
Jamburová – Praizlerová, Vocedálková, Bartoní�ková, 
st. garda – p�átelské zápasy 

2. 12.  Z KAPLICE DO RYCHNOVA N. MALŠÍ    10 km 
Odchod z parku v 9.00 hodin. Trasa: Kaplice - Ješkov - Všem��ice 
- Rychnov nad Malší; autobus v 13.15 hodin.  
9. 12.  Z MIRKOVIC DO DOLNÍ PLÁN�       6 km 
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Mirkovic. Trasa: Mirkovice - 
Mal�ice - V�elíny - V�ž. Plán� - Dolní Plán�; autobus v 13.05 hod. 
16. 12. Z REJT DO KAPLICE      10 km 
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Rejt. Trasa: Rejty - Lannovy 
domky - Pod Chuchelcem - Boly - Omleni�ka – Kaplice. 
23. 12. VE�ER S LUCERNI�KOU       3 km 
Odchod z parku v 17.00 hodin. Trasa: Kaplice - Jermaly - sídlišt� 
Máj - k rybárn� – park. 
30. 12. Z KAPLICE DO KAPLICE       6 km 
Odchod z parku v 9.00 hodin. Trasa: Kaplice - Blansko - Mostky – 
Kaplice.  

   Pozvánka na turnaj 
 

V prosinci se bude v hale ZŠ Školní konat série turnaj�, jejímž 
po�adatelem je FK Spartak Kaplice ve spolupráci s týmem malé 
kopané Paroh team Kaplice. Vše za�ne první prosincovou sobotu 
druhým ro�níkem turnaje pro dorostence. Hned následující víkend 
se bude konat již t�ináctý ro�ník tradi�ního turnaje pro muže za 

ú�asti 16 tým�. Ú�ast již potvrdil Roman Lengyel se svým týmem, 
složeným z mnoha ligových hrá��. Víkend p�ed Št�drým dnem 
bude pat�it turnaj�m pro žákovské kategorie. V sobotu pom��í své 
síly mladší žáci a v ned�li starší žáci. Vše zakon�í v sobotu 
27. prosince pátý ro�ník turnaje pro hrá�e nad 35 let.   
 

Tímto si dovolujeme pozvat všechny p�íznivce fotbale. P�ij	te 
povzbudit naše kaplické nad�je! 
 

dorost 6.prosince, od 8:00 hodin, II. ro�ník Paroh Junior Cup, 
muži 13.-14.prosince, od 8:00 hodin, XIII. ro�ník Paroh Cup, 
mladší žáci 20.prosince, od 8:00 hodin, I. ro�ník MOUCHA Cup, 
starší žáci, 21.prosince, od 8:00 hodin, I. ro�ník MOUCHA Cup, 
muži nad 35 let, 27.prosince, od 8:00 hodin, V. ro�ník OLD 
BOYS Cup 
 

Zimní koupání  
Dne 20.12.2014 po�ádá ,,Kaplický – ob�asný-ob�anský – 
otužilecký spolek“ již VI. ro�ník zimního koupání.Sraz na 
parkovišti u ,, Šev�ík�“ je ve 12 : 30,start koupání ve 13:00. 
Muzika a ob�erstvení za ceny víc než lidové je zajišt�no. Na toto 
recesistické klání zveme všechny ob�any i otužilce. 
 

�ádková inzerce 
�ádkovou inzerci m�žete podávat v redakci Kaplického Zpravodaje,            
tj. v infocentru Kaplice v Linecké ulici 305 v Kaplici. Cena inzerátu 20,- 
K�.  
 

Sb�ratel odkoupí Vaše POHLEDNICE (pohledy) m�sta Kaplice 
a okolí do roku 1955, p�ípadn� i celou sbírku pohlednic m�st 
a obcí �R. Zaplatí Vám p�evodem nebo hotov�. Volejte prosím na 
mobil: 776 542 543 nebo pište na e-mail: 
PohledniceKaplice@seznam.cz  
 

Koupím pivní sifonové a limonádové lahve s nápisy ve skle. 
Vým�na možná. Mob. 723 747 750. 
 

Prodám byt 3+1 s halou ve druhém pat�e v ul. 1. Máje. V byt� 
jsou vym�n�na okna, nové vnit�ní dve�e, p�vodní jádro. K bytu 
náleží balkon a sklep. Rozloha bytu je 73 m². Cena 970 000,- K�. 
Tel. 730 848 790. 
 

Pronajmu nebytové prostory cca 70 m² ve Vyšším Brod� na 
nám�stí. Tel. 606 935 387, volat po 17 hodin�.  
 

Prodám jednoranovou kulovnici zn.: IZH 18MH (Rusko), ráže 
308 Win., chromovaná hlave�, spec. Montáž s puškohledem 
4 x Zeiss Jena. Mob. 607 903 615.  
 

Prodám perskou, modrou ko�ku – stá�í 2 roky. �istotná, hodná. 
Nejlépe starším lidem. Cena 1 500,- k�. Tel.: 774 909 406 
 

Hledám pronájem garáže poblíž nového sídlišt� v Kaplici. Cenu 
respektuji. Tel. 774 135 001.  
 

BISTRO-BAR na ostr
vku, nabízí od 1.1.2015 prostory 
k pronájmu. 30 m2  Tel.: 603 203 064 
 

Jste smutná jako já a chcete to zm�nit? Jste menší, štíhlá, do 55 
let? Ozv�te se muži v nejlepších letech. Tel.: 739 769 836. Kaplice 
a okolí. 
 

Hlídací služba p�ijme zam�stnance na vrátnici v Kaplici – 
i d�chodce, tel. 602 426 585.  
 

P�átelé z Kaplice p�ejí panu Herbertu Sailerovi všechno 
nejlepší k 85. narozeninám 
a hledají další p�átele, kte�í pomohou s p�ekladem knihy pana 
Herberta Sailera "Kaplice - D�jiny malého 
m�sta na Šumav�" 
Freunde aus Kaplitz wünschen Herrn 
Herbert Sailer Alles Gute zum 85. 
Geburtstag 
und suchen weitere Freunde, welche beim 
Projekt Übersetzung des Buches von 
Herrn Herbert Sailer "Kaplitz - Geschichte 
eines Städtchens im Böhmerwald“ 
mithelfen 
 

 
 

Kontakt: PohledniceKaplice@seznam.cz 

             SPORT A TURISTIKA
TJ Cíl Kaplice           prosinec
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SILVESTR 2014  
 Restaurace u Sedlá�k� 

   Z historie 
 

State�ný krajan Josef Jílek z Výhn� 
 

Když se ve výhe�ské rodin� Jílkových narodil 19. �íjna 1908 syn 
Josef, rodi�e netušili, že jejich potomek jednou skon�í pod 
nacistickou gilotinou. Josef po studiu v kn�žském seminá�i p�sobil 
léta jako katolický fará� na Strakonicku. V dob� zá�ijové 
mobilizace �eskoslovenské armády (1938)  byl polním kurátem 
plze�ského vojenského okruhu a získal si svým vlastenectvím 
p�átelství �ady d�stojník�. Po okupaci Jílek obnovil své kontakty 
s vojáky a stal se spolupracovníkem Úst�edního výboru odboje 
domácího (ÚVOD).  Jako duchovní správce  pracoval v Katovicích 
na Strakonicku a pozd�ji �esticích, kam byl p�eložen. Na jeho fa�e 
se p�edávaly kurýr�m tajné zprávy a dokonce tam ob�as nalézali 
úkryt nacisty hledané osoby. N�kterým stíhaným vystavoval Jílek 
fingované rodné listy, na jejichž  podklad� okresní velitel �etnictva 
poru�ík Felix Pe�ka vydával falešné ob�anské legitimace. Pe�ka 
stál od b�ezna 1940 v �ele odbojové trojky ÚVODu, kterou vedle 
n�j tvo�ili MUDr. Karel Hradecký, primá� strakonické nemocnice 
a zmín�ný Josef Jílek. Skupina byla napojena na další odbojá�e ve 
strakonické továrn� �Z a na vojáky v Plzni. Jejich �innost 
neunikla, zásluhou nasazené konfindentky, klatovskému gestapu 
a 5. srpna 1942 byli Hradecký a Jílek zat�eni. �etník Pe�ka, který  
nebyl v tu dobu doma, se po obdržení zprávy a razii tajné n�mecké 
policie zast�elil 9. srpna služební pistolí. Ud�lal to proto, že obával 
drastických gestapáckých výslech� a nebyl si jist, že by dokázal 
ml�et  (poznámka autora: po válce byl in memoriam povýšen za 
odbojovou �innost do hodnosti nadporu�íka). Zátah gestapa proti 
odbojá��m v kraji m�l tragické následky. Zat�eno a uv�zn�no bylo 
více než sto osob a kolem p�ta�ty�iceti jich nedožilo konce války. 
Fará� Jílek s dalšími byl nejprve vyslýchán v Plzni, potom 

p�evezen do Dráž	an a tam 7. února 1944 odsouzen na t�i roky 
v�zení, zatímco doktor Hradecký, odsouzený již d�íve,  byl  
popraven již  7. zá�í 1943. Lidovému soudu v Berlín� se z�ejm� 
nezdál být trest pro Jílka dostate�ný a tak byl, spolu s Fr. Bastlem, 
dodate�n� odsouzen k trestu smrti také. Ve v�znici v Braniboru 
u Berlína m�l Jílek devadesát dní �ekat v samovazb� na den 
popravy. Tak stanovovala nacistická „pravidla hry“. Z ne zcela 
jasných p�í�in byl ovšem po uvedené dob� p�eveden na  celu mezi 
další odsouzené �ekatele smrti.. Jílek prokázal neuv��itelnou sílu, 
když mnoha spoluv�z��m v�elým slovem a modlitbami pomáhal 
ostatním v strašlivé nejistot� p�íštích dn� – pro koho kdy p�ijdou, 
kdo další p�jde na popravu. M�l takovou d�v�ru, že se na n�j 
obraceli o út�chu i bezv�rci a Jílek (p�ezdívaný ostatními Jozínek) 
si nakonec u správy v�znice vyprosil breviá� a knihu o svatých, 
z níž �asto spoluv�z��m p�ed�ítal. Protože um�l francouzsky, jeho 
pomoci se dostalo i v�zn�ným Francouz�m a Belgi�an�m. 
S po�átkem roku 1945 a blížícím se koncem války nar�stala 
nad�je, že se p�eci jen odsouzení na tzv. sekyrárn� do�kají 
vysvobození. B�sn�ní nacist�, tušících sv�j brzký konec, ovšem 
neustávalo a dál se v Braniboru popravovalo. T�icet t�i v�z�� si 
postupn� vyslechlo vyvolání z cely smrti a strohé „Alle 
Zivilsachen mit – všechny osobní v�ci s sebou“. Sedm dní p�ed 
osvobozením v�znice v Braniboru, 20. dubna 1945, po 324 dnech 
�ekání, byl páter Josef Jílek s�at gilotinou. Po n�m už nikdo další 
na popravu nešel, nikdo další již neuslyšel onu smrt ohlašující 
výzvu, protože N�mci v panické hr�ze p�ed Rusy z káznice 
uprchli, aby  se vydali do rukou blížících se Ameri�an�. 
Zpracováno podle vzpomínek v�zn� pana Jana �ížka, který m�l být 
popraven ješt� p�ed J. Jílkem, ale �ízením osudu jej vrazi 
p�esko	ili a vybrali tohoto state	ného kn�ze. 

Pavel Mörtl 

Menu – 250,- K� 
Ve�er�, jednohubky a slané chu�ovky 

K tanci hraje DJ K�ižík 
 

Rezervace míst na tel: 380 311 363 
 










