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   Starost ův sloupek 
 

Nejen pro občany Kaplice je v měsíci 
říjnů připraveno několik akcí, při nichž si 
připomeneme 750 let od první písemné 
zmínky o našem městě. 
A tak se můžeme těšit 6. října na lidovou  
taškařici s historickou tématikou nesoucí 
název Pořešínští pánové opět v Kaplici, 
kdy se historické reje uskuteční přede-
vším a pouze na náměstí. 
Určitě za zmínku stojí další ročník sázení 
stromu v městském parku 25. 10., na 
nějž navazuje koncert kapely Ivana 
Mládka. Tato, již tradice, je důstojným 
připomenutím české státnosti a samotná 
sázená lípa jen tuto skutečnost podtrhuje. 
Vrcholem říjnových setkání je sraz 
obyvatel města a osad v areálu kostelů 
sv. Petra a Pavla a sv. Floriana, kde 
v místě první zmínky o Kaplici je pro vás 
připraven kulturní a kulinářský program, 
který byl umožněn díky podpoře 
kaplických firem a podniků. Ještě je 
třeba potřebné sdělit, že vstupenkou, 
která opravňuje konzumaci, je pamětní 
mince vydaná k této příležitosti. Nejen 
na toto střetnutí, které proběhne v neděli 
28. 10. od 16.00 hodin, vás srdečně zve 
radnice. 
Jako i řadový občan pak s povděkem 
kvituji postupnou rekonstrukci bytových 
a nebytových domů, kdy jejich nový 
kabát a interiér výrazně přispívá ke 
zlepšení vzhledu města. Bylo by dobře, 
aby se do tohoto procesu zapojili kromě 
obce, občanů a firem i další, protože 
objekty některých vlastníků  
např. v Linecké a Dlouhé ul. 
po opravě přímo volají. 

Ferdinand Jiskra 
 
 
 
 
 
 

   Pořešínští …   
 

Náměstí města Kaplice se na jeden 
den vrátí do časů středověku, ožije 
jarmarkem středověkých řemesel, 
vlajícími praporci, erby a šermíři, 
zábavou, která vás přenese o sedm 
století zpátky.  
Již v 10.00 hodin ráno za 
rozbřesku vyjde Lineckou ulicí 
výpravný průvod s erby kaplických 
vrchností, jež městečku Kaplici po 
staletích panovaly, podporovaný 
sugestivním rytmem bubnů. Bude-
te svědky zahajovací ceremonie, 
předání odpustkové listiny dato-
vané 1257, a zdravice měšťanům. 
O půl hodiny později již bude hrát 
rozverná muzika a o 11.00 hodině 
se v šermířském umění představí 
žoldnéři. Sokolníky a jejich 
pozoruhodnou práci s dravými 
sokoly vystřídá ukázka dobových 
tanců a kaplické děti zahrají na 
flétny. Nemůže chybět ani kejklíř, 
předvede své žonglování hodinu 
po poledni; podle libosti si 
zatančíte na bujaré lidové písničky 
a vyslechnete jedinečné vystoupení 
Exfanty, která nikdy nezklame. 
Jakmile hodiny odbijí třetí odpo-
lední, vtrhnou na scénu mistři 
kordu a rapíru, možná se i 
zasmějete, možná vás to dojme... 
V průběhu dne navštívíte Katov-
skou dílnu, kde určitě raději jen 
zpovzdálí shlédnete ukázky s mu-

čícími nástroji jako je skřípec, pranýř, kláda či popravčí meč… 
  pokračování na str. 5 

    
------------------------------------------------------------------------- 
Velkou část západní strany Horské ulice roku 1932 zabíral zřejmě 
zadní trakt hostince, do nějž se vstupovalo z Linecké. Prudce svažitou 
uličku, spojující hlavní třídu města s nábřežím řeky Malše a cestou 
k Českým Budějovicím, ukončoval při úpatí také hostinec (viz str. 5). 
Fotografie níže: rok 2007, živnosti 1932; fotografie výše: nádherné 
dostavníky u hostince v Kaplici na úplném počátku 20. století…    
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   Humanitární sbírka v Kaplici  
 

Pátek 5. října   10.00 - 16.00 hodin 
Infocentrum (budova kina Kaplice) 
 

* Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/ 
* Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky 
* Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky  
    - vše jen funkční 
* Peří, péřové a vatované přikrývky,  
    polštáře a deky 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  
aby se nepoškodily transportem.  
 

Věci, které z ekologických důvodů vzít nemůžeme: 
obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken, kabáty, dále 
pak ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola a dětské 
kočárky - ty se transportem znehodnotí. 
 

Sbírku vyhlašuje Občanské sdružení Diakonie Broumov ve 
spolupráci Městským úřadem Kaplice. Diakonie Broumov je 
nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální 
pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci 
lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na 
www.diakoniebroumov.org. 
 

  Šachový turnaj kon čil p ředčasně  
 

Tyto řádky se mi píší docela těžce, protože jsme byli nuceni 
turnaj ukončit po čtvrtém kole (z plánovaných 7) pro naprosto 
nečekanou chybu softwaru počítače, který vyhodnocuje 
výsledky turnaje. Vzhledem k náročnosti ručního propočtu při 
nepřipravenosti na tuto variantu jsme tudíž museli turnaj 
nečekaně ukončit již po čtvrtém kole. Účast 30 hráčů sice 
překročila počet z loňského roku, ale vzhledem ke skutečnosti, 
jak byl turnaj prezentován předem pro širokou veřejnost byl 
tento počet pro mě též zklamáním. Obzvlášť mě mrzela 
neúčast hráčů z oddílů Český Krumlov, České Budějovice a 
Besednice, z kterých se zúčastnili celkem pouze 4 účastníci. 
Na druhou stranu bych chtěl poděkovat panu Sejkovi, který 
dodal do turnaje mnoho hodnotných cen samozřejmě i díky 
hlavnímu sponzorovi, kterým byla firma pana Jouzy. 
Pozitivním bodem turnaje byla i poměrně vysoká účast 
mladých hráčů, kteří si tímto vyzkoušeli hru proti zkušeným 
soupeřům a těší mě i jejich zájem dále se této hře věnovat, ať 
již v šachovém kroužku DDM nebo přímo docházkou na 
trénink hráčů ŠO Spartak Kaplice.  
Vítězem turnaje se stal Martin Vlach z ČZ Strakonice.  

za šach. oddíl Václav Lefler 

   Týden knihoven 1. – 7. října  
 

„Knihovnická bašta“  
Zveme vás na 11 ročník celostátní akce. V tomto týdnu bude 
zápisné zdarma v obou odděleních knihovny, i na pobočkách. 
Zájemci mohou bezplatně využít Internet (rezervace 30 minut), 
udělena bude tak jako každý rok „knihovnická amnestie“ 
(odpuštění sankčních poplatků).  
 

Program v oddělení pro dospělé 
Poznávací soutěž „Obrazové putování Kaplicí a okolím“.  
3. října - Nebojte se Internetu, nabídka zaškolení pro každého, 
mezi 9.00 a 17.00 hodinou.  
Anketa v knihovně „Malé literární dobroty“, nebo-li na čem 
jste si v knihovně nejvíc pochutnali.   
 

Program v oddělení pro děti 
1. října Velké společné čtení a Nonstop čtení od 9.00 hodin 
(dílo Fráni Šrámka, spisovatele, od jehož narození uběhlo již 
130 let).  
Soutěž „Doplňte správné číslovky do názvů knih.“   
 

Setkání knihovnic v Kaplici  
 

Ve dnech 14. a 15. září 2007 hostila Kaplice 35 knihovnic 
z Jihočeského a Středočeského kraje na 14. ročníku Malého 
podzimního setkání, které se uskutečnilo v rámci 750. výročí 
první písemné zmínky o Kaplici. 
Když stručně zhodnotím průběh celé akce, vše se podařilo, i 
počasí nám vyšlo. Děkujeme panu starostovi za vlídné přijetí 
na radnici, žákům a učitelkám Základní umělecké školy za 
krásný hudební program, Magdaléně z Infocentra za procházku 
po památkách Kaplice s hezkým výkladem. Všechny 
knihovnice odjížděly plné zážitků a spokojené.  

J. Kostková, Městská knihovna 
 

   Obdržíte dotazníky  
 

Anketa zjistí spokojenost občanů  
se sociálními službami 
 

Ve druhé polovině měsíce října proběhne na celém území 
správního obvodu města Kaplice dotazníková anketa. 
„Všechny domácnosti obdrží do svých poštovních schránek 
obálku, v níž najdou otázky zjišťující jejich názor na kvalitu 
sociálních služeb,“ informoval Mgr. Jiří Havelka, místostarosta 
města Kaplice. A protože je dotazník distribuován se zpětnou 
obálkou, poštovné hradí organizátoři akce, nikoli občané. 
 

„Cílem této ankety je zjistit, zda jsou občané spokojeni či 
nespokojeni s úrovní poskytovaných sociálních služeb. 
Dotazník dává veřejnosti jedinečnou možnost k vyjádření 
názorů a námětů na zkvalitnění sociálních služeb na 
Kaplicku,“ uvedla manažerka projektu Martina Kučerová ze 
společnosti G-PROJECT. Informace, které budou v rámci 
dotazníkové ankety získány, budou zapracovány do 
vznikajícího Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na 
území správního obvodu města Kaplice. Ten zanalyzuje 
dosavadní úroveň poskytovaných sociálních služeb na celém 
území Kaplicka a navrhne zlepšení pro následující roky.  
 

Dotazníkové šetření mezi veřejností doplní anketa, která 
proběhne ve stejné době mezi poskytovateli sociálních služeb a 
obcemi. Výsledky dotazníkových průzkumů a další informace 
o celém projektu, který je financován Evropskou unií a 
Jihočeským krajem, budou postupně zveřejňovány na interne-
tových stránkách projektu www.komunitni-plan.cz/kaplice.  
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Hraje se v sobotu, pondělí a ve středu!  
 
 

1. pondělí Thriller USA   98 min. 
20.00 hod.  23  
  Walter Sparrow si díky své totální temné 

posedlosti číslem 23 udělá ze svého dosud 
idylického života peklo a psychická muka… 
Režie: J. Schumacher. Hl. role: J. Carrey 

   Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
3. středa Psychologický thriller USA  158 min.  
20.00 hod. ZODIAC 
 Po stopách seriového vraha, který zasílal do novin 

detaily svých vražd i oznámení o budoucích. 
Tento vrah nebyl nikdy dopaden… Režie: D. 
Fincher. Hrají: J. Gyllenhaal, R. Downey 

   Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno  
6. sobota Sci-fi fillm USA   107 min.  
20.00 hod. SUNSHINE     
 V nedaleké budoucnosti se posádka expertů 

s obrovskou jadernou náloží v kosmické lodi 
vydává k umírajícímu Slunci, aby ho znovu 
probudila k životu… Režie: D. Boyle. Hrají: C. 
Murphy, Ch. Evans, R. Byrne 

   Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
8. pondělí Fantasy / drama    112 min 
20.00 hod FAUNŮV LABYRINT 
  Temná fantazie se prolíná s krutou realitou. 

Kouzelný i děsivý příběh dvanáctileté Ofélie, 
které pomáhá starý Faun vrátit se do jejího 
ztraceného království ve světě fantazie. Režie: G. 
del Toro. Hrají: I. Baquero, S. López 

   Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
10. středa Akční sci-fi / thriller  USA  96 min.  
20.00 hod. NEXT 
 Má schopnost vidět do budoucnosti. Dvě minuty 

předem, co se stane… Režie: L. Tamahori. Hrají: 
N. Cage, J. Moore, J. Biel  

  Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno  
13. sobota Dobrodružné drama Honk Kong/Čína   114 min 
20.00 hod. KLETBA ZLATÉHO KVĚTU 
  Císař, ovládaný pomstou, proti císařovně, která 

mu byla nevěrná s jeho synem, a jejich Velká říše 
na pokraji zkázy… Režie: Y. Zhang. Hrají: Yun-
Fat Chow, Li Gong  

   Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
15. pondělí Mysteriózní drama USA       97 min 
20.00 hod. FONTÁNA  
  O lásce a touze po věčném životě. V 16. století se 

vydává hledat Fontánu mládí. V současnosti se 
zoufale snaží nalézt lék na rakovinu, na níž jeho 
milovaná umírá… Režie: D. Aronofosky. Hrají: 
H. Jackman, R. Weisz  

   Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
17. středa Drama USA   96 min.  
20.00 hod. SHERRYBABY 
 Příběh ženy, propuštěné z vězení, která hledá cestu 

zpět nejen ke své dcerce. Režie: L. Collyer. Hl. 
roce: Maggie Gyllenhaal   

 Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno  
20. sobota Animovaná komedie/CESKÉ ZNĚNÍ   93 min 
17.30 hod. SHREK TŘETÍ 
  Další pokračování dobrodružné cesty Shreka a 

jeho kamarádů. Režie: Ch. Miller, R. Hui 
  Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno 

22. pondělí Komedie USA    96 min.  
20.00 hod. BOŽSKÝ EVAN 
 Blíží se datum potopy a Bůh vyvolí Evana Bax-

tera, aby postavil Archu pro všechny tvory Země 
ať se mu chce nebo ne… Režie: T. Shadyac. Hrají: 
S. Carell, M. Freeman  

   Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno 
24. středa Komedie Nizozemsko  97 min.  
20.00 hod. NEJLEPŠÍ SPORTOVEC STOLETÍ 
  Je nejlepší v nezvyklém sportu – sezení na kůlu. 

Sedí na kůlu a život kolem něj zatím plyne. Svatba 
jeho lásky s jiným ho donutí sesednout a jednat… 
Režie: M. Alexander. Hrají: J. Ten Haaf, R. Koole  

   Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno 
27. sobota Thriller USA   111 min.  
20.00 hod. BOURNEOVO ULTIMÁTUM 
 Elitní tajný agent (Matt Damon), který neznal 

svou minulost, teď stojí na prahu řešení vlastní 
životní hádanky a je vždy o krok napřed před 
svými pronásledovateli. Skutečně brilantní akční 
snímek. Režie: P. Greengrass 

 Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
29. pondělí Detektivní thriller    120 min 
20.00 hod MR. BROOKS  
  Mrazivý příběh chladnokrevného zabijáka dvojí 

tváře, po němž nezůstávají žádné stopy. Jeho 
situace se ale komplikuje, když je náhodně 
vyfotografován při jedné z vražd… Režie: B. A. 
Evans. Hrají: K. Costner, Demi Moore, W. Hurt 

   Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
31. středa Promítání pro děti / ČESKÉ ZNĚNÍ  88 min.  
17.30 hod. DIVOKÉ VLNY 
 Naučte se surfovat s tučňáky aneb jak to vypadá 

na mistrovství světa tučňáků. Režie: A. Brannon, 
Ch. Buck 

  Vstup 70,- Kč  
 
Na listopad v kině připravujeme: MŮJ VŮDCE, 

GRINDHOUSE: AUTO ZABIJÁK, GYMPL, 
DISTURBIA, VRATNÉ LAHVE, RATATOU-
ILLE, MEDVÍDEK a další…   

 
   Přednášky v kaplickém kin ě  
 

Cesta k životní harmonii 
7 x  o zdraví 
 

26. 10.  Tajemství imunity  
  2. 11.    Komunikace a dobré vztahy 
  9. 11.    Chraň své srdce 
16. 11.  Zázrak dýchání 
23. 11.  Buňka – funkční mikrosvět 
30. 11.  Výživou ke zdraví 
  7. 12.  Deprese a cesta k naději  
 

Kde: Kulturní a informační centrum Kaplice (kino). 
Kdy: vždy v pátek v 18.00 hodin. Vstupné dobrovolné.   
Přednáší:  MUDr. Jana Krynská; Mgr. Petr Krynský Th.D.;  
                 Ing. Václav Vonášek 
 

Občanské sdružení ŽIVOT A ZDRAVÍ   
působí v České republice od roku 1992 v oblasti prevence 
nemoci a podpory zdraví. Vychází z křesťanských principů 
jedinečnosti a vzácnosti lidského života a pomáhá naplňovat 
jeho tělesné, duševní i duchovní potřeby. Přednášející jsou 
MUDr. Jana Krynská, Mgr. Petr Krynský, Th.D. a ing. Václav 
Vonášek.  Přednášky se budou konat od 26. 10. do 7. 12. vždy 
v pátek v 18.00 hod. v prostorách kina v Kaplici.   

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
říjen



 
strana 4 

 
 

 

 
 
 

6. října, sobota     10.00 – 17.00 hodin 

HISTORICKÁ SLAVNOST  
Aneb Pořešínští pánové opět po 750 letech v Kaplici  
Historický průvod městem, předání listiny z roku 1257, rytíři, 
žoldnéři, sokolníci, střelnice, středověký jarmark, katovna, muzika…  
Náměstí      
 

14. října, neděle     v 8.20 hodin 

VANDROVÁNÍ SE SOUSEDY  
Turistická akce v Rakousku, více info viz článek vpravo.   
Odjezd autobusu z Kaplice od parku    
 

16. října, úterý  od 19.00 hodin 
 

JAN KRAUS  
& V ěra Martinová  
Zábavný pořad s hvězdami, jak je 
neznáte. Předprodej 120,- Kč 
Kulturní dům Kaplice   
  

 

19. října, pátek     od 19.00 hodin 

DISCO PÁRTY Mix  
NYGY NEGA, FORMI, Z-AIRES, MAREK ŘEŘICHA, VLAD. 
Laser show, velkoplošná projekce, živé mixování…  
Kulturní dům Kaplice      
 

25. října, čtvrtek    od 15.30 hodin 

SLAVNOSTNÍ SÁZENÍ STROMU  
U příležistosti Dne vzniku samostatného československého státu 
1918. Stromem „750. výročí Kaplice“ se stane lípa. Zde můžete získat 
volné vstupenky na koncert I. Mládka…  
Městský park  
---------------------------------- 

IVAN MLÁDEK     od 16.30 hodin 
Country koncert  
Kulturní dům Kaplice    Vstupné 50,- Kč  
 

27. října, sobota     9.00 – 16.00 hodin 

PLASTIKOVÍ MODELÁ ŘI  
4. ročník výstavy a soutěže v zajímavých kategoriích. Více na str. 5.  
Kulturní dům Kaplice   
 

28. října, neděle  od 16.00 hodin 

SETKÁNÍ KAPLI ČÁKŮ  
na místě první písemné zmínky o Kaplici 

Fanfáry, přivítání starostou města F. Jiskrou, 
hudební vystoupení, exkurze kostelů a seznámení 
s historií (P. P. Šimák) a na závěr překvapení večera. 
Vstupenka ve formě pamětní mince (50,- Kč), 
pohoštění v ceně vstupného.   
Areál kostelů při Farském náměstí 

 

31. října, středa     od 9.45 hodin 

Zpěvák DROBEK:  zpívání pro děti   
Pořad pro školy a školky. Maminky s dětmi jsou též zvány.   
Kino Kaplice   
 

6., 13., 20., 27. října    od 19.00 hodin 

TANEČNÍ KURZ základní  
Lektoři: Taneční škola TANGO Č. Budějovice. 
Kulturní dům Kaplice   
 

 

   Vandrování se sousedy 14. 10.  
 

Starosta spolku Revitalisierung Thurytal Freistadt zve kaplické 
a okolní pěší turisty v neděli 14. 10. 2007 na „Vandrování se 
sousedy“. Začneme ve Freistadtu, odkud se po prohlídce 
upravené kovárny naše skupina vydá do obce Neumühle. Tady 
se setkáme s dalšími skupinami, které by měli hvězdicovým 
způsobem dorazit do 11.00 hodiny. Z Neumühle společně 
odejdeme do sousední obce Grünbach, kde na náměstí 
proběhne malá slavnost. Návrat zpět očekáváme kolem 14.00 
hodiny.  
V případě většího zájmu KIC Kaplice vypraví autobus. Proto 
zájemce žádáme, aby si provedli rezervaci (na telefonu 
380 311 388, osobně v Infocentru na Linecké nebo na e-mailu: 
infocentrum@mestokaplice.cz). V případě dostatečného zájmu 
vyjíždí autobus v 8.20 hodin od parku (bývalé jesle).   
 
   Sport a tanec v Kaplici – aktuáln ě  
 

Orientální tance  
Studio orientálního tanců připravilo kurzy pro začátečníky        
i pokročilé. Tančí se ve vestibulu kulturního domu, Linecká 
ulice. Bližší informace o termínech kurzů na tel. 604 102 515.  
 

Taekwon-do  
Bojové umění, kurz začátečníků. Trénink probíhá každé 
pondělí od 18.00 hodin v tělocvičně Gymnázia a SOŠE 
Kaplice v Linecké ulici.  
 

Power Yoga  
Cvičení pro fyzickou kondici a dobrou náladu. Zacvičte si 
každý čtvrtek od 19.45 – 20.45 v tělocvičně Omlenická.   
 

Sportovní haly v Kaplici   
Rozpis sportů a využití kaplických sporovních hal a tělocvičen 
(týká se sportovní haly v ZŠ Školní, haly na Bělidle a tělo-
cvičny v Omlenické a ve Fantově ulici) je k náhlédnutí 
v Infocentru.    

 
   Pozvánka do Archy  
 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické  
v Českých Budějovicích Vás zve na 
 

Slavnostní instalační bohoslužby 
 

při kterých bude uveden do služby druhého faráře v Českých 
Budějovicích se sídlem v Kaplici DANIEL FREITINGER. 
Instalační shromáždění povede senior Jihočeského seniorátu 
David Balcar.  
Slavnostní bohoslužby se budou konat v neděli 7. října 2007 
v 16.00 hodin, ve sborovém domě Archa v Kaplici, Pohorská 
ulice 865. Srdečně zve staršovstvo sboru. 
--------------------------------------------------------------------------------------  
Zveme Vás na 1. cestovatelský večer 

GRÓNSKO,  zelená nebo ledová země? 
Daniel Freitinger  
 

Přednášející je nový farář ČCE v Kaplici. Přednáška se uskuteční v 
budově Archy ve čtvrtek 11. října 2007 v 18.00 hodin. Všichni jste 
srdečně zváni! Vstupné dobrovolné.  
 
 

SSeettkkáánníí  KKaappll iiččáákkůů  2288..  1100..  
 
 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
říjen
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   Nová výstavba uzav řela  
 

  dolní p ěšinu k poliklinice   
 

Z důvodu započetí výstavby bytového souboru Na skalce 
v prostoru mezi sídlištěm Na Vyhlídce, mateřskou školou a 
poliklinikou bude na toto území zapovězen vstup. Používejte 
prosíme jinou komunikaci při cestě od parku a z Česko-
budějovické ulice směrem k poliklinice.  
 

   40 let Domu d ětí a mládeže 
 

Když jsem vyhledával důležitá data, která se pojí v kaplické 
historii s rokem 2007, záměrně jsem se ani heslovitě nezmínil 
o tom, že letos vzpomínáme 40. výročí vzniku DDM v našem 
městě. 
Vycházel jsem totiž ze skutečnosti, že výchovný a výukový 
systém (který DDM realizuje) nelze přejít pouze jednou 
heslovitou větou. DDM je totiž spolu se školami a učilišti 
nesmírně důležitou součástí našeho života. 
Když 1. 12. 1967 zahájil svou činnost MěDPM, bylo to tehdy 
jediné zařízení tohoto druhu v celém okresu. Začátky nebyly 
lehké. Nebyly dobré materiální ani prostorové podmínky, 
později se musely doplňovat i kádry. Jen nadšení a obětavost 
lidí zde nechyběla. Když později (1. září 1968) nastoupil nový 
ředitel Rudolf Hnátek, podařilo se mu vytvořit dobrý kolektiv 
externích spolupracovníků, tedy to, co je v oblasti dobrovolné 
zájmové činnosti základ úspěchu. Začal pracovat divadelní 
soubor Racek, lyžařský kroužek, stolní tenis, taneční kroužek, 
dívčí klub, modeláři, fotokroužek, rybáři. Objevila se dnes již 
tradiční akce Večerní běh Kaplicí. Z podnětu souboru Racek 
vznikla více než dvacetiletá tradice Kaplických divadelních jar. 
A zde nelze zapomenout na vzácného člověka, kterým je 
Jaromír Sypal. Divadelní soubor Racek přivážel ceny a uznání 
i ze zahraničí. 
Omezené prostory však pro činnost nestačily a proto bylo na 
podzim 1974 předáno do užívání nové zařízení v Kostelní ulici 
(dnes je v této budově historická expozice Kaplice a DDM sídlí 
v Omlenické ulici). 
MěDPM stál v minulosti u zrodu kaplického tenisu, vodáctví, 
zřídil táborovou základnu v Deskách atd. Zájmovými kroužky 
prošly tisíce dětí a jako vedoucí se vystřídaly desítky 
dobrovolných externích pracovníků. Jejich práce byla a je 
poprávu oceňována jako důležitá veřejně prospěšná činnost. 
Není totiž jedno, jak naše děti a později i dospělí umí účelně 
využívat svůj volný čas. 
Proto se dnešní DDM i jeho předchůdce MěDPM vždy snažil a 
snaží vzájemně koordinovat činnost jednotlivých odborných 
oddělení - společenských věd, estetiky, přírodovědy, techniky, 
tělovýchovy, turistiky škol i zájmových organizací s cílem 
sjednotit výchovu aktivního a tvořivého člověka. Za to všem 
minulým i současným pracovníkům DDM patří poděkování.  

       Záboj Čampula 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   Pořešínští …        pokračování ze str. 1 
 

Pro srdce, hlavy i paže „rytířů“, kteří ještě nevymřeli, se 
chystají „rytířské hry“, při nichž si diváci mohou prohlédnout a 
dotknout se  rytířských zbraní, kordů, mečů, halaparten, zbroje, 
brnění či nasadit přilbu. Na střelnici vzruší střelba 
z historických kuší, luků či vrhání seker na terče. A co by to 
bylo za slavnost, kdyby chybělo „jídlo a pití co hrdlo ráčí“ ve 
stylových stanech?  
Už  nyní patří významný dík firmám jako je TIP TRADING 
s.r.o., AGRANA FRUIT BOHEMIA s.r.o., Isotherm s.r.o. a 
SLR-CZECHIA s.r.o. Zdíky za finanční spolupodílení se na 
uskutečnění akce. A jak to celé na náměstí dopadne? To se 
přijďte podívat, první říjnovou sobotu, a chcete-li se cítit 
opravdu jako ve středověku, nebojte se obléci dobový kostým, 
ať jste děti nebo dospělí a tak vykouzlíte skutečně kouzelnou 
atmosféru.           red 

 
   Modelá ři počtvrté v Kaplici  
 

V sobotu  27. října se v Kulturním domě v Kaplici uskuteční 
již 4. ročník výstavy a soutěže plastikových modelářů.  

 
K vidění budou jak modely letadel, lodí, vojenské techniky a 
podobně od špičkových modelářů z celé republiky, tak modely 
žáků a juniorů. Z bohatého doprovodného programu nabízíme 
například tématické video, prodej stavebnic modelů, barev, 
literatury, ukázku činnosti kroužků DDM Kaplice a lodních 
modelářů, burzu a další. Představí se i kapličtí modeláři. Pokud 
si Vaše dítě přinese  stavebnici LEGO a na místě postaví 
cokoliv, může vyhrát cenu „Mistr Kaplice ve stavbě LEGO“. 
Soutěž je otevřena všem  modelářům amatérům, kteří se zde 
mohou pochlubit jakýmkoliv svým modelem, poradit se se 
zkušenými kolegy.  
Nejlepší modely určí sami návštěvníci pomocí hlasování. 
Začátek v 9.00 hodin.   
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G, SOŠE a SOU Kaplice, 
Pohorská 86 

přijme pracovníka 
 

na drobné údržbá řské 
práce a odklízení sn ěhu 

 
Pracoviště: G, SOŠE, Linecká 368 

Zaměstnání na dohodu 
 o provedení práce. 

 

Informace:  
Mgr. Staňková, tel. 380 312 623 

   Představujeme kaplické podniky  
 

GMA Stanztechnik Kaplice,  
           spol. s r.o. 
 

Společnost GMA Stanztechnik 
Kaplice se sídlem v Kaplici 
byla založena v roce 1994. 
Během uplynulých let prošla 
rychlým vývojem, kdy značně 
rozšířila nejen původní 
sortiment výrobků, ale i okruh 
obchodních partnerů. Kolektiv 
společnosti tvoří 122 vysoce 

kvalifikovaných pracovníků, kteří se zabývají výrobou a 
dodávkami kovových výlisků převážně pro automobilový 
průmysl. Mezi hlavní 
zákazníky patří VW, 
BMW, Daimler-Chrys-
ler, Škoda-Auto, Pal 
International a další. 
Firma dodává výlisky 
zhotovené jak kla-
sickým lisováním, tak 
přesným střihem. Kla-
sické výlisky vyrábí na 
excentrických lisech do 
střižné síly 4000 kN, 
přesně střižené výlisky 
na hydraulických lisech 
do střižné síly 6300 kN. Všechny lisy jsou vybaveny 
odvíječem, tzn. že materiál je zpracováván výhradně ve 
svitcích, a to do tloušťky 12 mm.  
Lisovací nástroje jsou používány podle charakteru výlisku 
blokové, příp. postupové. Výlisky mohou být děrované, 
ohýbané, s prolisy, s maticemi, nýty, apod. Specialitou 
společnosti jsou závitové desky, které se vyrábějí v jednom 
postupovém nástroji vytažením krčku a jeho ozávitováním 
pomocí závitovací jednotky, která je součástí nástroje. Kromě 
lisování se provádí i následné obrábění výlisků, svařování, 
nýtování, montáž podsestav, omílání, praní a konzervace. Pro 
indukční kalení dílců má firma k dispozici kaličky s moderními 
vysokofrekvenčními generátory.  
Společnost disponuje vlastní linkou tepelného zpracování 
výlisků, na které lze provádět cementaci, nitrocementaci, 
nitridaci, karbonitridaci, oxikarbonitridaci, kalení, žíhání, 
popouštění, s výhřevem až 1050°C. Ve spolupráci s 
dodavatelskými firmami zajišťuje povrchovou úpravu dílců 
jako je například fosfátování, galvanické zinkování, Dacromet, 
Delta Tone, Delta Seal a další. 
Pro údržbu a výrobu 
nových nástrojů a kontrol-
ních přípravků je zde 
k dispozici vlastní nástrojár-
na vybavená univerzálními 
i speciálními stroji, např. 
elektroerozivními drá-
tovými řezačkami AGIE, 
elektroerozivními hlou-
bičkami AEG,  CNC 
obráběcími  centry, brus-
kami na plocho i na 
kulato, soustruhy a další-
mi. Součástí společnosti je 

také i vlastní vývoj a konstrukce. Konstrukční pracoviště jsou 
vybavena CAD systémem Unigraphics, kde jsou ve 3-D 
konstrukci prováděny lisovací nástroje, kontrolní přípravky 
apod. Kvalita výrobků je sledována  v průběhu celé výroby 
útvarem řízení jakosti. Pro řízení celého výrobního procesu 
jsou vytvořeny nezbytné směrnice procesu a pracovní návody 
spolu s příručkou jakosti. Vztah k jakosti a životnímu prostředí 
je vyjádřen obdrženými certifikáty ISO 16949:2002  a  ISO 
14001:1996. Pro správnou, rychlou a přesnou kontrolu 
výrobků je společnost vybavena celou řadou speciálních i 
univerzálních měřidel včetně tří-souřadnicového měřícího 
stroje MITUTOYO. Jedním z nejdůležitějších cílů obchodní 
politiky je záruka vysoké kvality a přesnosti výrobků. 
GMA Stanztechnik Kaplice, spol. s r.o. zabezpečuje kompletní 
zpracování požadavků zákazníků od poptávky až po sériovou 
výrobu.  
 

   Novinky ZŠ Omlenická, 436  
 

Nový školní rok 2007 - 2008 právě začal. Pro naší 
školu se změnami! Pan ředitel Jan Ondřich odešel 
do důchodu a ředitelkou byla jmenována Mgr. 
Ludmila Šímová. Do školy nastoupila nová učitelka 
Mgr. Milada Halabrínová. Tento rok jsme otevřeli 4 
třídy ZŠ a jednu třídu speciální. Všechny učebny 
jsou vkusně a esteticky vyzdobeny. 
Dvě třídy jsme vybavili novým nábytkem, zařídila 
se nová počítačová učebna, která v současné době 
disponuje 11 počítači, z nichž 6 je zcela nových. 
Jedna třída je vybavena novou interaktivní tabulí. 
Tabule dokáže opravdové divy. Můžete na ni psát 

prstem, promítat videa z počítače, pouštět výukové programy, 
tvořit vlastní prezentace a projekty. Pokud učitel chce, může 
pomocí programu vést celou hodinu. Program této tabule se dá 
využít i ve třídě s dataprojektorem. Ve všech ostatních 
učebnách je k dispozici počítač připojený na Internet. Do šaten 
byly zakoupeny nové šatní skříně. 
Pro naše žáky máme připravenou pestrou nabídku kroužků. 
Např. práce na PC, anglická konverzace, kroužek výtvarný a 
keramický, zajímavé čtení, TV, pěvecký kroužek, kroužek 
lehkoatletický. Uvidíme, jak si děti vyberou. 
Práci pedagogického sboru bude obohacovat svými výtvarnými 
nápady a svou zručností paní učitelka Mgr. M. Halabrínová. A 
jak se žákům při hodinách keramiky a výtvarné výchovy bude 
dařit, zjistíte při výstavě a vánočním jarmarku, které máme v 
úmyslu zrealizovat. 
Chceme být zařízením otevřeným pro veřejnost, proto se 
nebojte školu navštívit. Jsme tu pro vaše děti. Můžete se 
přesvědčit sami. 

Zuzana Malá, učitelka  
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   Večerní běh Kaplicí  
 

výsledky 40. ro čníku 
 

Celkem se závodu zúčastnilo 387 závodníků ve 24 kategoriích. 
Vítězi jednotlivých kategorií (rozdělení podle roku narození) 
se stali:  
 

MŠ DÍVKY Simona Caisová, z MŠ Nové Domovy 
MŠ HOŠI Tomáš Pouzar, z MŠ Nové Domovy 
DÍVKY 2001 Lucie Mašková, ze ZŠ Fantova Kaplice  
HOŠI 2001 Oskar Marek, ZŠ Školní Kaplice 
DÍVKY 2000 Natálka Žitníková, ZŠ Fantova 
HOŠI 2000 Filip Bárta, ZŠ Školní 
DÍVKY 1999 Lenka Faltusová, ZŠ Malonty 
HOŠI 1999 Petr Beran, ZŠ Křemže 
DÍVKY 1998 Dominika Kavková, ZŠ Školní 
HOŠI 1998 Dominik Shrenk, ZŠ Besednice 
DÍVKY 1997 Nikola Klečková, ZŠ Školní 
HOŠI 1997 Dominik Morong, ZŠ Školní 
DÍVKY 1995/96 Kateřina Halabrínová – ZŠ Školní 
HOŠI 1995/96 Pavel Outrata, ZŠ Fantova 
DÍVKY 1993/94 Jana Marková – ZŠ Fantova 
HOŠI 1993/94 Martin Zimmermann – Sokol ČB 

DÍVKY 1991/92 Klára Štěpánková – GON Č. Budějovice  
HOŠI 1991/92 Jakub Malík – SP Č. Budějovice 
DÍVKY 1989/90 Martina Aubrechtová 
HOŠI 1989/90 Jan Kotál, Gymnázium Jírovcova ČB 
MUŽI                  Jan Bláha                                   
ŽENY  Lucie Kapcová, Kaplice 
VETERÁNI  
nad 40 let  Jiří Jansa 
 

Poděkování sponzorům akce  
 

DDM Kaplice děkuje všem sponzorům 40. ročníku Večerního 
běhu Kaplicí:  
Město Kaplice, Klenotnictví paní Mockové, TS s.r.o. města 
Kaplice, firma KOOP, Silniční a stavební práce – pan Milan 
Ertl, firma PROPAL p. Koura, Jednota spotřební družstvo 
Kaplice, Společné 
stravování s.r.o. - pan 
Mikule, firma Jouza 
union, firma Jouza 
s.r.o., firma Renova p. 
Sedlák, Odborová rada 
JIHOSTROJ Velešín, 
Ovoce, zelenina p. 
Koschant, OK WAY 
s.r.o. p. Kubaláková, 
Automotoklub Kaplice 
p. Froněk, firma Elektro 
TOMKA, Domácí 
potřeby p. Kořánová, 
Květiny a zahradnické 
potřeby p. Baurnöpl, 
Oknotherm Krba.  
 
První týden v říjnu 
zahajujeme pravidelnou 
činnost kroužků, jazy-
kových kurzů, Jógy pro 
denní život… 
 
Foto: 20. září 2007, na 
startu Večerního běhu  
 

 
 
 
 

říjen   / www.ddmkaplice.cz 
 

1. 10.  Zápis do zájmových útvarů  
v DDM od 16.00 - 18.00 hodin  

                DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
3. 10.     Keramika pro dospělé  

zahajující schůzka od 17.30 hodin 
3. 10.  Sluníčko – klub pro maminky s malými dětmi od 2 let  

od 9.30 hodin 
18. 10. Okresní kolo stolního tenisu - střední školy 
27. 10.  Podzimní prázdniny v ZOO ! 

jednodenní výlet do ZOO v Plzni 
            Bližší informace na tel. 380 313 009 – p. Hromková 
 

    Kurzy pro mládež a dosp ělé 
 

Jóga v denním životě Německý jazyk 
Kurz keramiky  Anglický jazyk  
Kurz kreativní techniky Klub sluníčko – pro maminky na 
mateřské dovolené s dětmi od 2 let 
 

Přihlášky, informace kancelář DDM – telefon 380 313 009. 
 

  Zajímavá kultura v okolí  
 

6. října – Hvězdy na venkově  
Koncert v kostele Navštívení Panny Marie v Borovanech. 
Varhanní pozitiv, cembalo Jaroslav Tůma, housle Bohuslav 
Matoušek. Od 18.00 hodin.  
 

13. října -  Velká Taneční soutěž   
Taneční soutěž o cenu města České Velenice v latinsko-
amerických i standardních tancích se koná v KD Beseda České 
Velenice od 9.30 hodin.  
 

31. října - Lampiónový průvod  
A soutěž o nejkrásnější dýňové či melounové 
strašidýlko 
Připraveno je také jedinečné vystoupení žongléra, 
komedianta, klauna a kejklíře Vojty Vrtka před 
Safírem od 17.00 hodin v Českých Velenicích.   
 

Říjen  - Výstava Ostrovy Sandokana  
V Infocentru Borovany. Výstava z přírodovědné 
výpravy na indonéské ostrovy Borneo, Jávu a 
Sumatru. Otevřeno pondělí až pátek 9.00 – 15.00 
hod. 
 

2. listopadu – Koncert Jakuba Smolíka  
V sálu hotelu Máj v Nových Hradech od 19.00 
hodin. Předprodej vstupenek v KIC Nové Hrady. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       PROGRAM DDM Kaplice 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009
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PORADENSTVÍ  
A KURZY ZDRAVÉ VÝŽIVY 
 

Zdravě vařím 17 let a vím, že každé jídlo české kuchyně se dá 
uvařit i upéct podle zásad zdravé výživy, jen vědět jak. Mohu 
poskytnout tyto rady formou individuální konzultace i kurzů 
zdravé výživy.  
Nabízím kuchařky „Jíme, abychom žili“ I., II. díl (Evy Zemano-
vé a MUDr. Jana Doležala)  
 

HLÍDÁNÍ D ĚTÍ  
Nemáte nikoho v Kaplici, kdo by vám pohlídal vaše dítě, když 
chcete jít do divadla, kina, ke kadeřnici…  
O vaše dítě se odborně postarám.  
 

Helena Erdélyiová, Kaplice / učitelka MŠ v důchodu /
Tel.: 606 949 062, 380 312 886

 
 
 
 
 

2. 10.  KAPLIČKY    14 km 
Autobusem od školy v 5.40 hodin na nádr. ČD, vlakem do Lipna nad 
Vltavou. Trasa: Lipno nad Vltavou – po M – Medvědí hora – 
Kapličky – po Č – Krumlovskou cestou – Přední Výtoň – autobus 
v 13.30, vlak v 13.59 hodin.  
6. 10.  ČERNICKOU OBOROU DO ČERNICE   
Autobusem link. od školy v 4.30 hodin na nádr. ČD. Dále vlakem do 
Bechyňské Smoleče. Pohodlná trasa. Vede p. Hák.   SOBOTA  
9. 10.  ŽOFÍN     15 km  
Autobusem z aut. nádr. v 9.10 hodin do Pohorské Vsi. Trasa: 
Pohorská Ves – Javory – Žofín – po Z – Velký Jindřichov – Benešov 
nad Černou – autobus.  
16. 10. KLEŤ Z JINÉ STRANY    15 km 
Autobusem od školy v 5.40 hodin do Českého Krumlova a v 6.30 
hodin dále do Chvalšin – Rohy. Trasa: Rohy – po M na Kleť – po 
Z do Českého Krumlova, autobus.  
23. 10. ROJOV      10 km  
Autobusem od školy v 10.00 hodin do Omleničky. Trasa: Omlenička 
– Rojov – Věžovatá Pláně – Dolní Pláně, autobus.  
30. 10.  HOLAŠOVICE    13 km 
Odjezd od školy v 5.40 hodin do Č. Krumlova, dále v 6.30 hodin do 
Nové Vsi. Trasa: Nová Ves – České Chalupy – Lipanovice – 
Holašovice – Řeviny – Nová Ves, autobus v 12.40 do Č.K. 

  

Kaplicko 
Merhautová Marie 
 

Ten jižní kout Čech, je domovem všech, 
kdo se tu narodili.  
Ten jižní kout Čech, je domovem všech,  
kdo se rádi vracejí.  
Poluška, Hradiště i ten Kohout,  
shora se dívají. 
Pořešín, Sokolčí, Tichá, Louzek,  
stále nás lákají.  
Už zřícené hrady, ale stále jsou tady 
a stále nás hlídají.  
Kolem jsou lesy, potoky vřesy,  
řeky a potoky… 
Co vesnic tu bylo, jen pár nám jich zbylo 
a jsou čím dál krásnější. 
Ten jižní kout Čech, je domov nás všech, 
ten jižní kout kaplický. 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Rádi bychom pod ěkovali  
 

Metalomanie 3  
a poděkování  
 

Poděkování firmám 
OKNOTHERM s.r.o., 
JOUZA s.r.o., 
TETOUR s.r.o. pan 
Lang, ZEMAV 
RYBNÍK s.r.o., 
Restaurace Ve Dvoře 
pan Trnka, BÓĎA 
TRANS Kaplice za 
poskytnutí sponzorského daru na metalový koncert Metalomanie 3.  
Děkuji všem účastníkům za podporu a kázeň, akce proběhla bez 
problému. Děkuji Kulturnímu a informačnímu centru Kaplice za 
pronajmutí kulturního komu.  

p. Janouch 

Řádková inzerce 
  

Prodám dveře vchodové plastové nové z neuskutečněné 
stavby, 2 ks bílé a hnědé, PC 9 a 22 tis. Kč, nyní 4.800 a 
9.000,- Kč. Tel.: 777 106 709. 
 

Prodám garáž v Kaplici  u školního statku.  
Tel. 606 621 113.  
 

Prodám byt 3 +1 s balkonem v Kaplici. Tel.: 731 490 732. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        SPORT A TURISTIKA 
TJ Cíl Kaplice              říjen

 
 
 

 
 
 

PRODEJNA  NOVÉ DOMOVY 322 KAPLICE 
 

PRODEJ * ODBORNÉ KLADENÍ  
RENOVACE * PORADENSTVÍ 

 

DŘEVĚNÉ PODLAHY − PARKETY 
 

KOREK 
 

KOBERCE 
šíře 2 m – 3 m - 3,66 m – 4 m - 4,57 m a 5 m 

 

PVC 
šíře 1,5 m – 2 m – 3 m - 4 m 

 

ITALSKÉ LAMELOVÉ DVE ŘE  MODENPLAST 
 

KAZETOVÉ STROPNÍ OBKLADY 
 

LIŠTY 
 

KOUPELNOVÉ SOUPRAVY − ZÁCLONOVÉ TY ČE 
 

GARNYŽE 
 

LEPIDLA − TMELY − LAKY − VOSKY 
 

OLEJE PRO POVRCHOVOU ÚPRAVU DŘEVA 
 

NÁŘADÍ − SPOJOVACÍ MATERIÁL 
 

PRODEJNÍ DOBA 
PO – PÁ   8.00 – 11.00 a 14.00 – 17.00 hodin 
SO  9.00 – 11.00 hodin 

Tel. 380 313 198 
 

podlahy

inko


