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Starost ův 
sloupek 

 

 

V současné době 
ve vazbě na 
získané dotace, o 
nichž byla dosta-
tečná informace 
v minulém čísle, 
probíhají, a další 
budou zahájeny, 
některé z investič-
ních akcí.  
To pochopitelně 
přináší i potíže, které spadají do oblasti zhoršených možností pohybu 
občanů v samotném městě a osadě Pořešín. Pakliže vznikly některé 
otazníky nad budováním kanalizace a vodovodu v Pořešíně,  tak 
nejsou zásadního charakteru a jsou řešeny v průběhu stavby 
projektantem tj. budoucím provozovatelem VAKem a dodavatelem 
stavby. Skutečností rovněž je, že občané byli odborem majetku o 
stavbě písemně v předstihu informováni a že jejich polemiky o  
napojení či nenapojení se na veřejnou kanalizaci jsou nerelevantní, 
protože ze zákona je to povinnost každého vlastníka objektu. To, že 
náklady na napojení ze svého objektu k té či oné konkrétní přípojce 
na hlavním řadu hradí vlastník, je rovněž samozřejmé. Naposledy se 
to týkalo občanů v Dlouhé ulice při její rozsáhlé rekonstrukci a u 
napojení na vodovodní řad v Blansku. 
Další stavba, která vyvolávala rozruch ve lžíci vody, souvisí s novým 
povrchem na silnici Pohorská ulice směrem na Malonty. Chci uvést, 
že to byla stavba Jihočeského kraje, který byl  investorem, neboť tato 
silnice není ve vlastnictví města. Vedení města a odbor majetku jak 
s investorem, tak dodavatelem díla úzce spolupracovalo. Dílčí potíže 
vás, nás řidičů bylo možné zvládnout, protože teprve výsledek 
korunuje dílo. Věřím, že se toto podařilo a přeji klidné pojíždění po 
další opravené komunikaci ve městě a pohodlné parkování u 
Pohorského potoka, které je již v naší režii. 
A když už se v dnešním příspěvku hrabu v zemi, tak dovolte, abych 
se ještě pohrabal v problematice čištění odpadních vod. Jejich čištění 
patří do kompetence obcí. Podle podmínek legislativy končí rokem 
2010 termín vybudování nových nebo rekonstrukce stávajících 
čistíren odpadních vod. Poměrně velký počet obcí termín nestihne a 
hrozí jim dost velké sankce. Kaplice má o starost méně, protože 
čistírna prošla generální opravou a od roku 2006 v klidu zpracovává 
vše potřebné. 
Všem, co mají do činění se školstvím, přeji dobrý školní rok 
2008/2009.   

Ferdinand Jiskra 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Odstávka centrálních registr ů  
 

správních evidencí 
 

Ve dnech od 4. do 8. září 2008 budou orgány Ministerstva vnitra ČR 
provádět převod centrálních informačních systémů správních evidencí 
na vyšší bezpečnostní standard. Realizace těchto opatření si vyžádá 
omezení provozu centrálních správních evidencí i na Městském úřadě 
v Kaplici. 
Upozorňujeme občany, že z tohoto důvodu bude omezen rozsah 
služeb poskytovaných Městským úřadem v oblasti přijímání a 
zpracování žádostí o vydání občanského průkazu či cestovního 
dokladu (pasu), provádění změn či doplnění údajů v těchto dokladech 
a evidování změn trvalého pobytu. 
Dne 4. září bude možné uvedené služby pro veřejnost provádět 
v omezeném rozsahu a dne 5. září budou tyto agendy nefunkční, 
nebude možné provádět jinou činnost, než nabírání žádostí o OP. 
Činnost všech centrálních evidencí MVČR by měla být plně funkční 
od 6.00 hodin dne 8. září. Bližší informace můžete získat na 
telefonním čísle 380 303 123.  
Městský úřad děkuje občanům za pochopení. 

Václav Malík, tajemník MěÚ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Večerní běh Kaplicí   
Náměstí 25. září 2008 

 

13.00 hodin  prezentace na náměstí 
16.00 hodin  závod dle jednotlivých kategorií 

Závodit, ale i fandit do 41. ročníku Večerního běhu Kaplicí  
vás zve DDM Kaplice. Další informace na tel. 380 313 009 
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   Výměna občanských pr ůkazů 
 

K 31. 12. 2008 končí platnost občanských průkazů 
bez strojově čitelných údajů, jež byly vydány do 31. 
12. 2003. Vyměňte si průkazy co nejdříve… 
 

Výměna podléhá stejným pravidlům jako výměna občanského 
průkazu při pozbytí  jeho platnosti z důvodu uplynutí časového 
období, na které byl vydán; správní poplatek není vybírán. Stačí jedna 
průkazová fotografie, vyplněná žádost a návštěva obecního úřadu s 
rozšířenou působností.  (Fotografie musí mít tyto vlastnosti: rozměry 
35 x 45 mm, odpovídat současné podobě občana, zobrazuje jej v 
předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k 
bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými 
skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její 
použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v 
takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část 
způsobem znemožňujícím identifikaci občana. Fotografie pro vydání 
občanského průkazu má hladký povrch a je v černobílém nebo 
barevném provedení. Zobrazená osoba musí mít neutrální výraz a 
zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Pokud 
se občan vzhledově nezměnil, může použít i starší fotografii. Ta 
ovšem musí splňovat výše uvedené podmínky (např. u starších 
fotografií se používal dnes již nevyhovující 3/ 4 profil).   
Občané jsou povinni požádat o vydání nového občanského průkazu 
nejpozději do 30. listopadu 2008. Pokud tak neučiní, mohou dostat 
pokutu až do výše 10.000 Kč (jedná se o přestupek). Tato výměna se 
netýká občanů, kteří se narodili před 1. lednem 1936.    
Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů od předložení všech dokladů 
potřebných pro jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s 
rozšířenou působností, případně do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla 
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 
postoupena.  

MěÚ Kaplice 

 
Sociáln ě patologické jevy 

 

Drogy - obecně 
 

Dobrý den, po letních prázdninách se opět vracíme s naší sérií článků 
o sociálně patologických jevech. Následující články v sérii věnujeme 
drogové problematice. 
Pojem „droga“ se historicky vyvíjel. Původně toto slovo, pocházející 
z francouzštiny, znamenalo „sušené nebo jinak konzervované orgány 
rostlin, živočichů, sloužící jako léčiva; léčivo obecně“ a např. v 
angličtině si tento význam slovo „drug“ podrželo i v běžné řeči 
dodnes (3). 

Přesnou definici drogy podala v roce 1969 komise znalců Světové 
zdravotnické organizace a publikovala ji v této podobě: “Droga je 
jakákoliv látka (substance), která je-li vpravena do živého organismu, 
může pozměnit jednu nebo více jeho životních funkcí.” (2) 

 

Zjednodušeně můžeme tedy říct, že droga je každá látka, která po 
té, co jí užiješ, vyvolá změny v těle a může vyvolat vznik 
závislosti. 
 

Aby se některé látky (přírodní nebo vyrobené uměle) daly zahrnout 
pod pojem drogy, musí splňovat některá základní kriteria:  
• Látka musí mít psychotropní účinek, tzn. musí silně působit na 
centrální nervový systém. Jedná se o změny nálad, vnímání, myšlení, 
podráždění, útlumu a chování.  
• Látka je více či méně škodlivá (jedovatá), protože narušuje nor-
mální  činnost nervových buněk. Je také v různé míře omamná.  
• Látka musí být návyková. Na některé látky vzniká závislost během 
několika týdnů, u jiných jsou to měsíce či léta. Jsou však bohužel 
známy i  takové případy, kdy došlo ke zneužití pouze jednou, a i to se 
stalo pro tuto osobu osudové (2). 
 

Existuje řada systémů dělení drog. Společensky nejužívanější je 
následující dělení drog:  
a) nelegální drogy:   * konopné drogy * opiáty 

* stimulační látky * halucinogeny * psychotropní léky 

b) legální drogy (uvádíme pouze nejčastěji užívané drogy jak v 
České republice, tak v ostatních evropských státech):  

* alkohol  * tabák  
 

Závislost 
Závislost je nekontrolované nutkání opakovat své chování bez ohledu 
na jeho dlouhodobé důsledky (5). 
Člověk může být závislý na nějaké látce, nutkavém jednání nebo 
vztahu. Nikdo nechce být ničím ovládán, a přesto se to neustále stává. 
Může se stát, že to něco člověka zcela zotročí, vládne mu. Člověk 
ztratil kontrolu nad svým životem, nedělá, co by opravdu chtěl. Je 
nemocný. Závislost neboli oddání se něčemu je téměř vždy projevem 
něčeho hlubšího, např.: 
� útěk před problémem/y 
� neschopnost se vypořádat s tlakem společenské skupiny (party)  
� bezradnost, neví, co se svým vlastním životem  
� neví, kým je, jakou má hodnotu (4) 
 

Drogová závislost je o to záludnější, že:  
� vzniká poměrně rychle - závisí na druhu užívané drogy, popř. 
kombinaci drog, osobních dispozicích jedince, věku... 
� pokud člověk zakusí příjemnosti drogy, jen těžko si dokáže 
představit, že ho může z ráje stáhnout do pekelné propasti  
� skončit s drogou úplně bez problémů se podaří jen málokomu (4)  
Za příznaky patologické závislosti ve vztahu k droze je považováno: 
� chuť (bažení, tzv. craving) vůči předmětu závislosti 
� vytlačování a zanedbávání jiných potřeb, např. přátel, koníčků,… 
� snížené sebeovládání specificky ve vztahu k předmětu závislosti,   
t. j. například užívání látky i přes jasné vědomí její škodlivosti 
� zvyšování tolerance - tj. že osoba „snese“ čím dál větší množství a 
účinek je ve vztahu k množství čím dál menší, takže se zvyšuje 
potřeba. 
� abstinenční příznaky po vysazení (1) 
Závislost můžeme rozlišit na závislost fyzickou a psychickou: 
Fyzická závislost znamená, že: 
� tělo si na drogu zvykne, droga se stává součástí organismu, nemá-li 
ji, protestuje (abstinenční syndrom) 
� pro dosažení stejného účinku si organismus žádá vyšší dávku drogy 
(vzrůst tolerance) 
Psychická závislost znamená, že: 
� jedinec pociťuje silnou touhu po droze 
� potřeba drogy se stává nepotlačitelná 
� veškeré chování se zaměřuje na získání drogy 
� jedinec ztrácí zájem o vše jiné, co s drogou nesouvisí 
 

Co může naznačovat, že člověk ve Vašem okolí bere drogy? 
* Problémy ve škole / práci * Ztráta původních zájmů 
* Změna přátel a party * Změny chování 
* Slabost, spaní přes den * Ztráta chuti k jídlu, hubnutí 
* Kožní defekty  * Nález stříkaček, jehel a drog 
* Mizení peněz   * Stopy po injekčním vpichu na končetinách (1)  
 

Pokud potřebujete pomoc s problémy souvisejícími s užíváním 
návykových látek, máte možnost se obrátit na následující organizace: 

Drogová poradna Prevent – Tomáš Brejcha, DiS. 
Tylova 23, České Budějovice, Tel.: 725 708 078 

 

Streetworker pro města Český Krumlov a Kaplice 
- Mgr. Daniel Jambrikovi č  

Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. 
Špičák 114, Český Krumlov, Tel.: 736 634 126, 731 479 326 

 

popř.: Odbor sociálně-právní ochrany dětí, MěÚ Kaplice 
tel.: 380 303 180 – 182, 191 

 

 Mgr. Jana Vráželová a Mgr. Karel Světlý 
 

Seznam použitých zdrojů: 
1) Co může naznačovat, že Vaše dítě bere drogy?  [online]. 2007 [cit. 2008-08-18]. 
Dostupný z WWW: http://www.zachranny-
kruh.cz/rizikove_chovani/co_muze_naznacovat_ze_vase_dite_bere_drogy.html 
2) Používaná terminologie.  [online]. [cit. 2008-08-18]. 
http://www.rect.muni.cz/drogy/POKUS/casti/slovnik.htm  
3) Zábranský, T. Drogová epidemiologie. [online]. 2003 [cit. 2008-08-18]. www.drogy-
info.cz/index.php/content/download/1341/6262/file/definice.pdf  
4) Závislost [online]. 1999 [cit. 2008-08-18]. http://knihovna.adam.cz/drogy99/zavisl.htm 

5) Závislost  [online]. [cit. 2008-08-18]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vislost  
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COUNTRY SALOON 
STEAK – RESTAURANT – KAPLICE 

/naproti čerpací stanici AGIP/ 
 

Vstupné 60,- Kč * první tón 21.00 – 02.00 hodin 
  

Kulturní program září 2008 
 

Sobota 6. 9. HASTROŠ (Kaplice)  
Country taneček  

Sobota 13. 9. Dj Radek Bulant (Č. Budějovice) 
Old Times Disco – staré fláky 

Sobota 20. 9. PATROLA (Č. Budějovice)  
Country taneček  

Sobota 27. 9.  Dj Radek Bulant (Č. Budějovice) 

Old Times Disco – staré fláky 
 

Proč k nám do Country Saloonu??? 
 

Protože Vás čeká příjemně strávený čas ve stylovém prostředí.  
Protože výborně vaříme z čerstvých kvalitních surovin.  

Protože Vám nabízíme každodenní  
zvýhodněné polední menu za 69,- Kč.  

Protože k čepování piva používáme čistý vzduch.  
Protože Vám dovolíme vstoupit i s Vaším pejskem.  
Protože si u nás můžete objednat svatbu, oslavu,  

mejdan nebo posezní s přáteli.  

 
 
 
 

 
 
 

1. pondělí Promítání pro děti ČESKÉ ZNĚNÍ  89  min.  
17.30 hod. WINX CLUB: VÝPRAVA DO ZTRACENÉHO 

KRÁLOVSTVÍ  
  Víly Dračího plamene čelí ohromné výzvě, musejí 

porazit zlé čarodějnice a najít posledního krále Sparxu. 
Režie: I. Straffi  

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
2. úterý Dobrodružné drama USA  148 min.  
20.00 hod. ÚTĚK DO DIVOČINY  
  Rozhodl se opustit civilizaci. Zbavil se všeho majetku 

a vydal se objevovat kouzlo panenské aljašské 
přírody… Film, který uchvátí každého cestovatele. 
Režie: S. Penn. Hrají: E. Hirsch, V. Vaughn, W. Hurt  

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
3. středa Akční film USA   109 min.  
20.00 hod. WANTED  
  Všechno se pro něj změní během jednoho setkání, kdy 

se dozví, že jeho otec byl hlavou tajné organizace 
nájemných vrahů. Teď je na něm, aby šel v jeho 
stopách… Režie: T. Bekmambetov. Hrají. J. McAvoy, 
A. Jolie, M. Freeman 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
8. pondělí Akční film USA   125 min.  
20.00 hod. IRON MAN 
  Vyvíjí pro armádu zbraně a vojenské technologie. 

Coby technický génius si pod vlivem událostí vyková 
sám pro sebe zbroj, aby zastavil vlastní zbraně… 
Režie: J. Favreau. Hrají: R. Downey Jr., G. Paltrow 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
9. úterý Česká komedie   102 min.  
20.00 hod. U MĚ DOBRÝ 
  Partička přátel ze zahrádkářské kolonie se na poč. 90. 

let zaplete s gangem skořápkářů z  vysočanské tržnice. 
Za účelem pomsty se semknou pod vedením 
kouzelníka Bolka Polívky … Režie: J. Hřebejk. Hrají: 
B. Polívka, J. Schmitzer, P. Forman, J. Somr 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
10. středa Akční fantasy USA   112 min.  
20.00 hod. NEUVĚŘITELNÝ HULK   
   Ve chvílích rozrušení se mění v obrovského 

nepříčetného svalovce. Osud mu uchystá zápas s 
podobně zmutovaným záporákem. Režie: L. Leterrier. 
Hrají: E. Norton, L. Tyler 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
15. pondělí Historické drama Kazachstán  129 min.  
20.00 hod. MONGOL - ČINGISCHÁN  
  Byl zrozen k vítězstvím. Mládí a vzestup moci 

jednoho z nejslavnějších dobyvatelů. Režie: S. 
Bodrov. Hrají: T. Asano, H. Sun  

   Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
16. úterý Rodinný dobrodružný film USA    96 min.  
17.30 hod. ZAPOMENUTÝ OSTROV          ČESKÉ ZNĚNÍ 
 Malá Nim se v doprovodu lachtana, ještěrky a 

papouška baví vymýšlením dobrodružných výprav po 
„svém“ ostrově. Pak se ale ztratí na moři její táta… 
Režie: M. Levin, J. Flackett. Hrají: J. Foster, G. Butler  

  Vstup 60,- Kč   

17. středa Mysteriozní thriller USA/Kanada   105 min.  
20.00 hod. AKTA X: CHCI UVĚŘIT 
 Pravda je tam uvnitř. Režie: Ch. Carter. Hrají: D. 

Duchovny, G. Anderson  
  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
22. pondělí Krimi komedie USA  110 min.  
20.00 hod. DOSTAŇTE AGENTA SMARTA 
 Komedie o nablblém tajném agentovi, který nastupuje 

do akce až poté, co jsou zlikvidováni všichni jeho 
schopnější kolegové. Režie: P. Segal. Hrají: A. 
Hathaway, S. Carell  

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
23. úterý Drama, sci-fi USA/Indie  90 min.  
24. středa STALO SE 
20.00 hod. Nevysvětlitelné sebevraždy, to je nová hrůzná 

epidemie, před kterou možná nebude úniku. Režie: M. 
Night Shyamalan. Hrají: M. Wahlberg, J. Leguizamo 

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
29. pondělí Romantický film Francie   111 min.  
20.00 hod. MOJE BORŮVKOVÉ NOCI 
 Její zlomené srdce se zvolna osvobozuje z pout 

minulosti a objevuje novou cestu - tu, na jejímž konci 
čeká opravdová láska. Režie: Kar-wai Wong. Hrají: N. 
Jones, J. Law, N. Portman, R. Weisz 

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
30. úterý Promítání pro děti ČESKÉ ZNĚNÍ 92 min.  
17.30 hod. KUNG FU PANDA 
 Líný, neohrabaný, ale roztomilý pandí hrdina ujde 

neuvěřitelnou cestu, aby se stal legendárním Dračím 
bojovníkem. Režie: M. Osborne  

 Vstup 70,- Kč 
 

Na říjen p řipravujeme : MAMMA MIA!, BATHORY, 
ROLLING STONES, SIROTČINEC, MUMIE: HROB 
DRAČÍHO CÍSAŘE, SEZNAMTE SE S DAVEM, PENELOPE, 
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
září 
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6. září, sobota     10.00 hodin 

ŠACHOVÝ TURNAJ   
O pohár města 
Pořádá Šachový oddíl Spartak a KIC Kaplice. Prezentace od 9.00 
hodin. Přihlášky možno podat v Infocentru, tel. 380 311 388.  
Kulturní dům Kaplice Startovné 50,- Kč / důchodci 20,- Kč   
 

7. září, neděle                  18.00 hodin    

VARHANNÍ KONCERT    
Jana Havlíčková hraje díla J. S. Bacha, J. K. Kuchaře aj.  
Kostel sv. Petra a Pavla  Vstupné dobrovolné  
 

12. září, pátek                 19.00 hodin    

METALOMANIA IV.   
Orphan Hate (Německo), Fleshless, Pikodeath, Sacrist, Nihil,…   
Kulturní dům Kaplice    
 

26. září, pátek                 20.00 – 01.00 hodin  

PÁTEČNÍ HUDEBNÍ KAVÁRNA  
K poslechu i tanci hraje „Trio bez B“. Více viz krátká pozvánka.  
Kulturní dům Kaplice    
 

27. září, sobota 

JÍZDA SV. VÁCLAVA  (100 km) 
3. ročník podzimní jízdy. Orientační soutěž. Vyhodnocení celoroční 
soutěže 500 km Jihočeským krajem. Pořádá Veteran car club Kaplice. 
8.00 -  9.30 hodin příjem vozidel (hřiště Spartak Kaplice) 
10.00 hodin start soutěže 
 

Září, od úterý do soboty    9.00 – 17.00 hodin  

MNICHOVSKÁ DOHODA 1938 
Kopie a překlad dokumentu „Dohoda mezi Německem, Spojeným 
královstvím, Francií a Itálií, které se sešly v Mnichově 29. září 1938“ 
a dobové záběry…  
Historická expozice Kaplicka  
 

10. září, středa / + každou středu 

KURZ: 
ORIENTÁLNÍ 
TANCE  
Začátečnice od 18.00 hodin  
pokročilé od 19.30 hodin 
Informace: tel. 604 102 515 
damayanti@seznam.cz  
Kulturní dům Kaplice  
 

 

Pozvánka  
do Archy 

 
Nedělní bohoslužby v 9.00 hodin 

Setkání nad Biblí 
vždy čtvrtek v 19.00 hodin 

 

Musica Camerata 
Mužský pěvecký sbor Musica 

Camerata (Německo) se věnuje 
zejména klasické hudbě.  

Vstupné dobrovolné. 
 

Pořádá YMCA České Budějovice, o.s. 
Křesťanské sdružení mladých lidí 

 

Pátek 12. září, 18.00 hodin 

   Hudební kavárna v Kaplici  
 

Páteční taneček? Evergreeny 60. až 90. let naživo? Hudební 
comeback? … Toto vše nabízí každý druhý pátek, počínaje 26. 9. 
2008, hudební seskupení „Trio bez B“ ve spolupráci s KIC Kaplice. 
Tyto pátky bude předsálí kulturního domu od 20.00 do 01.00 hodiny 
nabízet příjemné kavárenské posezení s nabídkou káv, nápojů a 
malého občerstvení. Hudební kulisu a zároveň i hudbu k tanci budou 
zajišťovat různá hudební tělesa, která svými styly zpestří kulturní 
nabídku.  
26. 9. 2008 se začíná ve 20.00 hodin kapelou „Trio bez B“.  

 

   Trio bez B  
 

Počátky „Tria bez B“ se datují k roku 2002, kdy toto seskupení 
hrávalo v kavárně v Rožmberku nad Vltavou a U medvídka ve 
Vyšším Brodě. Ve složení Jiří Libertin – bicí, zpěv, Antonín 
Matějček – piano podbarvovali kavárenskými melodiemi páteční 
večery. Basová a sólová kytara, foukací harmonika a zpěv přibyly 
v roce 2004 v jedné osobě s Marcelem Neckářem. Ve stejném období 
nás doplnila svým zpěvem Zuzka Kubincová.  

Love story theme, Indiánská píseň lásky, 
The Entertainer, Boogie woogie, Amazing 
grace, In the mood, Ona se brání, Maluj zase 
obrázky, … těmito a dalšími neza-
pomenutelnými skladbami bychom vám rádi 
zpříjemnili páteční večery v kavárně 
kulturního domu v Kaplici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DDM Kaplice oznamuje, že přihlášky do 
kroužků pro děti na rok 2008/09 budou 
v první polovině září rozdány v základních 
školách.  
 

Kurzy pro dospělé  
(anglický jazyk, německý jazyk, jóga a 
keramika pro dospělé) budou pokračovat i 
v novém školním roce. Bližší informace 
k těmto kurzům budou k dispozici v DDM 
nebo na telefonu 380 313 009. 

Za DDM Kaplice Jana Srogončíková 
 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
září 

    DDM Kaplice 
Omlenická 436 

 380 313009 
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Město Kaplice připravuje spolu s okolními pohraničními obcemi 
Čech a Rakouska společný projekt, který bude zaměřen na 
poutní místa, jež se v průběhu staletí vytvořila podél řeky Malše.  
 

Malše pramení poblíž městečka Sandl v kopci Wiehberg a 
vytváří přirozenou hranici mezi Českou a Rakouskou 
republikou. Malé městečko Sandl má k české historii zajímavou 
vazbu. Do tohoto městečka totiž přicházeli čeští skláři a malíři 
zabývající se malbou na sklo. Sandl je také spjat s českým 
světcem Janem Nepomuckým, jemuž je zasvěcen místní barokní 
kostel. V tomto kraji se nachází přírodní ptačí rezervace. 
V Sandlu začíná naše cesta (o Velikonocích roku 2009 se zde 
uskuteční úvodní pouť tohoto projektu) a pokračuje k poutnímu 
zastavení v Cetvinách, kde se nachází zrenovovaný raně gotický 
kostelík a dále pak obnovená křížová cesta. 3. poutní zastavení je 
situováno do rakouského Leopoldschlagu. Následuje mariánské 
poutní místo Svatý Kámen a Dolní Dvořiště, jehož náměstí zdobí 
jedinečná ukázka jihočeské gotiky - kostel sv. Jiljí. Poutní cesta 
pokračuje dále do Rychnova nad Malší s významnou křížovou 
cestou a kostelem sv. Ondřeje a končí u kostelů sv. Petra a Pavla 
a sv. Floriána v Kaplici.  
 

Území podél Malše prošlo v minulosti těžkou zkouškou, kdy 
většina památek upadla téměř v zapomění, zároveň zde přesto 
došlo k významným obnovám kostelů, z nichž řada pochází z 12. 
– 13. století, kaplí či křížových cest. Tento projekt chce přispět 
k znovuobjevení duchovního a kulturního života v této oblasti. 
 

V rámci první etapy projektu bude poutní cesta zmapována a 
propagačně zpracována v celém úseku od Sandlu až po Kaplici. 
Současně by mělo probíhat značení této cesty, prozatímně 
končící v Kaplici u kostelů sv. Petra a Pavla a sv. Floriána. 
Projekt chceme společně představit v červnu 2009 na 
Petropavlovské pouti v Kaplici. V krátké době podáme žádost o 
grant na tuto akci, jejímž cílem je tento zapomenutý pohraniční 
region znovu kulturně a informativně  povznést.     KIC Kaplice  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Českobudějovická ulice (na starších mapách Krajinská), 
vyváděla z centrálního kaplického náměstí povozy, drožky i 
fiakry směrem na vzdálené město České Budějovice. I tato 
ulice žila v roce 1932 čilým obchodním ruchem, i když 
podle obchodního seznamu se zdá, že v některých domech 
se provozovalo hned několik živností a jiné zas sloužily 
„jen“ k obývání. Na každý pád ústí Pobřežní uličky 
(kopírující tok řeky  Malše) do Krajinské vypadalo tehdy 
docela jinak. Dům pekaře dnes už nestojí (vystupoval 
hmotově do prostoru dlážděné ulice; to je vidět na dobové 
fotografii) a křižovatku v tomto místě uzavíraly dva domky, 
jeden z nich pravděpodobně nadaný živnostmi, uvedenými 
u obrázku na str. 1.  
Fotograf, který si jednoho malebného dne ve 20. letech 20. 
století postavil svůj aparát na náměstí, dostal do záběru 
také pasáž s průhledem do Krajinské ulice a my dnes 
vidíme, že tato ulička měla skutečně svůj půvab…     red   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Projekt: Poutní místa na Malši 
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   Slavnosti Ž ďára  
 

19. července uspořádal SDH Žďár a Pořešínec oslavu u příležitosti 
650. výročí založení osady Žďár. Během odpoledne byla připravena 
výstava historických map a fotek, kde bylo možné porovnat, jak se 
vesnice měnila. Lidé mohli shlédnout hasičské útoky v podání 
místních dobrovolných hasičů, žen z Rozpoutí a dětí z Hubenova.  
V podvečerních hodinách zahráli místní ochotníci svou komediální 
hru o založení Žďára, která se setkala s velkým úspěchem. Na návsi 
pod vojenskými stany celý večer vyhrávala muzika.  
První dochovaná zmínka o osadě Žďár pochází z  24. února 1358. 
S rozvojem hradu Pořešín vyvstávala stále větší potřeba plochy 
obdělávané půdy. Tato půda byla v tehdy hustě zalesněných oblastech 
získávána mýcením a zejména pak vypalováním – žďářením lesů. 
Lidé, kteří se touto činností zabývali, zakládali osady s příznačným 
názvem „Žďár – Žár“ německy „Sohors“. V porovnání s rokem 2008, 
kdy je ve Žďáře registrováno 44 obyvatel, zde v roce 1850 žilo 
dokonce 210 obyvatel. 
Děkujeme městu Kaplice za finanční příspěvek na slavnosti.  

Obyvatelé Žďára 
 

   Zajímavá kultura v okolí  
 

6. září   Rozloučení s prázdninami  
Park exotických zvířat, Dvorec u Borovan.  
 

6. a 7. září     Pouť sv. Jiljí  
6. září od 16.00 hodin exhibiční utkání Výběru Dolního Dvořiště proti 
Klubu českých fotbalových internacionálů. V neděli kulturní 
program, pouťová zábava, řemeslný jarmark. Náměstí, Dolní 
Dvořiště.  
 

7. září    Hvězdy na venkově 
Verner Collegium hraje Čtvero ročních dob od A. Vivaldiho. V 19.00 
hodin, kostel Navštívení Panny Marie, Borovany.  
 

20. září  Oslavy 625. výročí povýšení na městečko 
Program: flétnový soubor SEDMIKRÁSKA, dopoledne prezentace 
projektu dětí ZŠ Život na řece Černé, loutkové divadlo, ukázky 
Staročeské koledy, odpoledne Bratři z růže - šermířské ukázky + 
pohádka, pouťové atrakce, stánkový prodej, výstava fotografií 
Benešovska, dechová hudba z rakouského Purgstallu.  
Benešov nad Černou.  
 

28. září   Hana a Petr Ulrychovi, JAVORY 
Hradní nádvoří Nové Hrady, od 14.00 hodin. Předprodej (200,- Kč): 
KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195, kic@novehrady.cz 
 

29. září    Koncert: Ondřej Ruml  
Koncert finalisty soutěže X-FACTOR Ondřeje Rumla „Běh času“ + 
autogramiáda. Dále účinkují Olga Lounová a Petra Pudová. Od 18.30 
hodin. Předprodej 170,- Kč. KD Beseda,  České Velenice.  
 

Září    Výstava „Po stopách společné historie“ 
Historie Novohradska; evropské národy, které jím prošly a ovlivnily; 
lidé, jejichž činnost je neodmyslitelně spjata s touto oblastí. Součástí 
výstavy bude i prezentace dosud nepublikovaných dobových 
pohlednic Nových Hradů a Novohradska. Otevřeno denně 10.00 – 
17.00 hod. Koželužna Nové Hrady 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rádi bychom poděkovali 
 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zúčastnili posledního 
rozloučení s paní Jarmilou Červíčkovou z Blanska.  

Děkují Červíčkovi  
 

Jak houby po dešti 
 

Také jste si všimli jak rostou? No přece placená parkovací místa na 
veřejných parkovištích. Týká se to obou panelových sídlišť v Kaplici. 
Začíná jich být už pomalu více než těch ostatních. Před nějakým 
časem byly na těchto sídlištích rozšířeny parkovací plochy. Asi proto, 
aby se tam vešlo více aut. A jak to vypadá nyní?  Parkoviště přes den 
zejí prázdnotou a když si přivezete k domu nákup, tak prostě nemáte 
kde na těchto prázdných parkovištích zaparkovat. Místa se zaplní až 
večer. Jakým právem Město pronajímá veřejné prostory určené pro 
veškerou veřejnost jednotlivcům. Za čí peníze byly rozšířeny 
parkovací plochy, že je teď Město komerčně využívá? Jak dlouho 
bude trvat, než Město začne vybírat vstupné na náměstí nebo poplatek 
za používání chodníků? Navrhuji tyto nájmy od příštího roku již 
neobnovovat a ponechat parkoviště občanům, tak jak to bylo dříve. 
Samozřejmě pro invalidy je ponechat. A ještě maličkost. Domnívám 
se, že existuje vyhláška, která řeší odstavení nepojízdných aut a 
vraků. Uvolnila by se další parkovací místa. 

Václav Krampera 
 

Re: polemika s p. Šandovou - Hnutí  DUHA  
k článku „OKNA dřevěná, nebo snad z PVC“ 
      

Po „plodných“ diskuzích s paní Šandovou v předešlých číslech 
Zpravodaje tuto diskuzi končím s tím, že využiji svého 
pedagogického vzdělání a nabízím paní Šandové a ostatním 
„ekologistům“ kondice ze základů chemie, aby napříště nemuseli 
používat pseudoargumenty typu: „...studie různých vědců...“ a 
podobně. 

Jiří Krba, majitel firmy OKNOTHERM - výrobce plastových oken 

 

Malí fotbalisté děkují 
 

Kaplická starší přípravka děkuje za sponzorský dar na dresy od pana 
Vladimíra Kadlece - firma Alex VHP s.r.o.  

Dobrovolní hasiči slavili ve Žďáru 650. výročí osady…   

Brána názor ům otev řena 
 

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

Náměty a příspěvky přijímáme v redakci - Infocentrum  
budova kina, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz 
Infocentrum Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice. 

Anonymy nezveřejňujeme. 
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   Zeptali jsme se Policie ČR…  
 

Zeptali jsme se na obvodním oddělení vedoucího Policie ČR 
v Kaplici, nadporučíka Vladimíra Boledoviče, jaké případy trestné 
činnosti a přestupků policisté řeší, jaké nejčastěji, kdy bývá povolán 
do akce vrtulník nebo soudní znalec…  
 

Základní útvary Policie ČR vyjíždějí na veškerou oznámenou trestnou 
činnost; oznámení vraždy, znásilnění, krádeže a další. Prvořadým 
úkolem je odvrácení nebezpečí a zajištění místa činu do příjezdu 
výjezdové skupiny, zjištění svědků a dalších osob k události.  
 

K čemu se nejčastěji vyjíždí v kaplickém obvodu? 
Nejčastější trestná činnost je majetkového charakteru, spadají sem 
krádeže prosté a krádeže provedené vloupáním ať už do firemních 
objektů, rekreačních zařízení (chaty, chalupy) a v omezené míře do 
bytů, i krádeže do motorových vozidel a jejich samotné zcizování. 
Řešíme přibližně 45 případů ohlášené trestné činnosti za měsíc. 
Z toho asi 30 případů má charakter majetkový. V poslední době nás 
hodně tíží lapkové, kteří kradou barevné kovy a železné předměty, jež 
nejsou pevně přidělané. Vybírají železné kryty kanálů, česla na 
rybníce … Chtěli bychom požádat občany, aby si této problematiky 
více všímali. Otevřené kanály bez krytů jsou velkým nebezpečím jak 
pro automobily, tak pro cyklisty. (Pomoci můžete zavoláním na tel. 
158, v případě, že např. zahlédnete SPZ vozu takového zloděje). Asi 
desetinu tvoří násilná trestná činnost - újmy na zdraví. V menší míře 
se na Kaplicku řeší mravnostní oznámení. Častý je také trestný čin 
řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění či v době zákazu 
(zde hrozí až jeden rok odnětí svobody a v případě opakovaného 
neoprávněného řízení policie dokonce zabavuje i dopravní 
prostředek).  
 

Co se potom děje s takto zabaveným vozem? 
Soud může vyslovit propadnutí věci ve prospěch státu. Tyto vozy se 
následně prodají v aukci.  
 

V jakých případech bývá nasazen policejní vrtulník?  
V případě pátrání po osobách je jednou z možností využití vrtulníku 
s termovizí. K tomu se přistupuje hlavně v případech, kde je 
předpoklad, že se pohřešovaná osoba pohybuje v určitém prostoru 
v přírodě. Jedná se většinou o úmyslný útěk (nezletilé osoby) 
z domova nebo o pohřešování starších a nemocných osob, které 
zabloudili při turistických procházkách či při sběru lesních plodin. 
Právě u nich hraje velkou roli čas, potřeba brát pravidelně léky; 
závažnost situace zhoršuje i nepřízeň počasí. Při těchto pátráních 
využíváme nejen vrtulník, ale i cvičené psy.  
 

Nastala v nedávné době natolik vážná situace, aby byl vrtulník či 
zachránáři nasazeni v Kaplici? 
Letos tu byl vrtulník nasazen při pátrání po nezletilé osobě. 
V minulosti byl využit také sbor záchranářů kynologů, ti se zúčastnili 
pátrání po starší osobě, trpící vážnou zdravotní poruchou. V obou 
případech bylo pátrání úspěšné.  
 

Kdo modrobílý policejní vrtulník poskytuje? 
Vrtulníky patří k letce Ministerstva vnitra. Vyžadují se služebním 
postupem příslušných funkcionářů Policie ČR. Na Policejním 
prezidiu je vyčleněn tým při pátrání po osobách, zejména nezletilců 
(do 15 let), který celou akci koordinuje přímo na místě. S vrtulníkem 
přiletí z Prahy osádka pilotů. Z důvodu dobré znalosti terénu do 
vrtulníku po jeho příletu nasedá zkušený policista z obvodu, v němž 
se pátrání provádí, a ten s osádkou vrtulníku koordinuje pátrání.  
 

Jinou kategorií jsou případy, při nichž se volá soudní znalec…  
Soudní znalci se na místo činu přibírají v případech, v nichž se objeví 
mimo jiné nejasnosti, jak a zda vůbec došlo k činu na daném místě. 
Někdy se stává, že je mrtvé tělo na místo činu pouze přivezeno nebo 
se neví, jak dlouho tam leží. Při šetření sebevraždy skokem z okna 
soudní znalec zkoumá, zda osobě někdo nepomohl, apod. Jejich 
úkolem je tedy především objasnění daných nejasností. Soudní pitva 
slouží jako jeden z důkazů a rovněž spadá pod činnost soudního 
znalce, v těchto případech soudního znalce z oboru lékařství. Máme 
ale také odborníky z odboru kriminalistické techniky a expertýz, kteří 
vypracovávájí posudky z místa činu (volají se často při požárech 
domů), soudní znalce z oboru dopravy, přibíraných při vážnějších 
nehodách, nebo také soudního znalce z oboru ekonomiky.  

V současné době máme na Kaplicku přibrané dva soudní znalce 
z oboru lékařství, kdy šetříme případ úmrtí mladého muže při požáru, 
aby nám zjistili okolnosti a příčinu úmrtí.  
 

A na závěr nám řekněte, jak je to s planými výjezdy? 
Občas anonymní osoba oznámí událost, na kterou policie vyjíždí, 
ovšem na označeném místě se nic neudálo. Tato falešná oznámení se 
bohužel někdy nedají objasnit. Pokud se nejedná o nezletilce, je 
oznamovatel trestně postižitelný.  
Policie rovněž dostává oznamení, kde má osoba důvodnou obavu o 
své zdraví, majetek, je přesvědčená, že někdo je v domě, někdo se 
k ní chce vloupat, a podobně. Nakonec se zjistí, že na půdě rejdí 
kočky, což se řešívá čas od času i na Kaplicku. Tato oznámení bývají 
prošetřena, osoby uklidněny. Výjezd se nikomu neúčtuje. 

red  
 
 

 
 
 

 
2. 9. PASOVARY – SVĚTLÍK – HO ŘICE NA ŠUM. 14 km 
Autobusem od školy v 5.40 hodin do Č. Krumlova, dále v 6.35 do 
Slavkova. Trasa: Slavkov – Pasovary – Světlík – Bednáře – Hostiví-
nova Lhota – Hořice na Šumavě, autobus, vlak v 14.23, 16.21 hodin  
9. 9.  KRAVÍ HORA     12 km 
Autobusem z aut. nádraží v 6.30 hodin do Benešova nad Černou, dále 
do Horní Stropnice. Trasa: Horní Stropnice – po Č – Kraví hora – 
Kuní hora – Cikánský vrch – Benešov nad Černou, autobus 
16. 9. Z TICHÉ DO MALONT   11 km 
Autobusem od školy v 6.30 hodin do Tiché. Trasa: houbová – Tichá – 
Janova Ves – Tmavým lesem – k Bělé – Malonty, autobus. 
23. 9. ŠVÉDSKÉ ŠANCE   14 km 
Autobusem z aut. nádraží v 7.33 hodin do Weigetschlagu. Trasa: 
Weigetschlag – po Č – Rossberg – Švédské šance – Böhmdorf – 
Graslmühle – Alhut – Stiftung – Horní Dvořiště, autobus v 13.05 
nebo 15.58 hodin. Pas nebo občanský průkaz.  
27. 9. NA KAMENEC    SOBOTA  
Odjezd zvl. autobusem od býv. jeslí v 7.00 hodin. Vede Bárta.  
30. 9. KLEŤ     13 km  
Autobusem od školy v 5.40 hodin do Č. Krumlova, dále v 6.30 hodin 
do Chvalšin – Rohy. Trasa: Rohy – po M – Kleť – po Z – Český 
Krumlov, autobus.  

 

   AEROBIK  
 

Sportovní hala ZŠ Školní 
Blíží se září a s tím opět hodiny aerobiku ve sportovní hale, které 
budou mít stejnou podobu jako v loňském roce. Zveme tedy a těšíme 
se na všechny zájemce. Stupeň fyzické úrovně ani věk není 
rozhodující, budeme se rozjíždět pozvolna… a tak neváhej a přijď to 
s námi zkusit! 
 

Rozvrh hodin: (začíná se už 1. 9. 2008) 
PONDĚLÍ    19.30 – 21.00 AEROBIK + BODYSTYLING 
STŘEDA      19.00 – 20.00 BODY BALANCE 
ČTVRTEK  18.30 – 20.00 STEP AEROBIK + BODYSTYLING 
Cena: 30 Kč/lekci, do 15ti let zdarma 
Co s sebou: karimatku, pití a sportovní boty, které nečerní podlahu. 
Těšíme se na viděnou. Za TJ Spartak Kaplice Lucka.  

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice              září 
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   Z historie  
 

Soudní pře svobodníků na Kaplicku  
v 16. století 
 

Ve fondu archívu Národního muzea v Praze je uložen v takzvané 
historickotopografické sbírce v konvoltu listin týkajících se města 
České Budějovice svazek korespondence správce horního desátku 
Melichara Reichenauera s úředníky královské komory. 
Korespondence se týká jurisdikce svobodníků (svobodných sedláků) 
na jih od Českých Budějovic v letech 1552 – 1565. Melichar 
Reichenauer byl roku 1552 ustanoven jako zástupce komorního úřadu 
v Českých Budějovicích ochranou a správou nad svobodníky. Z okolí 
Kaplice se ve sbírce zachovaly dva dopisy.  
V prvním dopise komoře z 10. ledna 1553 se dožaduje právní pomoci 
a porady v případu ,,dědiníka“ Václava Přemila ze Zubčic. 
Reichenauer píše, že se necítí dost schopný ,,k opatřování některých 
svobodníků při Budějovicích ležících.“ Samotný případ zaujal i 
městského písaře Jana Petříka z Benešova, který případ zaznamenal 
do dvého díla ,,Knihy pamětí“ jako právní prejudikát. Svobodník 
Přemil lovil (líčil) tenaty na zajíce na pozemcích pana Viléma 
z Rožmberka a byl z toho přečinu usvědčen a pohnán dvěma půhony 
(23. 11. 1551 a 21. 12. 1551) před menší soud do Prahy, pod 
propadením pokuty 50 kop českých grošů. Přemil, jsa zřejmě ustrašen 
prespektivou soudního procesu s nejmocnějším šlechticem v zemi, 
raději propadl pokutě a k soudu se nedostavil. Až teprve po vydání 
zatykače purkrabím pražského hradu odhodlal se Václav Přemil 
dostavit do Prahy, byl však před Benešovem úkladně zavražděn a 
panem Holickým na Bystřici pochován. 
Těhotná vdova po Václavu Přemilovi Dorota byla ovšem insolventní 
a tak byl na popud Viléma z Rožmberka dne 13. října 1552 vydán 
nový zatykač naní jako na nedílnou majitelku svobodnického gruntu a 
vyhlášen po celém království.  
Brzy na to, dva dny před vánocemi roku 1552, jsouc ještě 
v šestinedělí, byla zatčena a uvržena na Krumlově do šatlavy. Po 
třech dnech byla na ,,víru“ propuštěna, aby podle znění zatykače ,,ve 
dvou nedělích v Praze se dostavila k soudu.“ Tu se za ní Reichenauer 
značně přimlouvá u zemských soudců ,,znaje, že taková věc zdá se 
nemožná, jak ze strany nemluvňátka, aby ho po cestě neumořila, 

druhé pro tak krutou zimu, která těch dnů trvala“, žádá a prosí, aby se 
úředníci smilovali a soudní řízení povolili až po velikonocích toho 
roku. Zároveň vysvětluje, že nebožtík ,,tím líčením“ žádné škody 
Rožmberku neučinil a zdůrazňuje, že kdyby měla zaplatit pokutu, 
,,potom by ten dvůr na to placení dluhu nepostačil.“ V závěru věří, že 
nad tou ,,chudou osiřelou ženou a siroty jejími milostivou rukou 
držeti budou“. V žádosti zdůrazňuje, že vdova má děťátko „toliko 
osm neděl staré“ a že je strach o to, aby dítě i žena nepřišly stejně 
jako její manžel o život. Vilém z Rožmberka, který trávil vánoce 
v Třeboni, povoluje dne 28. 12. 1552 ,,slovutnému příteli 
Reichenauerovi na místě vdovy odklad“ a zároveň nařizuje svému 
krumlovskému úředníkovi Mikuláši Humpolcovi, aby zařídil v Praze 
vše potřebné. Závěr a výsedek není znám, jisto však je, že v roce 
1553 je již držitelem svobodného dvora Jiřík Přemil a po něm jeho 
syn Simon Přemil.    
  
V dalším dopise zastupuje Reichenauer svobodníka Bartoše z Velení 
(Velenov u Kaplice). Ten držel svobodnický statek „šacovaný“ v roce 
1550 na 150 kop českých grošů rozlohou dva a třičtvrtě lánu polností 
a s berňovou povinností 6 kop českých grošů.  
Bartoš z Velení měl nemalou nesnáz od Beneše Dubenského 
z Chlumu u Křemže na místě jeho poddaného Říhy Sosnovce. V roce 
1563 vznikla pro „ničemná slova“ váda v městečku Kaplici mezi 
Bartošem a týmž Sosnovcem a jejich syny, která skončila dosti 
krvavě. Bartoš chtěje prý je dostati od sebe „byl v levou ruku zraněn 
tak, že sotva živ zůstal a na tu ruku ochroměl“. Tu prý Sosnovec, 
který byl v hlavu okrvavěn, ale po zhojení žádné škody na zdraví 
nenesl, vznesl prostřednictvím svého pana Beneše žádost na 
Reichenauera, aby „je přátelskou smlouvou srovnal“. Porovnání se 
mělo dít před městskou radou v Českých Budějovicích a když k němu 
došlo, dostavil se před radu Beneš s některými „pány stavu 
rytířského“ a požadovali na panu Bartošovi 80 kop českých grošů 
jako náhrady za léčení. Bartoš byl ochoten zaplatit s ohledem na své 
zmrzačení pouze 25 kop a tak byl na Bartoše vznesen půhon. 
Reichenauer žádá komorní radu o možnost vést spor před právem 
města České Budějovice a žádá o radu, jak si nadále počínat. Také 
tento výsledek sporu se bohužel nedochoval, ale o Bartošovi víme, že 
ještě v roce 1579 svobodnictví držel. 

Václav Hajer   
 

Pohled od Omleničky na Kaplici, Hradišťskou horu…  
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   Úspěšný rok 2008  
 

tenistů TJ Sokol Kaplice   
 

V činnosti sportovních oddílů a dobrovolných sdružení se hodnotí 
především to, zda sezona byla či nebyla zdařilá v účasti družstev 
v soutěžích, byť další činnosti, ať již výchova mládeže, investiční 
výstavba, údržba, pořádek, reklama atd. jsou též důležité a mnohdy 
ještě vážnější z dlouhodobého hlediska a perspektivy.  
Toto hodnocení provádíme ještě v průběhu roku, ale již po ukončení 
soutěží družstev. Po ukončení kalendářního roku se ukáže více též 
úspěšnost jednotlivců v turnajích a umístění v žebříčcích Jihočeského 
tenisového svazu.  
Hodnocení začneme od dospělých, a to družstev „A“ i „B“, protože 
především ti finalizují výsledky TJ.   
 

Soutěže smíšených družstev 2008.  Tabulka č. 1 Dospělí / Divize    
Pořadí  Klub   Body v tabulce 
1    TK Písek   14  
2 LTC TONSTAV-SERVICE ČB  13 
3 TK Tábor A  12 
4 TK MAS Sezimovo Ústí A 11 
5 Sokol TK Kaplice A  10 
6 Jiskra Bechyně A  9 
7 TJ TK MANE Hluboká n.V. B 8 
8 TJ TK MANE Hluboká n.V. A 7 
„A“ družstvo dospělých skončilo, jak je vidět z tabulky, na pěkném 
pátém místě v nejvyšší krajské soutěže – divizi, prakticky jen za 
velkými tenisovými oddíly. Družstvo tvořili hráči Miroslav Codl, 
Jaroslav Špilauer, Tomáš Makovec, Eva Codlová, Barbora Pavelková 
a divizi si zkusil proti TK Písek i mladý Josef Beneš. Nejúspěšnějšími 
hráči byli Miroslav Codl a nestárnoucí Jiří Bohata, který byl zároveň 
vedoucím družstva. Miroslav Cod si udržel výkonnost i při studiu na 
VŠ a málo se ví, že je herním partnerem mladé hráčky Linhové 
z Českých Budějovic, která se úspěšně zúčastnila v Paříži Rolland 
Garros i Wimbledonu a byla nejúspěšnější z mladých českých hráček.  
 

„B“ družstvo dospělých obětavě vedl Jiří Knížek a všichni toužili po 
postupu z KP III. do KP II. pro příští rok 2009, když v loňském roce 
2007 došlo k sestupu po zbytečné kontumaci. Jiří Knížek byl též 
hráčem družstva, které letos soutěž vyhrálo v sestavě František 
Brabec, Radek Theier, Josef Beneš, Jiří Knížek, Marek Líbal, 
Culková-Svobodová, Zuzka Faktorová, Kateřina Líbalová. 
Nejúspěšnější byl Radek Theier, ale i ostatní, vesměs mladí hráči se 
po porážce v prvním zápase s TC Týn nad Vltavou rozjeli a dokázali 
vyhrát všechny ostatní zápasy a tím i celou soutěž.  
Tabulka č. 2 Dospělí „B“ / Krajský p řebor III.  
1  Sokol TK Kaplice B  13 
2 TC Týn nad Vltavou  12 
3 TK Strakonice B  12 
4 TJ Centropen Dačice  12 
5 Slovan Jindřichův Hradec 11 
6 Start České Budějovice A 9 
7 Slavoj Pacov  8 
8 TK Soběslav  7  
 

Družstvo dorostu po loňském sestupu z Junior tour – dorostenecké 
ligy si dalo za cíl vyhrát velký KP I. a znovu postoupit do ligy. A po 
rozpačitém začátku, kdy dvakrát vyhráli po boji 5:4 s TC Borek a TK 
Tábor „B“, získali jistotu a vyhráli s převahou ostatní zápasy. Oporou 
byl Josef Beneš, ale velmi dobře hráli i ostatní, Marek Líbal, Michal 
Kozák, Marek Rychnovský, Adam Wágner, Zuzana Faktorová, 
Kristýna Durasová a Michaela Glaserová. Zlepšila se především 
Zuzka Faktorová. Věkově končí v dorostu Josef Beneš, ale ostatní 
mohou hrát i v příštím roce a po určitém doplnění věřím, že úspěšně i 
ligovou soutěž.  
Tabulka Dorost / Krajský přebor  
1 Sokol TK Kaplice  12 
2 TK Tábor B  11 
3 TK ZVVZ Milevsko B 10 
4 TK MAS Sezimovo Ústí B 9 
5 TJ Tennis Club BOREK 8 
6 TK Český Krumlov  7 
7 TK Zedník Sokol Deštná u 6 
 

Straší žáci, tj. letos ročník 1994 a mladší hráli letos nejvyšší soutěž 
kraje Kadet tour, zachránili účast v soutěži pro příští rok jen 
vítězstvím se Slovanem Jindřichův Hradec. Oporami byli: Marek 
Rychnovský, Michaela Glaserová a dalšími hráči byli: Skříčilová a 
Bobrová a dále Jan Nováček, který byl na hostování z Tonstav ČB a 
z Velešína Švec a Šátava. A s těmito třemi nelze pro příští ročník 
příliš počítat, takže v této kategorii to nebude jednoduché. Družstvo 
Velešína zřejmě bude stavět vlastní družstvo starších žáků.  
Tabulka starší žáci / KADET TOUR  
1 TK Pelhřimov A  14  
2 TK Písek   13 
3 LTC TONSTAV-SERVICE ČB 12 
4 TK Tábor A  11 
5 TK ZVVZ Milevsko  10 
6 TK MAS Sezimovo Ústí 9 
7 Sokol TK Kaplice  8 
8 Slovan Jindřichův Hradec A 7 
 

Mladší žáci, ročník 1996 a mladší, letos též hráli v nejvyšší soutěži 
v kraji, tj. jihočeskou ligu. Dva důležité zápasy s TK Pelhřimov a TK 
ZVVZ Milevsko vyhráli, ale zbývající zápasy už byly slabší. Oporou, 
pokud hrál, byl v této kategorii Marek Rychnovský a dalšími členy 
družstva byli: Sládek, Dreiling, Musil, Skříčilová a Bobrová.  
Tabulka mladší žactvo / Jihočeská liga  
1 TK Tábor A  14  
2 LTC TONSTAV-SERVICE ČB 12 
3 TK Písek   12 
4 Tenis Centrum Český Krumlov 11 
5 TK MAS Sezimovo Ústí 11 
6 Sokol TK Kaplice  9 
7 TK Pelhřimov A  8 
8 TK ZVVZ Milevsko A 7  
 
Až v září budou hrát též nejmladší, kterým je 6-9 let (baby-tenis a 
mini-tenis). Věříme, že trenér Miroslav Bauer připraví družstva dětí 
stejně jako v minulých letech, aby se i letos úspěšně zúčastnily 
krajského turnaje.  
Jinak bude ale třeba se zamyslet, jak dále při výchově mládeže, 
protože jen komerční zaměření na talenty nestačí pro dobrá, širší 
vlastní družstva mládeže. V Kaplici se daří vychovávat tenisty 
rozhodně laciněji než jinde. Základ osmi až devítiletých dětí je zde 
většinou též, a přitom často šikovných a talentovaných, ale později 
většinou chybí větší podpora rodičů a určitá cílevědomost. Nejde 
většinou o finanční prostředky, ale hlavně o čas, který je nutné 
vlastním dětem věnovat, protože bez účasti v turnajích, či dopravě na 
mistrovské zápasy družstev a i bez určitého dohledu na tréninky to 
nejde.  
Je to úkol i pro oddíl tenisu více jednat s rodiči, hned při prvních 
krůčcích dětí v tenise a i více se zaměřit na úspěšná družstva, 
především z kaplické mládeže.  

Za výbor TJ V. S. Kozyrev a  J. Theier starší 
 

   Katalog poskytovatel ů sociálních  
 

služeb zdarma v Infocentru  
 

Oznamujeme občanům města Kaplice a okolních obcí, že 
v Infocentru města Kaplice si mají možnost zdarma vyzvednout 
brožuru „Katalog poskytovatelů sociálních služeb“, který obsahuje 
přehled poskytovatelů sociálních služeb na území města Kaplice a 
jeho okolí. Tato brožura ve své podstatě doplňuje strategický 
dokument Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území 
správního obvodu města Kaplice a s ním související dotazníková 
šetření, která můžete nalézt mj. na internetových stránkách 
www.komunitni-plan.cz/kaplice.  

 
Poznejte lépe krajinu, v níž žijete 
 

Nový průvodce „Novohradské hory“ nabízí nejkrásnější letní i zimní 
výlety, příběhy, pověsti, historii, schématické plánky i mnoho dalších 
informací, včetně 16 vstupenek či poukázek na zajímavá místa 
v oblasti. Průvodce můžete zakoupit přímo v Infocentru.  

 


