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COUNTRY SALOON 
STEAK – RESTAURANT  
Českobudějovická 778, Kaplice 

 

První tón ve 21.00 – poslední tón v 02.00 hodin 
  

Kulturní program ŘÍJEN 2008 
 

Sobota 4. 10. PYŠKOT (Kaplice)  
Country taneček, vstup 60,- Kč  

Sobota 11. 10. Dj KELLY (Bujanov)  
Česko-slovenské hity 70 – 90 léta, 
vstup zdarma !  

Sobota 18. 10. DROBEK & KLONDAJK (ČB)  
Country taneček – vstup 90,- Kč  

Sobota 25. 10.  Dj KELLY (Bujanov)  
Česko-slovenské hity 70 – 90 léta, 
vstup zdarma!  

 

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. středa Trochu drama i komedie VB/USA  102  min.  
20.00 hod. PENELOPE 
  Penelope trpí utajovanou rodinnou kletbou, jež jí 

přičarovala prasečí rypáček. Zachránit jí může jen 
sňatek s mužem se šlechtickou krví. Každý nápadník 
před ní ale utíká… Režie: M. Palansky. Hrají: Ch. 
Ricci, J. McAvoy, R. Witherspoon 

  Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno 
6. pondělí Komedie muzikál VB/USA  108 min.  
20.00 hod. MAMMA MIA! 
  Během příprav na svatbu se rozhodne pozvat také tři 

muže, o kterých se domnívá, že by mohli být jejím 
otcem. Letní hit podbarvený hudbou skupiny ABBA. 
Režie: P. Lloyd. Hrají: M. Streep, C. Firth, P. Brosnan 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
7. úterý Historické drama Slovensko/ČR    140 min.  
8. středa BATHORY 
20.00 hod. Silný příběh Čachtické paní „krvavé hraběnky“, ženy s 

pověstí největší vražedkyně všech dob. Režie: J. 
Jakubisko. Hrají: A. Friel, K. Roden, B. Polívka, J. 
Mádl…   

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
11. sobota Pásmo pohádek pro nejmenší     66 min.  
16.00 hod. KRTEK FILMOVÁ HVĚZDA  
  Krtek a autíčko, Krtek v ZOO, Krtek a paraplíčko, 

Krtek a žvýkačka, Krtek filmová hvězda  
  Vstup 20,- Kč 
13. pondělí Dobrodružný USA    ČESKÉ ZNĚNÍ  111 min.  
20.00 hod. MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE 
14. úterý  V daleké Číně se probudila mumie císaře a s ním stoti- 
17.30 hod. sícová armáda hliněných soch. Dobrodruh O´Connell a 

spol. je připraven se vypořádat i s tímto zlem…  Režie: 
R. Cohen. Hrají: B. Fraser. Jet Li, M. Bello 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
15. středa Hudební film USA     108 min.  
20.00 hod. ROLLING STONES   
 Snímek zachycuje jedinečnou atmosféru dvou 

newyorských koncertních vystoupení legendární 
rock´n´rollové skupiny.  Režie: M. Scorsese. Hrají: M. 
Jagger, K. Richard, B. Clinton 

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
20. pondělí Horor, drama Mexiko/Španělsko   105 min.  
21. úterý SIROTČINEC 
20.00 hod. Po letech se sem bývalá chovanka vrací i se svou 

rodinou, ale netuší, že se ve zdech starého domu 
skrývá dávné zlo, které má spojitost i s ní… aneb i 
mrtvé děti si chtějí hrát. Režie: J. A. Bayona. Hrají: B. 
Rueda, G. Chaplin, M. Rivera  

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
22. středa  Komedie USA   91 min.  
20.00 hod. SEZNAMTE SE S DAVEM 
 Posádka miniaturních mimozemšťanů ovládá poněkud 

zvláštní vesmírnou loď – ta má podobu člověka a 
jmenuje se Dave... Režie: B. Robbins. Hrají: E. 
Murphy, E. Banks  

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
 
 

27. pondělí Thriller, drama USA   152 min.  
28. úterý TEMNÝ RYTÍŘ 
20.00 hod. Vtipálek Joker s prořízlou tváří, který na místech 

svých činů zanechává hrací karty s žolíkem, má v 
plánu dokázat Batmanovi, že slova Gotham a mír 
nikdy nebudou stát v jedné větě vedle sebe. Režie: Ch. 
Nolan. Hrají: Ch. Bale, H. Ledger, M. Freeman 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
29. středa Dobrodružný fantasy VB/USA  147  min.  
17.30 hod. LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN 
  Princ Kaspian je jediný, kdo může zachránit Narnii 

sužovanou válkou. Kouzelný roh, na nějž zaduje, 
povolá do pohádkové říše čtveřici sourozenců 
Pevensieových. Režie: A. Adamson. ČESKÉ ZNĚNÍ 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
 

Na listopad připravujeme: MÁJ, BOBULE, HELLBOY 
II: ZLATÁ ARMÁDA, RUDÝ BARON, TROPICKÁ BOU ŘE, 
STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY a další 
 

   Odchyt ps ů  
 

není vždy jednoduchá záležitost 
 

V úterý 16.9.2008 nahlásili občané kaplického sídliště 9. května, že se 
již druhý den kolem domu č.p. 751 pohybuje pes většího vzrůstu 
světlé barvy, který byl na první pohled vyhladovělý, vysílený a 
evidentně ho někdo záměrně zranil. Strážníci městské policie učinili 
pokus o odchycení, leč to se nepodařilo, protože pes měl očividnou 
nedůvěru k lidem a stále utíkal. Proto strážníci oslovili odbor 
životního prostředí a MVDr. Jos. Keclíka, který použil narkotizační 
pušku. Pes byl pod narkózou převezen do českokrumlovského útulku. 
Tento rok došlo již ke 40 odchytům. Proto apelujeme na majitele psů 
v Kaplici, aby svým pejskům věnovali náležitou pozornost, tzn. aby 
psa zajistili tak, aby se nemohl volně toulat, svědomitě jej označovali 
známkou a včas nahlásili na městskou policii případnou ztrátu psa. 

 Mgr. Jiří Havelka, velitel městské policie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
říjen 
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   Starost ův sloupek 
 

Když jsem v neděli po Formanských slavnostech procházel s návště-
vou městem, tak jsem v rozhovorech s účastníky s povděkem kvitoval 
vesměs kladné hodnocení setkání nejen Kapličáků v parku. Podobně 
byl hodnocen program v přírodním amfiteátru a v pivním stanu. O 
tom, že se další ročník městských slavností podařil, svědčí i to, že 
někteří z mých kamarádů z dětství táhli formanskou káru veselí od 
pátku do neděle a jejich rodinami bylo po nich vyhlášeno téměř 
městské policejní pátrání. 
Do oblasti oslav patří připomenutí i významné říjnové události, jakou 
90. výročí vzniku samostatné Československé republiky  v roce 1918 
bezesporu je. Proto mi dovolte vás pozvat na následující kulturně 
společenské akce: 
20. 10. /pondělí/  v 17.00 hodin ve výstavní síni kulturního domu na 
vernisáž výstavy obrazů zdejšího malíře a hudebníka Dr. Milana 
Kyzoura 
22. 10. /středa/ v 15.00 hodin v parčíku proti škole v Omlenické ulici 
na sázení lípy, symbolu slovanství 
27. 10. /pondělí/ v 19.00 hodin v sále kulturního domu na koncert 
„Irena Budweiserová a přátelé“ 
Vážení spoluobčané, jsem přesvědčen, že tento trojlístek je důstojným 
připomenutím naší státnosti i proto, že 28. říjen roku 1918 patří 
k jedněm z nejvýznamnějších historických mezníků českého národa. 
Od počátku roku uzavřelo 29 dvojic různého věku sňatek v obřadní 
síni města na radnici a v kapli u hudební školy. Určitá změna nastala 
v září u svatby 30. a 31., kdy v prvním případě  snoubenci zvolili hrad 
Pořešín, na kterém to byl vůbec první sňatek, a v druhém prostory 
přírody zámečku u Schröterů s koloritem řeky Malše. V obou 
případech bylo plno romantiky a naděje. Musím sdělit, že oddávající 
jsou připraveni i na více adrenalínové štace. 
Mějte se na prahu barevných podzimních měsíců dobře. 

Ferdinand Jiskra 
 

STREETWORK 
 

Kontaktní místnost v Kaplici 
 

Již několik let funguje v Kaplici projekt Streetwork, což je terénní 
sociální služba pro uživatele drog, která kontaktuje lidi přímo na ulici, 
v parku, na nádraží, v hernách, atd. (tedy v prostředí, kde je možnost 
tyto lidi potkávat). Terénní služba nabízí pomoc v podobě 
poradenství, HR materiálu, výměnného programu injekčních jehel, 
testování apod.  
To znamená služeb, které se snaží předcházet a minimalizovat násled-
ky užívání drog u těchto lidí. 
Tento rok se díky spolupráci Města Kaplice povedlo získat prostory 
pro kontaktní místnost terénního programu, která byla otevřena   
15. 9. 2008. Tímto bychom zároveň chtěli M ěstu Kaplice poděkovat.  
Tato kontaktní místnost slouží lidem, kteří již drogy užívají, tzn. 
užívají drogy rekreačně, jsou na nich závislí, nebo s nimi expe-
rimentují, ale je zde také pro rodiče, partnery, blízké uživatelů a 
širokou veřejnost, kterým nabízí zejména poradenství a orientaci 
v drogových problémech. 
Kontaktní místnost se nachází na adrese Náměstí 206, Kaplice         
(v průjezdu, po schodech a doprava) a je otevřena každou středu     
od 15.00 do 17.00 a pátek od 17.30 do 18.30 hodin. 

Mgr. Daniel Jambrikovič, vedoucí pracoviště Streetwork,  
tel. 731 479 326, e-mail.: kcentrum@icmck.cz 

 

 

   Odpočty vodom ěrů v Kaplici a okolí 
 

Dle oznámení VAK JČ a.s. budou odpočty vodoměrů probíhat v 
měsíci září 2008 pro část Kaplice a v měsíci listopadu 2008 pro další 
část Kaplice společně s osadou: Blansko, Hubenov, Pořešín, 
Pořešínec a Žďár. Pracovníci, kteří budou provádět odpočet, budou 
vybaveni průkazkou od VAK JČ a.s. Každá průkazka obsahuje mimo 
jiné i číslo občanského průkazu, který je pracovník povinen na 
požádání zákazníka předložit. Na průkazce je též uvedeno telefoní 
číslo, na kterém je možno si ověřit totožnost pracovníka. 

Město Kaplice, správa byt. a nebyt. prostor, Jaromír Měšťan 

   Volby do zastupitelstev kraj ů 
 

Volby do zastupitelstev krajů vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím 
č. 262/2008 Sb. ze dne 16. července 2008. Volby do zastupitelstev krajů se 
konají ve dvou dnech, v pátek 17. října 2008 od 14.00 do 22.00 hodin a 
v sobotu 18. října  2008 od 8.00 do 14.00 hodin  
 

Kandidátní listiny podaly tyto strany: Komunistická strana Čech a Moravy, 
SNK Evropští demokraté, Křesťanská a demokratická unie – Československá 
strana lidová, Strana zelených, Moravané, Dohoda pro změnu, Doktoři (za 
uzdravení společnosti), Sdružení pro republiku – Republikánská strana 
Československa, SDŽ – Strana důstojného života, Pravý blok, Občanská 
demokratická strana, Česká strana sociálně demokratická, Dělnická strana – za 
zrušení poplatků ve zdravotnictví. 
 

Výtah z par. 31 zákona 130/2000 Sb.  
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky.  
Po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu voličů pro volby do 
zastupitelstev krajů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední 
obálku šedé barvy opatřenou úředním razítkem. Na žádost voliče mu okrsková 
volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a 
ve dnech voleb do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém 
případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování 
postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost 
hlasování. Volby do zastupitelstev krajů se řídí zákonem 130/2000 Sb.ve znění 
pozdějších předpisů a dále vyhláškou č. 152/2000 Sb.  
 

Volební okrsky 
č. 1    místnost: MATE ŘSKÁ ŠKOLA, ul. 1. máje čp. 771 
pro voliče bydlící: 1. máje čp. 758-771, Míru čp. 772-775, 
Českobudějovická čp. 778, osady Hubenov a Rožnov 
 

č. 2    místnost: MATE ŘSKÁ ŠKOLA, ul. 1. máje čp. 771 
pro voliče bydlící: Míru čp. 744-757, 366, 770, 1. máje 776, 777, 
v osadě Žďár čp. 17, 19, 20, 22 
 

č. 3    místnost: KLUB DŮCHODCŮ, Českobudějovická ul. čp. 448 
pro voliče bydlící: Na Vyhlídce čp. 512-530, 541-543, 645, 734 a 
Blansko čp. 102 
 

č. 4   místnost: ŠKOLNÍ JÍDELNA, ul. Gen. FANTY čp. 446 
pro voliče bydlící: Na Vyhlídce čp. 496-511, Českobudějovická čp. 
35, 79, 264, 265, 267-271, 279, 281-285, 287, 288, 300, 306, 307, 
313, 314, 317, 321, 326, 329, 371, 374, 396, 846, Malšské údolí čp. 
113, 187-189, 252, 272-277, 301, 344, 531-540, 648-664, 743, 849, 
910  
 

č. 5    místnost: KNIHOVNA BLANSKO čp. 39 
pro voliče bydlící: v osadách Blansko, Hradiště  
 

č. 6    místnost: SLOVANSKÝ DŮM, Náměstí čp. 41 
pro voliče bydlící: Bělidlo čp. 72, 101, 102, 111, 114, 116-118, 180, 
642, 669, 845, Pohorská čp. 82, 86, 93-95, 103, 105, 148, 150, 160, 
181, 182, 249, 250, 256, 260, 261, 280, 290,  399, 410, 418, 420, 430, 
431, 471, 472, 474-478, 489, Šumavská, Jabloňová, Zahradní, Luční, 
Okružní, K Zámečku, v osadách Mostky, Dobechov, Květoňov 
 

č. 7    místnost: SLOVANSKÝ DŮM, NÁM ĚSTÍ čp. 41 
pro voliče bydlící: Dlouhá, Pivovarská, Pobřežní, K Malši, Horská, 
Nové Domovy, Novohradská, Široká, Tržní, Masná, Kostelní, 
Náměstí, Farské náměstí, Českobudějovická čp. 12, 13, 24, 26-34, 38-
40, 312, 335, 359, 409, 448, 667, 741, Bělidlo čp. 87-92, 96-99, 106-
110, 119, 120, 369, Linecká čp. 1-4, 14, 20-23, 216-220, 266, 305, 
332, 333, 336, 337, 343, 345, 348-358, 360, 368, 373, 376, 389, 390-
392, 413-415, 427, 432, 843, Pohorská čp. 104, 121, 122, 139-147, 
149, 289, 302, 668 
 

č. 8    místnost: KINO Kaplice, Linecká ul. čp. 434 
pro voliče bydlící: Linecká čp. 230, 259, 263, 295, 304, 318, 334, 
340, 363, 377, 383-386, 388, 400, 404, 434, 439, 457, 458, 484-488, 
644, 646, 647, 816-829, 847, 848, 851, 854-857, Omlenická, Nové 
Domky, Bezručova, Gen.Fanty, Školní, SNP, Březová, Lipová, 
Samota 
 

č. 9    místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE  POŘEŠÍN čp. 70 
pro voliče bydlící: v osadách Pořešín, Pořešínec, Rozpoutí, Žďár  
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   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení ze 16. zasedání Zastupitelstva města Kaplice 
konaného dne 8. září 2008  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
 

I. schvaluje  
� prodej pozemku p.č. 479/3 k.ú. Kaplice o výměře 7 m² manželům 

Filipu a Miluši Brejžkovým, bytem Kaplice 478 za cenu 200,- Kč/m²  
+ náklady spojené s prodejem (dále NSP) 

� prodej pozemku p.č. 201/2 k.ú. Mostky o výměře 133 m²  Dianě 
Jordanové, bytem Mokrá 15 za cenu 90,- Kč/m²  + NSP 

� směnu pozemků p.č. 1702//18 o výměře 62 m²  ve vlastnictví Města 
Kaplice za pozemek p.č. 1704/9 o výměře 160 m²  ve vlastnictví 
manželů Levých oba v k.ú. Kaplice bezúplatně – náklady spojené se 
směnou hradí Město Kaplice  

� prodej rodinného domu čp. 63 v Blansku se st. parcelou č. 15/2 k.ú. 
Blansko o výměře 183 m² Františku Zifčákovi, bytem Dluhoště 10 na 
základě výsledku výběrového řízení formou obálkové metody za cenu 
500.101,- Kč, včetně nájemce s platnou nájemní smlouvou  

� zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 726 k.ú. Kaplice o výměře 
73 m²  za cenu 100,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1296/1 k.ú. Žďár o 
výměře cca 320 m² za cenu 50,- Kč/m²  + NSP 

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 217/1 k.ú. Blansko o 
výměře cca 150 m² (část pozemku navazující na obvodové zdi 
objektu čp. 40) za cenu 150,- Kč/m² + NSP 

� záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Kaplice (chodníky a přilehlé 
travnaté plochy u obytných domů), včetně případných věcných 
břemen vedení inž. sítí, za cenu stanovenou s ohledem na využitelnost 
pozemků ve výši 1,- Kč/m² + NSP 

� provedení rozpočtového opatření č. 11 dle předloženého návrhu 
odboru ekonomického MěÚ Kaplice, včetně dodatku předloženého na 
jednání zastupitelstva  

� Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na údržbu objektu 
v městské památkové zóně uzavřené mezi Městem Kaplice a 
Kamilem Cvachem, bytem Kaplice 90 tak, jak byla předložena  

 

II. neschvaluje   
� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1234/43 k.ú. Kaplice     
 

III. odkládá     
� rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 530 

k.ú. Kaplice  
 

IV. nevyužívá  
� nabídku likvidátora firmy Statek Dolní Dvořiště na prodej pozemku 

p.č. 1338/2 k.ú. Žďár o výměře 1494 m² – vodní plocha v osadě 
Hubenov    

� předkupní právo s věcně právními účinky k bytu v čp. 492/2 Nové 
Domovy vlastníka zapsaného na LV č. 3211 a souhlasí s jeho 
prodejem třetí osobě za cenu 750.000,- Kč – odbor správy majetku 
MěÚ Kaplice provede kontrolu zápisu v katastru nemovitostí  

 

V. souhlasí,  
� aby vedení Města Kaplice a odbor životního prostředí MěÚ Kaplice 

vstoupili do jednání s firmou City Plan ve věci získání dotace na 
zařízení sběrného dvora   
 

VI. pověřuje  
� odbor správy majetku MěÚ Kaplice zařadit skateboardové hřiště do 

areálu hřišť u základních škol  
� řešit v rámci rozpočtu r. 2009. 

 

Mgr. F. Jiskra, starosta města     J. Kaloš, místostarosta města 
 

   S platební kartou  
 

na odbor dopravy 
 

Od 27. 8. 2008 je možno platit na odboru dopravy a silničního 
hospodářství správní poplatky a pokuty pomocí platebních karet.  

Mgr. K. Čajan, vedoucí odboru dopravy  
a silničního hospodářství MěÚ Kaplice 

   Podpora projekt ů z ROP Jihozápad   
 

Tento regionální operační program je financován 
z Evropského fondu pro reigionální rozvoj (ERDF). 
Město Kaplice získalo ve 2. výzvě vyhlášeného ROP 
Jihozápad podporu pro následující projekty: 
 

1. Stavební úpravy a modernizace 
Gymnázia v Kaplici 
Zadavatel stavby: Město Kaplice 
Stručný popis projektu: stavební úpravy stravovacího zařízení, 
rekonstrukce vstupu do budovy, vybudování bezbariérového přístupu 
a výtahu pro handicapované, vybudování šaten pro studenty, 
hygienického zázemí pro uklízečky, bezbariérového WC v 1. np a 
vybavení nové multimediální učebny (prvky audiovizuální techniky, 
PC, výškově upravitelný nábytek, manažerská a interaktivní tabule 
atd.) 
Předpokládané uzn. náklady: 10.011.469,- Kč 
Výše dotace z ROP Jihozápad: 92,5% uznatelných nákladů, tj. 
9.260.595,- Kč, z toho 8.509.735,95 Kč z prostředků EU.  
 

2. Rekonstrukce komunikací 
Zadavatel stavby: Město Kaplice 
Stručný popis projektu: rekonstrukce ulic: Školní, Omlenická – 
k bytovkám, Tržní a Malšské údolí.  
Předpokládané uzn. náklady: 15.569.853,- Kč 
Výše dotace z ROP Jihozápad: 92,5% uznatelných nákladů, tj.  
14.402.114,50 Kč, z toho 12.241.797,33 Kč z prostředků EU. 
 

3. Revitalizace městského parku 
Zadavatel stavby: Město Kaplice 
Stručný popis projektu: revitalizace městského parku, vytvoření 
oddychové zóny, sadové úpravy, vybudování bezbariérového WC, 
rekonstrukce zpevněných ploch, chodníků s lavičkami a veřejným 
osvětlením 
Předpokládané uzn. náklady: 10.315.600,- Kč 
Výše dotace z ROP Jihozápad: 92,5% uznatelných nákladů, tj. 
9.541.930,- Kč, z toho 8.768.260,- Kč z prostředků EU.  
 
Tyto projekty: „Stavební úpravy a modernizace Gymnázia v Kaplici, 
Rekonstrukce komunikací a Revitalizace městského parku“ jsou 
spolufinancovány EVROPSKOU UNIÍ 

   
Zpracovala Ivana Putzerová, MěÚ Kaplice, od. správy majetku 

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

   AEROBIK  
 

Sportovní hala ZŠ Školní 
 

Rozvrh hodin:  
PONDĚLÍ    19.00 – 20.30 AEROBIK + BODYSTYLING 

POZOR!! ZMĚNA ČASU AEROBIKU V PONDĚLÍ 
STŘEDA      19.00 – 20.00 BODY BALANCE 
ČTVRTEK  18.30 – 20.00 STEP AEROBIK + BODYSTYLING 
Cena: 30 Kč/lekci, do 15. let zdarma 
Co s sebou: karimatku, pití a sportovní boty, které nečerní podlahu. 
TJ Spartak Kaplice  
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   Rádi bychom pod ěkovali… 
 

První prezentace Sdružení 
Jménem Sdružení majitelů historických 
vozidel bych chtěl velice poděkovat 
široké veřejnosti za hojnou účast na 1. 
prezentaci našeho sdružení, která 
proběhla 30. 8. 2008 v rámci 
Formanských kaplických slavností.  
Velice nás překvapila a zároveň 
potěšila skutečnost, že naši lásku a 
zájem o historické vozy s námi sdílí 
nejen ročníky starší, ale i mládež a děti.  
Touto cestou ještě jednou děkuji všem 
a zároveň bych rád poděkoval také KIC 
Kaplice za finanční podporu. Těším se 
na další setkání.  
Za Sdružení majitelů historických vozů 

Jan Kašpar  

 
Poděkování za trička 
Děkujeme firmě ALEA v zastoupení panem DAVIDEM  VĚTROV-
SKÝM  za věnování rozlišovacích triček na sportovní hry žákům naší 
školy.                  

ZŠ  Školní Kaplice 
 

Metalomanie IV. 
Chtěl jsem touto cestou poděkovat všem sponzorům: OKNOTHERM 
s.r.o., ZEMAV D. Dvořiště, Restaurace Ve dvoře p. Trnka, 
Stavitelství Šulek, Nábytek Debnár, Free Style shop – Sýkorová, 
Pagač Zednictví, BÓĎA TRANS. Také chci poděkovat všem 
fanouškům za podporu a slušné chování, skupinám za pěkné 
vystoupení a městu za poskytnutí kulturního domu. Více na 
www.sweb.cz/metalomanie.kaplice.  

Bóďa 
Hledá se…  
Hledám pana Jana Turína, trvale bytem Linecká 230, Kaplice (na této 
adrese se však údajně již delší dobu nezdržuje) za účelem dohody o 
odkoupení parcely v obci Sviny u Veselí nad Lužnicí. Uvítám 
jakýkoliv kontakt! Informace prosím na tel. 724 514 661, e-mail: 
mejtova.jana@seznam.cz, adresa: Ing. Martin Bušta, Heřmánkova 
699, 37901 Třeboň. 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 
Kde domov můj – kde domov tvůj – kde domov náš? 

Česká státní hymna 
 

Hymny národů – kolik jich na světě je? Jsou nejposvátnějším 
vyjádřením duší národů a setkáváme se s nimi snad již od počátků 
prvého tisíciletí, ba dokonce ještě dříve ve stoletích před Kristem (z 
řeckého Christos, tj. „Pomazaný“). Byly to právě hymnické písně – 
později hymny – chorály, jimiž národy oslavovaly své panovníky, 
krásy svých zemí nad země jiné, dodávaly sílu a odvahu v dobách 
těžkých a naopak jásaly nad vítězstvími v četných bojích. Zněly a 
znějí při významných událostech, státních návštěvách, volbě 
panovníků, ale také na jejich cestách posledních …  
Velmi často v nich – hlavně dřívějších – zaznívá žádost o boží 
požehnání pro současnost, především však pro věky budoucí, ne-li 
věčné! V četných zvratech a převratech – včetně válek – se po staletí 

formovala Evropa. Ztroskotali mnozí – velcí hrdinové, dobyvatelé, 
jedineční válečníci hymnami opěvovaní, stejně jako mnoho zemí. Pak 
nezbylo než složit a zkomponovat hymny jiné či obměnit minulé.  
V dalším pojednání jsou dále uvedeny autentické úryvky či celé 
hymny – původní a vedle nich nové, změněné, aby si čtenář sám mohl 
odvodit, v jakých směrech naznačené zvraty zapůsobily na myšlení 
národů. Pozitivní posun je mj. v tom, že z textů vymizeli od Boha 
mocí nadaní panovníci a jejich početné rodinné klany, avšak neurčitá 
příslovce času jako: navěky, navždy, příští rozkvěty a vize šťastných 
zítřků přetrvávají. 
Z dostupných historických dat a dokumentů pojal autor do pojednání 
o vzniku, obsahu a trvání hymen několik evropských zemí, s nimiž se 
bude moci čtenář KZ seznámit postupně, bude-li vůle je otisknout.  
 

Česká státní hymna – Kde domov můj? 
Těžká byla doba českých dějin, když se tato píseň (ještě ne hymna) 
ozvala poprvé a kdy ji přijal jen hlouček vlastenecky cítících lidí. Byli 
to: Josef Kajetán Tyl – autor textu, který současně zhudebnil 
František Škroup, kteří tak dobře naslouchali a rozuměli srdci lidu. 
Složili ji jako výraz lásky ke své zemi a jejímu národu. Ve hře: 
„Fidlovačka – aneb žádný žert a žádná rvačka“ ji v roli slepého 
houslisty Mareše zpíval operní pěvec Karel Strakatý. Stalo se tak 21. 
prosince 1834 na jevišti Stavovského divadla a jen málokdo tušil, že 
naslouchá tónům příští české hymny.  
Zněla:  
I. sloka:    II. sloka:  
Kde domov můj?  Kde domov můj,  
Voda hučí po lučinách,  kde domov můj? 
bory šumí po skalinách,  V kraji znáš-li bohumilém 
v sadě skví se jara květ, duše útlé v těle čilém,  
zemský ráj to napohled! mysl jasnou, vznik a zdar  
A to je ta krásná země, a tu sílu vzdoru zmar!  
země česká domov můj, To je Čechů slavné plémě,  
země česká domov můj.  mezi Čechy domov můj,  
   mezi Čechy domov můj.  
 

Dnes se již II. sloka neužívá.  
Svoji magickou moc prokázala již první slavnostní večer; jeden 
z přítomých účastníků MUDr. Jan Melichar ze Skutče uvedl 
v dobovém tisku: „Když píseň započala, nastalo v divadle hrobové 
ticho – všechno zatajilo dech. Pěvec zpíval dojemně, s pohnutím. A 
když umlkl, ticho trvalo ještě několik okamžiků. Pak nastaly 
nekonečné projevy radosti, ovací a nadšení.“  
Řečeno dnešním poškozeným jazykem – stala se píseň histem a 
převzala ji i jiná – samozřejmě slovanská – města, Varšava, Moskva, 
Záhřeb.  
Veřejně byla poprvé hrána vojenskou hudbou 28. října 1918 v Praze 
u pomníku Jana Husa vedle francouzské Marseillaisy. Jako státní 
hymna byla vyhlášena výnosem MNO dne 13. prosince 1918. Stojí za 
povšimnutí, že v kratinkém rozmezí pěti dnů byla složena a 
prezentována Všeslovanská hymna: „Hej, Slované“. Samotná hra 
„Fidlovačka“ však velký úspěch neměla – hrála se jen 2x.  
Obsah dnešní verze hymny vyjadřuje krásy naší země – jejích lesů, 
luhů, vod a strání a také její slavnou minulost. Velebné tóny zaznívají 
při významných historických událostech – jako ji naslouchali naši 
předkové. Ať rozezvučí dnešní stadiony při velkých mezinárodních 
kláních sportovců; v takových chvílích jako by si historie podávala 
alespoň symbolicky ruku se současností.  
Přes spontánní přijetí celým národem se hymna přesto nevyhnula 
jistým peripetiím, než se ustálil dnešní text. Do jinak neměnné 
melodie byly vkládány ještě další texty (bez J. K. Tyla), jak si ji lid 
postupem času různě přetvářel k obrazu různých vnitropolitických 
nálad. Uveďme některé autentické ukázky:  
„Kde domov můj? Kde vlast je má? Kde domov můj, kde domov můj, 
kde domov tvůj? Tam, kde Praha stověžatá cesta tvoje dokonána …“  
Jindy: „Kde domov můj, kde domov můj? Kdy přijde čas, kdy přijde 
čas? Nade Prahou bouře divá, zraky dosud zapálené, tyran jásá, den 
omdlívá, rány ještě nezhojené, zvony znějí na poplach…!“  
K oficiálnímu znění státní hymny Československa patřila do roku 
1938 ještě slovenská část „Nad Tatrou sa blýská…“ Po tomto roce 
prvého dělení Československa vznikl samostatný slovenský štát a 
s ním také proměny slovenské hymny.  

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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Dočasná renesance česko-slovenské hymny nastala v roce 1945, 
avšak toto spojení definitivně zaniklo při druhém dělení 
Československa v roce 1992. Trvalo dosti dlouho, když po zahrání již 
jen „Kde domov můj“ lidé podvědomě, nostalgicky očekávali ještě 
hluboce zažitou Nad Tatrou se blýká…, ale ona již nepřichází.  
V dobách nacistické okupace byla v Protektorátu Čechy a Morava 
hrána česká hymna jen sporadicky, někdy však současně i 
s Deutschland, Deutschland über alles… Vznikal tak podivný 
nestravitelný hybrid. Nacističtí ideologové text hymny zneužívali mj. 
tak, že svébytnost českého státu je vlastně problematická, když i ve 
své „posvátné“ hymně se ptá, kde vlastně mají Češi svůj domov?  
Ale nedosti o tom; den před dramatickou volbou prezidenta 25. ledna 
2008 jistý publicista Ješ ve vysílání rozhlasu Praha VI., který ve svém 
svatém zanícení proti kandidátu Janu Švejnarovi zacílil, že dotyčný 
zde nežije a není oprávněn nosit český „dres“ – není zde doma. 
Z toho Ješ vyvodil, že i hymna se ptá, kde vlastně Švejnar svůj 
domov má? Romantika a vlastenectví J. K. Tyla již ztratilo svůj 
důraz, hymna je vlastně podružná. Trochu přebarvená nacistická 
ideologie, zdá se mi.  
Když se po druhé světové válce vrátil z exilu prezident Dr. Edvard 
Beneš, navrhoval změnit text hymny, která by v budoucnu nebyla tak 
lehce zneužitelná. Neuspěl.  
Obdobně  - v duchu meditací publicisty Ješe – nabídl jakýsi současný 
umělec-obráběč národu zbrusu novou hymnu, kterou zhotovil a která 
bezpečně nenese ani stín romantiky či melancholie. Neboť dle mistra 
tvořil J. K. Tyl pod psychickým vlivem svém umírající manželky a 
Kde domov můj je tím poznamenána. Na to ještě nikdo nepřišel. 
Česká televize přinesla ukázku díla, jehož nespornou předností je, že 
by si melodii hned tak někdo nezapamatoval. Snad ještě prvňáčkové 
ve škole, kteří si již patrně od početí nesou s sebou do života geny 
novodobých rytmů, včetně tanců.  
Šengenské dohody, jež vymazaly hranice států a dávající dnešním a 
příštím generacím čáku nalézt domov téměř kdekoliv (a nikde) a ten 
původní v zemi krásné, zemi milované, kolébce své i hrobu svém se 
posléze zcela vytratí.  
Ctěme naši krásnou hymnu Kde domov můj, tvůj, náš a nenechme jí 
škodit různými obráběči dějin. Je to naše povinnost k vlasti. Nechť 
její velebné tóny zazní na mnoha místech na oslavu devadesáti let 
trvání samostatného státu i hymny samé.  

Josef Mikšátko 
 

   Z historie  
 

Uloupená hranice 
Signál zazněl před 70. lety z Norimberka  
12. 9. – 10. 10. 1938  

 
Kaplice byla před válkou 
oblastí nesmírně chudou. V 
životní úrovni obyvatel (i když 
zde byl okresní úřad) se 
projevovala skutečnost, že 
město leželo na rozhraní dvou 
šlechtických rodů - Český 
Krumlov a Nové Hrady. Nízké 
výnosy zemědělské výroby 
(průmysl prakticky neexistoval) 
a osídlení převážně občany 
německé národnosti vedly k 
neustálým konfliktům mezi 
vedením německých obyvatel a 
orgány československého státu. 
Připomínán, že iredentistické 
snahy Němců nebyly 
zanedbatelné již při vzniku 

Československa v roce 1918. Navíc obyvatelé zaostalé oblasti byli 
nutně spíš přístupni reakčním směrům sudetského politického života, 
podporované šlechtou z Nových Hradů. Ukázaly to i volby 12. června 
1938, kdy do zastupitelského orgánu Kaplice bylo zvoleno 24 
zástupců SdP a 6 zástupců českých stran. O předvolebních událostech 

ve městě napsal tehdy list soc. dem. „Jihočech“: „Bojechtivá nálada 
zavládla v táboře henleinovců v předvečer obecních voleb v Kaplici, 
kde v sobotu 11. června večer svolali henleinovci předvolební schůzi 
s útočnými projevy, uspořádali koncert a slavnostní pochodňový 
průvod městem pod heslem: „Wir wollen Heim ins Reich“.  
Vypjaté situace využili členové SdP, z nichž část se ukryla v lesích 
kolem Benešova nad Černou a část přešla k jednotkám Freikorpsu ve 
Freidstadtu. Odtud pokračovali v teroristických akcích proti 
armádním jednotkám. Jen namátkou připomínám Tichou, Dolní 
Dvořiště, Cetviny, Pohoří atd. včetně padlých příslušníků SOS (Stráž 
obrany státu). 
Za této situace byl s napětím očekáván den 12. září 1938. Toho dne 
všichni kapličtí Němci otevřeli rozhlasové přístroje a nařídili je na 
nejsilnější poslech. Mnozí je postavili k oknu, aby celá ulice mohla 
vyslechnout senzaci. Na norimberském sjezdu nacistické strany 
promlouvá Adolf Hitler. Po úvodních slovech přešel k tomu, na co 
všichni čekali. Henleinovci hltali každé slovo, aby jim nic neušlo. A 
pak zasypal Československo nadávkami a hrozbami: „Tento stát má 
zvláštní poslání. Němečtí lidé jsou tam utlačováni. Další utlačování 
našich lidí nebudeme trpět…“ Projev byl přerušován fanatickým 
pokřikem „Sieg Heil“. Goebbels si zapsal do svého deníku: „Účinek 
Hitlerovy řeči nelze popsat. Všichni jsou nadšeni. Nyní má slovo 
svět. Jinak budem mluvit my.“ Hitlerův projev v Norimberku byl 
signálem pro kaplické Němce. Do konce září bylo z města až na 
několik výjimek vyhnáno všechno české obyvatelstvo. 
A v této době se schází schůzka čtyř velmocí: Německo, Itálie, 
Anglie, Francie. Výsledek je včeobecně znám. Československá vláda 
v noci z 29. - 30. září 1938 přijala mnichovský diktát. Zrada Anglie a 
Francie byla dokonána. Západní státy se domnívaly, že zachránily mír 
v Evropě. Nacisté a sudeťáci jásali nad dosaženým úspěchem. 
Kapličtí Němci se dočkali. 10. října 1938 vpochodovala německá 
armáda do města (včetně jednotek Freikorps) za nesmírného jásotu 
obyvatel. Kasárna obsadil 130. batalion říšské branné moci. 17. října 
byl ve městě slavnostně uvítán Gauleitner Eigruber a Kaplice byla 
začleněna do Reischgau Oberdonau. 
3. listopadu převzal úřad starosty Hans Anderl. Změny nastaly ve 
všech řídících složkách města i okresu. Bylo by únavné vše 
popisovat. Za zmínku však stojí, že při hlasování o připojení k 
Velkoněmecké říši se všech 1318 hlasujících vyjádřilo slůvkem „ano“ 
(včetně 47 Čechů, kteří v Kaplici zůstali.)  
Po vstupu německé armády do města následoval nábor k vojenským 
jednotkám. Byl víc než úspěšný. Hlavní zájem byl o útvary SS. A zde 
bych chtěl připomenout stovky padlých kaplických mladých lidí 
hlavně na východní frontě. Zároveň je však nutno podtrhnout, že 
rakouští a sudetští Němci patřili k těm, kteří fanaticky podporovali 
Hitlera, byli nejbrutálnějšími dozorci v koncentračních i zajateckých 
táborech, a to nejen tehdy, když se nacistům dařilo, ale i tehdy, když 
docházelo ke krušnému konci. 
A ten krušný konec (kterému předcházela nacismem vyvolaná skoro 
6-ti letá válka s 60 miliony obětí) byla nejen bezpodmínečná 
kapitulace Německa, ale i Postupimskou konferencí stvrzený odsun 
německého obyvatelstva z pohraničního území Československa. 
Konec sice krutý, ale po zkušenostech prvých 40. let minulého století 
spravedlivý a nutný. 
Přání nás, kteří jsme byli aktivními účastníky tohoto údobí (a je nás 
dnes již jen nepatrná hrstka) je, aby již žádná generace to, co bylo 
rokem 1938 v Sudetech započato a odsunem v létech 1945 a 1946 
skončeno, nemusela prožít. 

ZO ČSBS Kaplice, Záboj Čampula 
Poznámky: 
SdP  nacistická „Sudetoněmecká strana“ - po říjnu 1938 byla zrušena a 

začleněna do NSDAP 
Listopad 1938  nástup starosty Hanse Anderleho - nacistický režim neznal 

volby do zastupitelských orgánů. Ty byly na základě takzvaného 
vůdcovského systému jmenovány včetně starosty vedením NSDAP 
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říjen 
V měsíci říjnu bude zahájena pravidelná činnost kroužků DDM 
Kaplice. 
1. 10.     Keramické dopoledne v MŠ 1. máje 
2. 10.    Soutěž AŠSK - Okresní kolo v kopané pro střední školy 
 začátek v 9.00 hodin ZŠ Školní - hřiště 
7. 10. Keramické dopoledne v MŠ Nové Domky 
8. 10. Přijďte si vyrobit dráčka aneb dokážeme to sami! 

volná výtvarná dílna ve spolupráci s leteckými modeláři  
Od 16.00 hodin v DDM. Materiál na výrobu připraví  DDM 
Kaplice. Předškolní děti v doprovodu rodičů či staršího 
sourozence. Pro lepší přípravu materiálu se nahlaste do 7. 
10. 2008 na tel. 380 313 009 nebo přímo v DDM . 

8. - 14.  Výstava draků /v jakémkoliv formátu/ v prostorách DDM. 
Své výrobky noste do 7. 10. 2008 do DDM.  

9. 10.  Keramické dopoledne v MŠ Nové Domky 
14. 10.  Drakiáda - sraz na Blanském kopci v 16.00 hodin 

s sebou nezapomeňte draky. Odměníme nejhezčí ručně 
vyrobené a nejlépe létající draky… a na závěr si opečeme 
vuřtíky. 

DDM vyhlašuje výtvarnou soutěž Podzimníček.  
Motiv soutěže - barevný podzim /forma a velikost zpracování bez 
omezení/. Soutěž. kategorie děti do 6 let, 7-10 let, 11-16 let. Své 
výrobky noste do 30. 10. 2008 přímo do DDM – p. Petře Hromkové. 
 

DDM rozšiřuje 
Hrajeme si slovíčky  
Pro děti od 5 let. Základy německého jazyka formou hry. Jednou 
týdně v pátek. Cena 350 Kč/rok. Info.: 380 313 009 nebo přímo 
v DDM.  
 

Nové kroužky 
 

Hudebně-dramatického oddělení v Domě dětí a mládeže Kaplice! 
Pro ty, co si rádi hrají, mluví, zpívají, tančí a jsou jako diví… 
 

Dividélko – divadelní kroužek pro děti od 5 do 12 let (rozvíjení 
hravosti v tvořivé dramatice, rytmické, pohybové a mluvní cvičení, 
scénky, dramatizace pohádek, písničky) 
 

Dividlo  – divadelní kroužek pro děti od 12 let (komplexní tvořivá 
dramatická činnost – hry, scénky, projev, naslouchání, vyjadřování, 
názor, pohyb, hudební doprovod, komponovaná hudebně-dramatická 
vystoupení) 
 

Pěvecký sbor – zpívání pro děti od 2. třídy (písničky 
s doprovodem, základ vícehlasu, hra na nástroj vítána, podmínka – 
hudební nadání). Kroužky povede Mgr. Lenka Menšíková.  
 

DDM dále nabízí: hru na kytaru, flétnu, akordeon, klavír, klávesy, 
tanec hip-hop, kroužky estetického oddělení a spoustu dalších 
kroužků! Čtěte naše nabídkové letáky - u vás ve škole nebo v DDM 
(bývalá stará škola Omlenická ul.) Bližší informace v DDM – osobně, 
nebo tel. 380 313 009. Přihlášky do začátku října. 

 
Pozvánka do Archy 

 
Nedělní bohoslužby v 9.00 hodin 

Setkání nad Biblí vždy čtvrtek v 19.00 hodin 
 

Velká skandinávská cesta 
Daniel Freitinger a Zuzana Freitinger Skalická 

budova Archy, Pohorská ul. 
Pořádá YMCA České Budějovice, o.s. Křesťanské sdružení mladých lidí 

Čtvrtek 16. října, 18.00 hodin 
 

   Zajímavá kultura v okolí  
 

10. – 12. října   Okresní výstava chovatelů  
Pořádá Český svaz chovatelů Český Krumlov. Představeny budou 
chovné druhy a barevné rázy králíků, holubů a drůbeže. Mezi 
chovateli proběhne soutěž o pohár a čestné ceny. Bohatá tombola, 
občerstvení, možnost odkoupení chovných zvířat. Besednice, od 9.00 
– 18.00 hodin.   
 
25. a 26.  října  Výstava králíků, holubů, drůbeže  
Pořádá Český svaz chovatelů, zákl. org. Horní Stropnice. Výstava se 
koná v chovatelském areálu u kostela u příležitosti 30. výročí 
založení místní základní organizace. Otevřeno v sobotu 25. 10.  od 
8.00 – 18.00 hodin, v neděli 26. 10. od 8.00 – 13.00 hodin.  

 
11. října    XXVII. ro čník Přehlídky heligonkářů 
V sále Restaurace „U Martínka“, Besednice. Program: 13.00 – 18.00 
hodin přehlídka heligonkářů, od 19.00 hodin posvícenská taneční 
zábava (hraje Toulavá kapela). Vstupné 50,- Kč, senioři 30,- Kč. Zve 
úřad městyse Besednice, Kulturní a zábavní spolek Vltavín 
Besednice. Záštitu převzal 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje 
Ing. arch. Robin Schinko. Přehlídka se koná u příležitosti 80. výročí 
Katastrofy na Poříčí.  
 
22. října   Koncert JUDr. Ivo Jahelka  
Zpívající právník v KD Beseda 19.30 hodin, vstupné 100,- Kč / 60,- 
Kč. České Velenice.  
 
25. října  „Pomáháme zvířátkům“ 4. ročník 
Odpoledne zaměřené na poznávání myslivosti a různé disciplíny ze 
světa myslivosti, pro děti i dospěláky. Sbírejte kaštany, žaludy, 
pečivo – pomůžete zvířátkům přečkat zimní období. Od 14.00 hodin, 
areál Mysliveckého sdružení Háječek. České Velenice.  

 
18. - 19. října  Fotografický workshop 
Lektor Jan Vávra, umělecký fotograf. Téma: Plenér (fotografování 
krajiny, krajinná zkratka a detail v krajině, snímání panoramatu ze 
stativu. Užívání fotografických filtrů při fotografování krajiny, 
správné měření světla a vyvažování barvy v konkrétních situacích. Při 
nepřízni počasí: v práce v interiéru). Portrét  (v interiéru bude 
sestaven improvizovaný ateliér, kde předvede lektor základní 
možnosti snímání fotografického portrétu za použití stálých i 
zábleskových světel, ukázka fotografování konstruovaného zátiší).  
Na závěr workshopu bude provedeno vyhodnocení prací.  
Organizační zajištění, přihlášky: kic@novehrady.cz, tel. 386 362 195. 
Koželužna, Nové Hrady. 

 
 

 
 
 

 
7. 10. Z ROŽMITÁLU NA ŠUM. DO VYŠŠÍHO BRODU 
Autobusem od školy v 6.45 hodin do Rožmitálu na Šum. Trasa: 
Rožmitál na Šum. – Hora – po Č – Koryta – Metlice – Rožmberk nad 
Vlt. – Žumberský kopec – Lachovice – Hrudkov – V. Brod, vlak 
v 14.10 hodin.      14 km 
14. 10. VÍTKŮV KÁMEN   14 km 
Autobusem od školy v 5.20 hodin do Vyššího Brodu, dále v 6.30 
hodin do Frymburka, přívozem na Frýdavu. Trasa: Frýdava – Sv. 
Tomáš – Vítkův Kámen – po Č – Přední Výtoň, autobus v 13.30 
hodin do Lipna nad Vlt., dále vlak v 13.59 hodin.  
21. 10.  TEREZINO ÚDOLÍ – CUKNŠTEJN 11 km 
Autobusem z aut. nádr. v 6.30 hodin do Benešova nad Černou, dále 
do Údolí u Nových Hradů. Trasa: Terčino údolí – Cuknštejn – Horní 
Stropnice, autobus v 13.25 hodin.  
30. 10. NOČNÍ VÝLET   ČTVRTEK 11 km 
Odchod z parku v 16.00 hodin. Trasa: Kaplice – Blažkov – Rožnov – 
Hubenov – Rožnov – Jermaly – Kaplice (svítilna)  

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice             říjen 

       PROGRAM DDM Kaplice 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009 
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   Letošní výro čí 60 let  
 

od 11. všesokolského sletu v roce 1948  
 

Na počátku české tělovýchovy v Kaplici byl 6. leden 1922, 
kdy byla založena tělocvičná jednota Sokol. Činnost Sokola 
představovala především pravidelná cvičení v tělocvičně 
bývalé německé školy, nyní Gymnázium a střední 
ekonomická škola. Později se začala hrát též odbíjená a 
intenzivněji od roku 1937, když se koupily pozemky u 
Malše od pana Blábolila a vznikla tzn. Sokolská louka, 
propojená na střed města dřevěným mostem. V TJ se 
věnovali kromě tělocvičných cvičení i kulturní činnosti a 
ročně sehráli několik představení klasických českých 
autorů. Po válce v srpnu 1445 TJ Sokol zahájila opět 
činnost a měla v té době 110 dospělých členů, patnáct 
dorostenců a osmdesát členů mládeže. Ze sportu se po 
válce kromě gymnastiky a atletiky a odbíjené začal hrát i 
stolní tenis a i tenis na hřišti postaveném na místě bývalých 
kasáren a též zahájilo činnost lyžování, turistika i 
cyklistika. 
Největšího rozmachu dosáhla tělocvičná jednota Sokol v roce 1948, 
když došlo ke sloučení s Junákem i sportovním klubem Českých 
turistů. Začala též příprava na 11. všesokolský slet v Praze, kterého se 
po okrskových cvičeních zúčastnilo přes 200 cvičenců TJ Sokol a to v 
kategorii žáků, žákyň, dorostenců a dospělých. Starostou TJ byl pan 
Mareš z Bělidla, náčelníkem Antonín Strnad a náčelnicí paní Marie 
Černá. Cvičiteli u mládeže byli především Josef a Jarmila Mrzenovi, 
Jiří Pivec, Josef Fiala a další. Přikládáme foto žáků a žákyň před 
šedesáti lety, kdy nejmladším bylo 9 - 10 let, tzn., že nyní jsou to 
sedmdesátníci a starší. 
 

Na fotografii: dolní řada zleva sedící: Otta Gutheis, František 
Klimeš, Stanislav Macho, Jaroslav Malý, František Ambrůžek, Jožka 
Fiala, Jan Kopečka, Jiří Jakl, Pilát, Stanislav Benedikt, František 
Boháček, František Vaniš, Kurt Klimeš. Jan Neubauer, Jaroslav 
Marchal. 
Zleva stojící: Vedoucí Jiří Pivec, František Rippel, Josef Kobliha 
(vzadu), vpředu Jaroslav Ambrůžek, Miroslav Tyc, Vlastimil Crkva, 
Jiří Klimeš, Jan Lukas, Vojta Popieluch, Miroslav Kotyza, František 
Toncar, Stanislav Petržilka, vedoucí Josef Fiala starší, před ním 
Pavel Kojan, Sláva Kozyrev a za ním Bedřich Louda, Sláva Dolák, 
Lída Matoušková, Kolja Papoušek, náčelnice Marie Černá, před ní 
Jarka Jelínková, Kopecká, za ní 
Španingerová, Anna Heřmanová, Zdeněk 
Mašek, Naďa Trněná, Alena Krýzlová-
Benešová, Vlasta Jelínková-Petrovičová, 
vedoucí Josef Mrzena, Marie Vanišová-
Klíchová a vpravo Alena Tichá. 
Na tomto sletě to byla poslední větší 
prezentace sokolů. Rok 1953 a následující 
roky přinesly značné organizační změny, 
kromě Sokola bylo v Kaplici DSO 
Dynamo, DSO Slavoj, DSO Slovan, DSO 
Spartak, dvě Rudé hvězdy a dvě Vojenské 
tělovýchovné jednoty Jiskra a Disk. V 
roce 1956 byla ustavena opět jediná 
jednota a to TJ Slavoj Kaplice, později 
přejmenovaná na Spartak Kaplice. 
V roce 1995 byla znovu ustavena, byť 
jednoúčelová TJ Sokol Kaplice 
s tenisovým zaměřením na pozemcích 
sokolské Župy Husové. Později se 
začlenil do TJ oddíl všestrannosti 
mládeže, který v Kaplici vede Mgr. Lukš.  
Ale to, jak všestranně po gymnasticko-
atletické stránce byly připraprovány děti 
od šesti do čtrnácti let v tehdejším Sokole, 
nebylo nikdy plně nahrazeno, jak ve 
školách, tak v dobrovolných TJ. 
 

Za výbor TJ Sokol V. S. Kozyrev 

 

   Fotbal        výsledky 
 

"A" mužstvo  
1. kolo FK Slavoj Český Krumlov – FK TOPMEN Spartak Kaplice 1:1 
(0:0) - B: 87. Benc – 90. Matoušek. 2. kolo FK TOPMEN Spartak 
Kaplice – FK Lažiště 1:1 (1:0) - B: 18. Kollár – 52. Michalec. 3. kolo FK 
Olympie Týn nad Vltavou – FK TOPMEN Spartak Kaplice 2:3 (0:0) - B: 
88. D.Spěvák, 90. Meidl pen. – 55., 67. Lesňák, 70. Záveský pen. 4. 
kolo FK TOPMEN Spartak Kaplice – SK Otava Katovice 1:0 (0:0) - B: 
52. Kollár. 5. kolo FK Tábor – FK TOPMEN Spartak Kaplice 1:0 (0:0) - 
B: 90. Kučera pen. 6. kolo FK TOPMEN Spartak Kaplice – FK Spartak 
MAS S.Ústí „B“ 4:0 (1:0) - B: 40. Záveský pen., 46. Románek, 61. 
Lesňák, 65. Krůček.     
 

"B" mužstvo - I. B třída 
1. kolo FK TOPMEN Spartak Kaplice „B“ – SK Mladé 1:2 (0:2) - B: 62. 
P.Pulec – 5. Navrátil, 26. Plachta. 2. kolo - Hraničář Malonty – FK 
TOPMEN Spartak Kaplice „B“ 1:2 (0:0) - B: 67. Kubát – 55. Fiala, 78. 
F.Kouba. 3. kolo FK TOPMEN Spartak Kaplice „B“ – Sokol Olešnice 
4:3 (2:1) - B: 27., 50. F.Kouba, 19. Jirka, 56. P.Pulec – 24. Havel, 86. 
Kačírek, 90. Fiala. 4. kolo Sokol Chvalšiny – FK TOPMEN Spartak 
Kaplice „B“ 1:2 (0:1) - B: 51. Sluka pen. – 7. F.Kouba, 49. Fiala. 5. kolo 
FK TOPMEN Spartak Kaplice „B“ – FC Vltava Loučovice 3:1 (1:0) - B: 
34., 80. P.Pulec, 63. L.Urazil – 69. Zayml. 6. kolo Smrčina Horní Planá 

– FK TOPMEN Spartak Kaplice „B“ 
8:0 (4:0) - B: Friedl 4, Ryneš 2, 
Koritar, Rada.   
 

dorost – I. A třída 
2. kolo FK Olympie Týn nad 
Vltavou – FK TOPMEN Spartak 
Kaplice 0:0. 3. kolo FK TOPMEN 
Spartak Kaplice – Nové Hrady 5:0 
(1:0) - B: 27., 75. Štěpánek, 66. 
Doubrava, 81. Bláha, 86. Půlpán. 
4. kolo Dříteň – FK TOPMEN 
Spartak Kaplice 3:1 (1:0) - B: 46., 
55. Kovařík, 15. Habich – 49. 
Půlpán. 5. kolo FK TOPMEN 
Spartak Kaplice – Spartak Trhové 
Sviny 0:0. 6. kolo FK TOPMEN 
Spartak Kaplice – SK Zliv 0:1 (0:1) 
- B: 14. J.Egner.  
 

starší žáci - I. A třída 
2. kolo FK TOPMEN Spartak 
Kaplice – Hraničář Horní Stropnice 
11:1 (6:0) - B: Kubík, Zeman 3, 
Holčík, Řepa 2, Roule – Bašta. 3. 
kolo Slavoj Hrdějovice – FK 
TOPMEN Spartak Kaplice 4:3 (3:1) 
- B: Vysoký, J.Marčík, Kučera, 
Malina – Zeman 2, Sedláček. 4. 
kolo FK TOPMEN Spartak Kaplice 
– Spartak Trhové Sviny 2:0 (2:0) - 
B: Olt, Kubík. 
 

pokračování na str. 10 
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Sociáln ě patologické jevy 
 

Legální drogy 
 

Mezi nejčastěji užívané legální drogy patří alkohol. Spolu 
s cigaretami patří mezi nejčastěji užívané drogy jak v České 
republice, tak v ostatních evropských státech. 

ALKOHOL 
Alkohol se zdá být méně nebezpečnou látkou, než ve skutečnosti je, 
protože je obecně tolerován. Jeho užívání je sice omezeno 
některými zákonnými úpravami, nicméně je v naší zemi pro většinu 
populace legálně dostupný. Má to mnoho příčin, které se týkají i 
historie užívání, kdy o alkoholu lze prohlásit, že tu byl „odjakživa“. 
Dějiny pití alkoholu jsou neodmyslitelně spojeny s dějinami lidstva a 
je typické spojení užívání alkoholu se společenskými událostmi, v 
minulosti i současnosti. Alkohol má ve společnosti pevné místo a 
nelze ho jednoduše vykázat(1). 
Finské přísloví praví, že alkohol je nápojem moudrých. Znamená to, že alkohol 
musíme konzumovat opatrně, abychom se vyhnuli možným škodám a rizikům(3).  

 

Účinky a rizika alkoholu: 
Alkohol působí na centrální nervový systém, který všeobecně tlumí, 
přestože díky uvolnění po užití se alkohol považuje za životabudič. 
Už v malém množství jsou patrné jeho účinky na rychlost reakcí, 
koordinaci pohybů, úsudek, rozhodování. Tlumí vnímání bolesti, 
vysoké koncentrace alkoholu tlumí centra pro dýchání a krevní oběh, 
což může vést až ke smrti. Obzvlášť nebezpečné jsou proto 
kombinace s jinými tlumivými látkami(3).  
„Kocovina“, která následuje po alkoholovém večírku, je způsobena 
více vlivy: narušením minerálního a vodního hospodářství a 
metabolismu, nevyspáním, účinky alkoholu na mozek aj. Při 
„kocovině“ je vhodné doplnit minerály a tekutiny (např. formou 
nějaké lehce stravitelné polévky), naprosto nevhodný je další 
alkohol(1). 

ALKOHOLISMUS 
Chronické užívání alkoholu, které se projevuje ve fyzické i psychické 
oblasti a vede až k závislosti na alkoholu, která je svou závažností 
srovnatelná se závislostí na opiátech, se nazývá alkoholismus(1). 
Alkoholismus patří mezi nejzávažnější a nejrozšířenější formy 
závislosti. 
Alkoholismus je chorobná závislost na alkoholu. Jedná se o nemoc, 
která poškozuje zdravotní stav postiženého a výrazně zasahuje do 
jeho osobních, pracovních a sociálních vztahů.  
Závislost na alkoholu může být fyzická i psychická. Z lékařského 
hlediska se jedná o progresivní chorobu, která nemůže být nikdy 
úplně vyléčena. Může být však zastavena.  
Alkoholismus se většinou projeví až po několika letech zvyšující 
se konzumace, u mladistvých již po několika měsících(2). 
Nežádoucí účinky nadměrného užívání  alkoholu: 
Osoby, které nadměrně konzumují alkohol, mohou trpět depresivní 
náladou, nervozitou, nespavostí. Z tělesných komplikací se jedná o 
žaludeční vředy, jaterní onemocnění, zanícení slinivky břišní, vysoký 
krevní tlak, srdeční choroby, impotenci. Při dlouhodobém nadužívání 
alkoholu dochází k poškození centrální nervové soustavy, které se 
projevuje poruchami paměti a úpadkem inteligence. 
Léčba alkoholismu: 
Zvládnutí fyzické závislosti je medicínskou záležitostí a trvá poměrně 
krátkou dobu. Náročnější je zvládnutí psychické závislosti. Při jejím 
překonávání hraje důležitou roli psychoterapie. Dobré je, aby 
psychoterapii absolvoval nejen samotný postižený, ale i jeho rodinní 
příslušníci. Oporu, porozumění a pomoc může najít závislý také ve 
svépomocné skupině (např. Anonymní alkoholici). Při léčbě 
alkoholové závislosti dochází často k relapsům (návraty k pití). 
Důležité je v boji se závislostí vytrvat a opět se pokusit o abstinenci. 
K dosažení kontroly nad pitím je často nutné učinit více pokusů(2). 

 

V příštím pokračování ALKOHOL A TĚHOTENSTVÍ, ALKOHOL A DĚTI  
a ALKOHOL A ZÁKONY. 

Mgr. Jana Vráželová a Mgr. Karel Světlý 
 

Seznam použitých zdrojů:  1) Alkohol. [online]. © 2002-2008 [cit. 2008-09-15].  
    Dostupný z WWW: http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=45. 
2) Alkoholismus. [online]. © Copyright 1999 – 2008 [cit. 2008-09-15].  
    http://zdravi.idnes.cz/alkoholismus-00l/nemoci.asp?c=A071114_092323_nemoci_bad 
3) Účinky a rizika pití alkoholu. [online]. [cit. 2008-09-15]. http://www.drogy.net/portal/  
     alkohol/zakladni-informace-9/ucinky-a-rizika-piti-alkoholu_2006_02_16-2.html . 
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mladší žáci - I. A třída 
2. kolo FK TOPMEN Spartak Kaplice – Hraničář Horní Stropnice 3:5 
(2:2) - B: Divoký, Korejtko, M.Urazil – Sýkora, Šuda, Chovanec, 
Kulhan, Vávra. 3. kolo Slavoj Hrdějovice – FK TOPMEN Spartak 
Kaplice 0:7 (0:6) - B: Divoký 3, Korejtko, Lang, F.Marek, Viola. 4. kolo 
FK TOPMEN Spartak Kaplice – Spartak Trhové Sviny 0:1 (0:1) - B: 
Macák. 
 

st. přípravka - krajský přebor 
1. miniturnaj – Č. Krumlov FK Slavoj Č. Krumlov – FK TOPMEN 
Spartak Kaplice 2:1 (1:0) - B: za hosty E.Marek.  
SK Čtyři Dvory – FK TOPMEN Spartak Kaplice 0:0.  
2. miniturnaj – Kaplice FK TOPMEN Spartak Kaplice – FK Spartak 
MAS S.Ústí 2:1 (1:0) - B: E.Marek, M.Urazil – Do Trung.  
FK TOPMEN Spartak Kaplice – SKP Č.Budějovice 3:3 (1:2)  
- B: M.Urazil, Marek Kozak, Tůma – Svoboda 2, Šimek.  
 

ml. přípravka - krajský přebor 
1. miniturnaj – Č. Krumlov FK Slavoj Č.Krumlov – FK TOPMEN 
Spartak Kaplice 4:1 (1:1) - B: za hosty Bárta.  
SK Čtyři Dvory – FK TOPMEN Spartak Kaplice 7:0 (4:0).  
2. miniturnaj – Kaplice FK TOPMEN Spartak Kaplice – FK Spartak 
MAS S.Ústí 3:7 (0:6) - B: Bárta 3 – Bouchal 4, Vozihnoj 2, Vrzal.  
FK TOPMEN Spartak Kaplice – SKP Č.Budějovice 1:7 (0:3) 
- B: Bárta – Makrlík 2, Jiránek, Carda, Holek, Čipera, Černý.  
 

Inzerce 
 

Prodám míchačku na 2 kolečka a strojek na střihání ovcí (nový 
z Německa). Tel. 380 313 789. 
 

Máte 2 hodiny denně čas? Práce na PC - www.pracezdomu.com.  
 

Koupím byt 2 – 3 + 1 v osobním vlastnictví v Kaplici (nebo 
vyměním za pěkný 1 + 1 v rekonstruovaném domě v Kaplici a 
doplatím). Rozumnou cenu respektuji a platím hotově. Případné a 
realizovatelné upozornění odměním. Nechci byt na sídlišti. Tel. 
kontakt: 607 238 595 po celý den.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kurz snižování nadváhy 
zahájení 8. 10. 2008 v 19.30 hodin / každou středu 

ZŠ Omlenická 
--------------------------------------------------------- 

Cvičení pro ženy 
pondělí, středa, pátek   18.00 – 19.00 hodin  

tělocvična Omlenická 
Pilatesova metoda cvičení s využitím míče, gumy, 

zařazení prvků gyro metody,  
cvičení na bolesti v zádech 

 

Informace: tel. 604 137 611 
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