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    Starost ův sloupek 
 

Novoroční koncert Slavné české housle čtyř staletí v podání houslisty 
Jaroslava Svěceného a cembalistky Jitky Návrátilové bude zřejmě 
patřit k vrcholům kulturně společenského dění letošního roku ve 
městě. Kromě kolekce sedmero houslí světových a našich houslařů si 
každý ze tří stovek návštěvníků odnesl pěkný zážitek z hudby v 
podání velmi skromného mistra svého oboru. Pro příští leden, kdy se 
již bude jednat o čtvrtý koncert, byla pro pořadatele posunuta laťka 
kvality dost vysoko. Nechme se mile překvapit. 
I když samotný rok 2009 není z pohledu historie v Kaplici tak 
výrazný jako předcházející, lze v něm vystopovat tři významnější 
zakulacené události. Všechny spadají do minulého století a jejich 
chronologie je následující. Do roku 1919 spádá počátek českého 
školství, rok 1949 je rokem založení Tělovýchovné jednoty Spartak 
Kaplice a určitě již právě s odstupem dvaceti by bylo vhodné 
prostřednictvím aktérů a pamětníků zmapování roku 1989 v místě. 
Do oblasti společenského dění patřila přednáška prof. Tomáše 
Durdíka, která  prezentovala nové objevy na hradě Velešín, Pořešín, 
Louzek a Sokolčí v rámci představení nové knihy o těchto hradech a 
v rámci seznámení se s činností sdružení Hrady na Maší, do něhož 
aktivně organizačně a i finančně město Kaplice vstupuje. Plné kino ve 
Velešíně za účasti řady tváří Kapličáků s velkým zájmem vyslechlo 
tuto přednášku a odneslo si poznatek, že tyto zříceniny nejsou pouze 
shlukem rozvalin, nýbrž obrovskou zásobárnou poznání o životě 
předcházejících generací. Z pohledu vývoje let předešlých a počátku 
myšlenky vzniku tohoto sdružení kolem Pořešína je mou povinností 
poděkovat jeho zakladateli a propagátorovi Radku Kocandovi. 
Připomněl bych již sdělenou informaci o zřízení nového územního 
plánu města Kaplice i proto, že se blíží termín uplatňování požadavků 
tj. 28. únor. Jeho pořizování a schválení vzhledem k dodržení 
legislativních termínů je ohraničeno polovinou roku 2010. Důležitá je 
také skutečnost, že platnost nového územního plánu bez jeho 
následných úprav bude následující čtyři roky a tudíž případné další 
požadavky na jeho změnu přicházejí v úvahu kolem roku 2013. 
V reakci na článek pana Pavla Putzra z minulého vydání oznamuji, že 
jsme spolu cca deset okruhů připomínek dlouze projednali, objasnili a 
po dohodě sděluji, že na ně nebudu reagovat a diskutovat o nich 
prostřednictvím Zpravodaje.  
Dobrá zpráva. Froněk junior úspěšně absolvoval Dakar a únor má jen 
28 dní. 
Mějte se dobře.    Ferdinand Jiskra  

 

  Obyvatelstvo ve statistice - rok 2008  
             

K  31. prosinci 2008 bylo hlášeno ve městě Kaplici a v osadách 
celkem 6.747 obyvatel. Pokračuje tedy stále přetrvávající trend v 
mírném úbytku obyvatelstva našeho města (v roce 2007 zde žilo 
6.774 obyvatel, v roce 2006  6.837 a v roce 2005  6.905 obyvatel).  
Nejvíce obyvatel žije samozřejmě v samotné Kaplici 6.036, 
v Blansku je hlášeno 265 občanů, v Pořešíně 126, v Hubenově 84, v 
Rozpoutí 60, Žďár 47, Mostky 35, Hradiště 34, Pořešínec 30, 
Dobechov 25 a v Květoňově 5 obyvatel. 
V roce 2008 se přistěhovalo celkem 123 občanů, odhlásilo se 166 
občanů, zemřelo 58 občanů a 174 občanů změnilo trvalý pobyt 
v rámci Kaplice či osad. Narodilo se tu 98 dětí, z toho 45 děvčat a 53 
kluků. Rok 2008 byl na přírůstek miminek velmi bohatý, neboť oproti 
roku 2007 se narodilo o 13 dětí více a v porovnání s rokem 2006 
dokonce o 42 novorozenců více.  
Nejoblíbenějším jménem v roce 2008 pro chlapce bylo jméno Tomáš. 
Toto jméno dali rodiče celkem 7x. Další z často použitých jmen znělo 
Jan (4x), Petr a Jakub (oba 3x). Nejoblíbenějším jménem pro dívku se 
stalo jméno Tereza,  v Kaplici tak byly v loňském roce pojmenovány  
 

 
čtyři holčičky. Následovala jména Nela a Klára (3x) a Barbora (2x). 
Z demografického rozdělení obyvatelstva pro rok 2008 vyplývá, že 
z celkového počtu 6.747 je 3.344 mužů a 3.403 žen. Z toho je 1.284 
občanů mladší 18ti let, 4.564 občanů spadá do věkového rozmezí 18 
až 64 let a 899 obyvatel města Kaplice je starších 65 let.                                   
Ke konci roku 2008 evidence obyvatel evidovala z celkového počtu 
obyvatel Kaplice 2.739 obyvatel svobodných, 2.920 občanů  
v manželství. 693 obyvatel rozvedených, 393 občanů ovdovělých a 2 
osoby žijící v registrovaném partnerství. 

Jana Tomanová BBus., referent odboru vnitřních věcí a školství, 
oddělení evidence obyvatel 
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Nový územní plán m ěsta Kaplice 
 

Zastupitelstvo města Kaplice schválilo na svém zasedání dne 3. 11. 
2008 podnět k pořízení nového územního plánu města Kaplice. 
Pověřeným zastupitelem pro projednávání nového územního plánu 
určilo místostarostu města pana J. Kaloše. Pořizovatelem územního 
plánu bude úřad územního plánování Městského úřadu Kaplice.  
Zastupitelstvo města Kaplice dále schválilo, že občané mohou 
uplatnit své požadavky do nového územního plánu města Kaplice 
formou žádosti nejpozději do 28. 2. 2009. 
Žádosti občanů musí splňovat následující podmínky: 
• budou podány na oficiálním formuláři (Návrh na pořízení změny 

ÚPD města Kaplice), který je k dispozici na úřadu územního 
plánování, popř. ke stažení z www.mestokaplice.cz, 

• přílohou žádosti bude list vlastnictví prokazující vlastnická nebo 
obdobná práva k dotčenému pozemku (dotčeným pozemkům), 

• přílohou dále bude zákres do katastrální mapy, jaké části pozemku 
(případně pozemků) se má záměr týkat. 

Další bližší informace o pořizování územního plánu Vám sdělí 
zaměstnanci úřadu územního plánování v kanceláři číslo dveří 108 
nebo na tel. čísle 380 303 149, případně +420 606 791 742. 

Ing. Lukáš Bodnár, vedoucí úřadu územního plánování 
 

   Pečovatelská služba M ěsta Kaplice   
 

rozšíření působnosti do okolních obcí 
 

Pečovatelská služba Města Kaplice oznamuje, že od 1. ledna 2009 se 
rozšířila nabídka pečovatelských služeb i do níže uvedených okolních 
obcích, které spadají do správního obvodu města Kaplice: Kaplice 
(Blansko, Dobechov, Hradiště, Hubenov, Květoňov, Mostky, Pořešín, 
Pořešínec, Rozpoutí, Žďár), Besednice (Besednice, Malče), 
Omlenice (Blažkov, Omlenice, Omlenička, Strádov, Výnězda), 
Soběnov (Přísečno, Smrhov, Soběnov), Střítež (Kaplice-nádraží, 
Ráveň, Střítež). 
 

Máte-li zájem o pečovatelskou službu nebo bližší informace, obraťte 
se prosím na:   
Oddělení sociálních služeb Města Kaplice, Novohradská 59, 382 41 
Kaplice: vedoucí oddělení: Ivana Zelená, DiS. (tel. 607 570 111),     
e-mail: zelena@mestokaplice.cz 
Dům s pečovatelskou službou v Kaplici, pracovnice v sociálních 
službách: Věra Konečná, Václava Šulková (tel.: 607 206 194) 
Dům chráněného bydlení Blansko, pracovnice v sociálních službách: 
Renata Janová (tel.: 775 278 486) 

 
 
 

Podatelna M ěÚ 
v sobotu 
uzavřena 

 

Od září roku 2008 byl 
zkušebně zaveden v sobotu v 
dopoledních hodinách provoz 
podatelny MěÚ Kaplice. 
Vzhledem k tomu, že tuto 
službu využilo během 4 
měsíců pouze 24 občanů, 
bude od 1. února podatelna o 
sobotách uzavřena.   
Děkujeme za pochopení.  
  MěÚ Kaplice 
 
 
 
   

   
 
 

   Knihovna v roce 2008  
 

Jaký byl rok 2008 v městské knihovně v Kaplici a jaké tituly si 
čtenáři nejčastěji půjčovali, to se dozvíte na následujících řádkách. 
Fond knihovny k 31. 12. 2008 činil 48.582 svazků, z toho 17.990 
svazků spadá pod naučnou literaturu a 29.956 do beletrie, tzv. krásné 
literatury, ostatní dokumenty 636. Odebíráme 69 titulů novin a časo-
pisů. Na nákup knižního fondu jsme měli k dispozici 330.000,- Kč.  
Zapsali jsme 1.124 čtenářů, z toho 366 čtenářů spadá do kategorie 
mládeže do 15 let. Knihovnou prošlo 15.417 návštěvníků. Zazname-
nali jsme 76.591 výpůjček, včetně 15.974 časopisů. Z jiných kniho-
ven bylo prostřednictvím MVS půjčeno 205 knih. Webové stránky, 
které knihovna spustila v pololetí, si prohlédlo 3.322 zájemců. 
Knihovna nabídla v roce 2008 svým návštěvníkům 74 kulturních akcí 
(patří sem besedy, informatiky, zaškolení či výstavy). Na těchto 
akcích se podílely také obě naše pobočky: pobočka v Blansku a 
pobočka na Sídlišti 9. května. Z akcí, které se uskutečnily, 
připomínáme Březen - měsíc Internetu, Noc s Andersenem (děti spaly 
v knihovně už po osmé), Pasování do čtenářského stavu dětí 
z prvních tříd základních škol, křest knihy Putování za duhou (žáci 
ZŠ Omlenická a MěK Kaplice pokřtili knihu pověstí), říjnový Týden 
knihoven s programem po celý týden nebo prosincová Vánoční 
výstavka výrobků dětí ze ZŠ Omlenická.  
 

Nejžádanějšími tituly v roce 2008 se v beletrii pro mládež staly Staré 
řecké báje a pověsti (Petiška, E.), Pomsta hraběte Gundolfa (Březina, 
T.), Probuzení tmy (Cooper, S.), komiks Čarodějky W.I.T.C.H., 
Klapzubova jedenáctka (Bass, E.), Démon ticha (Březina, T.), Tajná 
láska (Lanczová, L.), Ratatouille (Olin, Mary), Loď duchů (Březina, 
T.), Malý princ (Saint-Exupéry, A.) Z literatury, která přináší 
poučení, si děti a mládež půjčovali nejvíce Česko-německý/německo-
český slovník, Adventní kalendář pro malé, Výrobky z přírodních 
materiálů, Matematika 6 – 9, Kleopatra a její kobra a Andílci 
z papíru.  
Z beletrie pro dospělé padly do oka čtenářů nejčastěji knihy Na konci 
duhy (Garlock, D.), Nerovný vztah (Steel, D.), Plamen duše (Wood, 
B.), Bílá Masajka (Hofmann, C.), … protože jsi má (Kleypas, L.), 
Rok kohouta (Boučková, T.), Povídky malostranské (Neruda, J.), 
Pošta od Mary (Patterson, J.) a Šifra mistra Leonarda (Brown, D.) 
V kategorii naučná literatura tu byl zájem o tituly: 13 komnata, 1000 
dobrých rad zahrádkářům (Šrot, R.), Anglicko-český a česko-anglický 
slovník (Polauf, I.), Pětiminutové masáže, Život po smrti (Jacoby, 
B.), Kouzelný provázek z papíru (Cerutti, P.), Zóny zdraví a života 
(Krumlovská, O.), Drátované drobnosti (Samohýlová, A.) a Hitlerova 
ofenzíva – Ardeny. 

Městská knihovna Kaplice  
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2. pondělí Historické drama Polsko  126 min.  
20.00 hod. KATYŇ 
 Jeden z největších utajovaných zločinů z druhé 

světové války se odehrál v lesích poblíž běloruské 
Katyně: kdosi tam povraždil tisíce polských 
důstojníků, původně zadržených ruskou armádou… 
Režie: A. Wajda. Hrají: J. P. Assböck, A. Chyra 

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
3. úterý Romantický thriler USA  122 min.  
4. středa STMÍVÁNÍ 
20.00 hod. Zakázaná láska mezi dívkou a upírem. Bellu Edward 

neskutečně přitahuje, zatímco čím víc touží on po její 
přítomnosti, tím víc se obává vlastní upírské reakce… 
Režie: C. Hardwicke. Hrají: K. Stewart, R. Pattinson 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
9. pondělí Akční thriller Francie   110 min.  
10. úterý VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1 
20.00 hod. J. Mesrine, nejznámější francouzský gangster všech 

dob, byl sympaťák, byl celebritou s vizáží filmové 
hvězdy a z ničeho si nedělal těžkou hlavu. Režie: J.-F. 
Richet. Hrají: V. Cassel, G. Depardieu, C. De France 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
11. středa Česká komedie   92 min.  
20.00 hod. VY NÁM TAKY, ŠÉFE!  
 Příběh podnikatele, který chce nechat svou firmu 

"poctivým" způsobem zkrachovat. Přijme do ní 
záměrně takové lidi, o nichž je přesvědčen, že jsou pro 
svoji práci zcela a naprosto neschopní… Režie: M. 
Kotík. Hrají: J. Zadražil, V. Vydra, I. Janžurová, D. 
Kraus, J. Langmajer 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
16. pondělí Promítání pro děti   75 min.   
17.30 hod. SOBÍK NIKO 
  Malý sob Niko svého otce nikdy nepoznal, je ale 

přesvědčený, že jeho táta je jedním ze sobů slavné 
letky Santa Klause… Režie: M. Hegner 

  Vstup 70,- Kč 
17. úterý Česká komedie   104 min.  
18. středa SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH 
20.00 hod. Stará parta je opět na horách… Režie: V. Tauš. Hrají: 

J. A. Duchoslav, M. Suchánek, V. Freimanová, R. 
Brzobohatý 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
23. pondělí České drama    108 min.   
24. úterý  HLÍDAČ Č. 47 
20.00 hod. Mladý muž, jehož zachránil před skokem pod vlak, se 

po incidentu zamiluje do jeho manželky. Železniční 
hlídač přichází dočasně o sluch, ale hluchotu předstírá 
i nadále, aby zjistil, co se děje za jeho zády… Režie: F. 
Renč. Hrají: K. Roden, V. Dlouhý, V. Jiráček 

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
25. středa Akční drama USA   100 min.  
20.00 hod. NEBEZPEČNÝ CÍL  
  Zabiják, který je nucen porušit svá pravidla. Byl 

vraždícím strojem. Ale stal se člověkem, a za to musí 
zaplatit. Režie: D. Pang, O. Pang Chun. Hrají: N. 
Cage, S. Yamnarm 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
 

Na březen připravujeme : KDOPAK BY SE VLKA 
BÁL, VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1  EPILOG, UMÍRAJÍCÍ 
ZVÍ ŘE, JUNO, DENÍK NYMFOMANKY, ANGLICKÉ 
JAHODY, PEKLO S PRINCEZNOU, KRÁLOVA 
PŘÍZEŇ, MADAGASKAR 2  

 
 
 
 

 
7. únor, sobota     od 19.00 hodin  

MATURITNÍ PLES G4 Kaplice 
Kulturní dům Kaplice    
 

10. únor, úterý    od 16.00 hodin   

KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ  
Kulturní dům Kaplice            Pořádá DDM Kaplice. Další info dole...   
 

13. únor, pátek                 od 21.00 hodin  

DISCO SHOW  
Kulturní dům Kaplice    
 

14. února, sobota    od 20.00 hodin 

KŘESŤANSKÝ PLES  
Hraje: Swing band Agria. Předtančení, tombola, soutěže. Předprodej: 
farní knihovna nebo IC Kaplice. Pořádá ŘK farnost Kaplice.  
Slovanský dům Kaplice   
 

21. únor, sobota    od 9.00 hodin, od 19.00 hodin  

MASOPUST 
Průvod koledníků a masek městem, koleda a taneční kolečka na 
náměstí a v okolních obcích. Večerní zábava ve Slovanském domě 
s Malou kapelou P. Havlíka.  
Město, okolní obce, Slovanský dům Kaplice   
 

23. únor, pondělí    od 18.00 hodin 

ON THE ROAD – na cestě  
MALAJSIE  
Cestovatelská beseda s Martou Balzarovou.  
Kino Kaplice    vstupné 30,- Kč   
 

28. únor, sobota     od 20.00 hodin  

MUZIKANTSKÝ PLES  
Kaplická Swing band Agria, Malá kapela Pavla Havlíka, Live, 
jazZÍKAspol, mažoretky s noční light show a orientální tance.  
Kulturní dům Kaplice       
 

MAŠKARNÍ BÁL  / TJ Spartak  
 v sobotu 7. března od 20.00 hodin, Kulturní dům Kaplice 
 
 
 
 
 
 
10. 2. Karneval pro nejmenší (pro děti do 6 let)   
              od 16.00 hodin v kulturním domě Kaplice. Vyhodnocení 

nejlepších masek. Vstupné dobrovolné. 
 Upozornění: na sál je zakázán vstup s kočárky a kárkami.  
14. + 15. 2.  Křížem krážem pohádkou 
 - prázdninový program pro děti plný soutěží, hádanek, 

soutěží a her… Začínáme v 9.00 hodin v herně DDM. 
Přezůvky s sebou!         

19. 2.         Turnaj ve florbalu  – pořádá kroužek florbalu 
                Soutěž v kateg.: 1. – 3. tř., 4. - 5. tř.; hraje, kdo přijde. 

Sraz v 9.00 hodin před ZŠ Fantova, zadní vchod do 
tělocvičny, sportovní obuv s sebou! 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
únor 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
únor 

       PROGRAM DDM Kaplice 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009 
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KULTURNÍ DŮM: PŘIPRAVUJEME 
 

Koncert: Ewa Farná  
3. dubna 2009  
Kulturní dům Kaplice 
Předprodej vstupenek zahájen 2. března 
v kaplickém infocentru.  
------------------------------------------- 
 
Velkoplošná panoramatická live-diashow se sedmi projektory 
s cestovatelem Leošem Šimánkem 

HAVAJSKÉ OSTROVY  
Letní a zimní putování za přírodními divy Tichomoří 
Kaplice 9. dubna od 19.00 hodin, kulturní dům  
 

Překrásné zátoky, lemované kokosovými palmami, pláže s pískem 
všech možných barev od oslnivě bílé, přes zlatavě žlutou, cihlově 
červenou, zelenkavou až po černou jako uhel, příkré hory porostlé 
bunou vegetací, údolí s vodopády i pobřežní skaliska, ale také 
gigantické kaňony, vysoké skalní útesy i vulkány...  S ruksakem na 
zádech a se svou rodinou procestoval všech šest hlavních ostrovů, a to 
nejen v létě, ale také v zimě. Pěšky, na koních, horských kolech a 
kajacích se dostali do nejodlehlejších míst souostroví.   
Leoš Šimánek strávil velkou část svého života cestováním a na 
expedicích, je známý v mnoha zemích svými fotoreportážemi a 
cestopisnými publikacemi s bohatým obrazovým doprovodem. O své 
zažitky a dobrodružství z cest se 9. dubna podělí při své pozoruhodné 
panoramatické show i s vámi…  
 

 
   Kaplické kino roku 2008 
 

V roce 2008 se bezkonkurenčně divácky nejatraktivnějším filmem 
v kině Kaplice stalo historické drama Bathory režiséra Juraje 
Jakubiska, vyprávějící o krvavé hraběnce, řečené Čachtická paní. 
Stejně jako v mnoha dalších kinech republiky se velkému zájmu 
diváků u nás těšil i muzikál Mamma mia! Opět bodovaly české filmy 
a dobrodružné snímky s nádechem fantasy. Mezi první desítkou 
nejsou uvedena sobotní animovaná pásma pohádek pro nejmenší děti, 
z nichž např. pásma Krtek a oslava či Dvanáct měsíčků by v našem 
žebříčku spolehlivě obsadila druhou a čtvrtou příčku.     
 

1.   Bathory * historické drama  / Slovensko, ČR   
2.   Mamma mia! * muzikálová komedie / VB, USA   
3.   Nejkrásnější hádanka * česká pohádka  
4.   Letopisy Narnie: Princ Kaspian * dobrodružný USA 

5.   Bobule * česká komedie 
6.   Venkovský učitel…* české drama 

7.   Indiana Jones a království… * dobrodružný / USA 
8.   Václav * česká tragikomedie 
9.   Pan Včelka * rodinný, animovaný / USA 
10. Máj * poetický český film 
 

   On the road – na cest ě  
 

Malajsie  
 

Vážení přátelé cestování, toulání, dálek vábení… 
Poté, co jsme se viděli v lednu „na cestě“ po Azorských ostrovech 
dovolujeme si Vás ve spolupráci s KIC Kaplice pozvat v únoru na 
další výpravu. 
V pondělí 23. 2. od 18.00 hodin Vám v městském kině představím 
svého dalšího hosta. Cestovatelka a průvodkyně Marta Balzarová 
nás vtáhne do tajů a krás Malajsie. 
Máte rádi exotiku, ale zároveň civilizovaná prostředí? Původní 
autentickou architekturu, koloniální památky v kontrastu s nejmoder-
nějšími stavebními počiny? Cizokrajné jazyky a zároveň možnost bez 
problémů se domluvit anglicky? Zamíříme do jihovýchodní Asie, kde 
se nachází ojedinělá směsice kultur a náboženství, jenž si od roku 
1957 říká Malajská federace. 
Malajský poloostrov se nachází v samotném srdci Asie a je 
považován za zemi mnoha kultur, divů a atrakcí. V tomto regionu 
patří za nejvýznamnější a skládá se ze dvou hlavních částí - 11 států 
na malajském poloostrově a 2 států v severní části ostrova Borneo. 
Patří mezi nejpříjemnější a nejkrásnější země. Geograficky je 
Malajsie různorodá stejně jako její kultura, která byla ovlivněna 
několika významnými kulturami - malajskou, indickou a čínskou.  
Na cca 330 tisících kilometrech čtverečních čekají nejvyšší dvoj-
mrakodrapy na světě Petronas Twin Towers, bujné deštné pralesy 
i hory, celoročně příjemné klima, atraktivní pláže i kouzelné ostrovy. 
Nabízí se buddhistické kláštery ostře kontrastující s islámskými, 
hinduistickými či taoistickými svatostánky, osamělé ostrovy 
uprostřed oceánu stejně jako životem pulsující metropole Kuala 
Lumpur. Historická přítomnost Portugalců, Holanďanů a Britů, 
poznamenala nejen dějiny Malajsie, ale zanechala tu stopu i v celé 
řadě dalších sfér. 

Jarda O. Zeman 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COUNTRY SALOON 
STEAK – RESTAURANT Českobudějovická 778, Kaplice 

WWW.COUNTRYSALOON.EU 
První tón ve 20.00, poslední v 02.00 hodin 

  

Kulturní program ÚNOR 2009 
 

7. 2. sobota Dj KELLY (Bujanov)  
 Československé a zahraniční Oldies hity, vstup 30,- Kč 
13. 2. pátek!!! VALENTÝNSKÁ NOC 

 mimořádná Valentýnská noc v podobě DISCO, kde 
Vám budeme hrát ty nejsladší slaďáky všech dob.  
Hraje DJ KELLY, vstup 30,- Kč    

14. 2. sobota STAROČESKÁ ZABIJA ČKA 
 Zveme Vás na tradiční českou zabijačku, kde můžete 

ochutnat všechny dobroty z pašíka. Uvidíte průběh 
zabijačky od bourání prasete, porcování prasete, přípra-
vy masa až po zpracování a prodej tradičních specialit. 
Večer bude Country zábava s pojená s vepřovými 
hody.  Vstup na Country zábavu 50,- Kč. 

 Začátek zabijačky je naplánován na 8.00 hodin ranní. 
21. 2. sobota DĚTSKÝ KARNEVAL 2009   Čeká vás spousta legrace, připravené jsou nejrůznější 

soutěže, spousta skvělých písniček a tance. Veselá 
přehlídka masek. Soutěž o krále a královnu karnevalu. 
Pro děti v maskách v doprovodu rodičů vstup zdarma.   

21. 2. sobota Dj KELLY 
28. 2. sobota Dj KELLY    Československé a zahraniční Oldies hity, vstup 30,- Kč 

  



 
strana 5 

   Nová kniha Hrady na Malši  
 

k sehnání také v kaplickém infocentru 
 

Prostřednictvím lednového Zpravodaje jsme zvali všechny zájemce o 
prastarou historii hradů, jejichž torza se nacházejí v našem nejbližším 
okolí, na přednášku a křest knihy Hrady na Malši, která se konala ve 
velešínském kině. Datum přednášky se bohužel z důvodu pracovní 
zaneprázdněnosti přednášejícího prof. T. Durdíka muselo měnit a 
proto je možné, že mnozí posunutí nového termínu nezaznamenali, 
ale i pro ně snad bude dobrou zprávou, že nová kniha Hrady na Malši, 
očekávaná již od podzimu, je konečně na světě. Přináší vedle textů 
věnovaných poloze, historii, archeologii a stavebnímu vývoji hradů 
Velešín, Pořešín, Louzek, Sokolčí a tvrze Tichá také mnoho 
zajímavých fotografií z archeologického výzkumu, snímků součas-
ného stavu, nákresů, dobových pohlednic a, co určitě upoutá téměř 
každého, i kresby – rekonstrukce, jak ve středověku mohly hrady 
vypadat. Knihu je možné zakoupit v Infocentru Kaplice na Linecké.  
 

   Pozvánka do Archy  
 

Nedělní bohoslužby  vždy v 9.00 hodin 
Barevný dramaťák pondělí ve 14.30 hodin 
Angličtina  středa v 18.00 hodin 
Setkání nad Biblí  čtvrtek v 19.00 hodin   
Náboženství dětí v Dolním Dvořišti pátek ve 12.30 hodin  
 

Cesty apoštola Pavla 
4. ekumenický večer se uskuteční na katolické faře  
Středa 4. února v 18.00 hodin 
 

Patronát ke kostelům v 17. a 18. století 
Přednáška s promítáním z historie kostelů na Kaplicku. Přednášející 
PhDr. Pavla Stuchlá, Ph.D. je odborná pracovnice Městského muzea 
a galerie ve Vodňanech. Vstupné dobrovolné.  
Úterý 10. února v 18.00 hodin, budova Archy 
Pořádá Římskokatolická církev v Kaplici 
 

Islám – ohrožení nebo obohacení? 
Přednášející Mgr. Miloš Hübner je farář Českobratrské církve 
evangelické a senior Chrudimského seniorátu ČCE. 
Čtvrtek 12. února v 18.00 hodin v budově Archy  
Pořádá YMCA České Budějovice, občanské sdružení. Křesťanské sdružení mladých lidí 

 

Na březen 2009 připravujeme koncert Tomáše Najbrta,  
na duben 2009 Sederový večer. 

 
   Zajímavá (nejen) kultura v okolí 
 

Únorové vzdělávací semináře v Nových Hradech  
 

6. 2.  Legislativa ve vztahu k CR (podnikání, obchodní právo, 
autorská práva atd.) 
12. 2.  Tvorba produkt ů cestovního ruchu a nabídkových balíčků 
(metodika tvorby produktů CR a společné navrhování nových 
turistických nabídek v lokalitě Novohradska a mikroregionu Sdružení 
Růže).   
26. 2. Standardizace služeb v CR (představení certifikovaných 
objektů s diskusí a výměnou zkušeností).  
Semináře jsou určené pro pracovníky v cestovním ruchu (CR), 
podnikatele a poskytovatele služeb v CR, státní správu a samosprávu, 
studenty, příznivce sebevzdělávání, milovníky turistiky a další 
zájemce. Vstup zdarma, Koželužna v Nových Hradech.  
Přihlášky nebo podrobnější informace na KIC Nové Hrady, tel. 
386 362 195 nebo L. Sovová, 777 966 676, lu.sovova@seznam.cz). 
 

7. února   VI. Zámecký ples 
Staňte se na jeden večer princi a princeznami v krásném prostředí 
buquoyského zámku. Hraje kapela OBZOR. Vstupenky 200,- Kč, děti 
do 15 let a senioři nad 65 let mají vstup zdarma, rezervace: 777 729 
585. Od 19.30 hodin v sálech Zámku v Nových Hradech 
 

   TOLERANCE Kaplice  
 

a kancelář ředitelky CHK se přestěhovala  
 

Sociální služba Tolerance Kaplice oznamuje, že došlo k přestěhování 
sociální služby. Dále se přestěhovala i kancelář ředitelky Charity 
Kaplice. Od 19. 1. 2009 nás najdete na adrese Náměstí 42, Kaplice 
(prostory nad prodejnou Jednoty).  
Za pomoc při stěhování a dalších úpravách nových prostor velice 
děkujeme panu Miroslavu Přivřelovi, Benjaminu Ungerovi, Danielu 
Kališkovi, Jakubovi Novotnému, Václavu Ondřichovi, Linhartu 
Hůrkovi a Miroslavu Kmoškovi. 
Poděkování patří také zaměstnancům sociální služby – Aleně 
Schmiedové, Markétě Kovářové a Soně Dvořákové za práci nad 
rámec jejich pracovních povinností.  
V nových prostorách se těšíme na Vaší návštěvu.  

Bc. Michaela Jarošová, 731/604 507, www.charitakaplice.cz  
 

   Dny otev řených dve ří 
 

Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice zve všechny zájemce o studium 
na prohlídku školy. Podrobné informace o možnostech studia 
poskytneme uchazečům a jejich rodičům na těchto pracovištích: 
 

G, SOŠE – Linecká 368:  
studijní obory: Gymnázium osmileté, 79-41-K/81, Gymnázium čtyř-
leté, 79-41-K/41,  Obchodní akademie, 63-41-M/02 
ve středu 4. února 2009 od 15.30 hodin  
SOU – Pohorská 86:  
učební obory: Mechanik opravář motor. vozidel, 23-68-H/01, Opravář 
zemědělských strojů, 41-55-H/01, Operátor skladování, 66-53-H/003, 
Strojní mechanik, 23-51-H/01, Kuchař - číšník, 65-51-H/01 
ve čtvrtek 12. února 2009 od 13.00 hodin 
----------------------------------------------------------- 
Mateřská škola Nové Domovy 
 

Haló dětičky, haló!   Máme pro vás připravenou 
Do školky by se vám už chtělo? školku pěkně vyzdobenou. 
Neváhejte, nečekejte,   Vezměte mamku, taťku,  
na návštěvu teď k nám pojďte.  babičku i dědu,  

začínáme 4. března 2009 ve středu.  
 

Mateřská škola Nové Domovy 221 si Vás dovoluje pozvat na Den 
otevřených dveří, který se bude konat dne 4. 3. 2009 od 9.00 do 14.00 
hodin. Všichni jste srdečně zváni. Zápis nových dětí na školní rok 
2009/2010 do naší MŠ proběhne 11. a 12. března 2009 od 9.00 do 
14.00 hodin.  
 

   Exkurze na ekofarm ě v Malontech  
 

Dne 12. ledna 2009 se náš ekologický tým Gymnázia a SOŠE 
v Kaplici zúčastnil exkurze v Malontech. Navštívili jsme ekologickou 
farmu Bemagro, kde se nás ujal pan Knížek a ukázal nám, jak to u 
nich chodí. Prohlédli jsme si i kravín v Meziříčí. Byli jsme mile 
překvapeni, jaký útulný domov zde krávy a hlavně telata mohou mít. 
Děkujeme panu Knížkovi za čas, který nám věnoval. Jsme rádi, že 
jsme jejich podnik poznali blíže a těšíme se na další spolupráci.  

                                                    Ekotým Gymnázia a SOŠE v Kaplici 
 

   Kurzy pro ve řejnost  
 

Pořádá Gymnázium, SOŠE A SOU Kaplice 
 

Kurzy začínají od 2. března 2009:  
ANGLIČTINA ZAČÁTEČNÍCI    ANGLIČTINA POKROČILÍ 
NĚMČINA ZAČÁTEČNÍCI          NĚMČINA POKROČILÍ 
ZÁKLADY PRÁCE NA POČÍTAČI  
ZÁKLADY TVORBY WEBOVÝCH STRÁNEK 
ZÁKLADY VOLEJBALU – DÍVKY (v ěk 14 – 20 let).  
Info: 380 312 705 (jazyky)  380 311 742 (PC, volebal) 
Cena kurzů 1500,- Kč (volejbal 1000,- Kč), rozsah 15 týdnů.   
Přihlášky do 20. února: stankova@geukaplice.cz, 380 312 623 
 



 
strana 6 

 
 

 

 
3. 2. Z POHORSKÉ VSI DO BENEŠOVA NAD Č. 11 km 
Autobusem z aut. nádraží v 9.10 hodin do Pohorské Vsi. Trasa: 
Pohorská Ves – Lužnice – Jitronice – Kuří – Benešov n. Č., autobus.  
10. 2. Z OMLENIČKY DO KAPLICE  8 km  
Autobusem od školy v 10.00 hodin do Omleničky. Trasa: Omlenička 
– Velenov – Jermaly – Kaplice.  
17. 2. Z CHABIČOVIC DO Č. KRUMLOVA   14 km 
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Chabičovic. Trasa: Chabičovice 
– Zahrádka – Přídolí – Spolí – Slupenec – Český Krumlov, autobus.  
24. 2. Z KAPLICE DO RYCHNOVA NAD MALŠÍ 11 km 
Odchod z parku v 9.00 hodin. Trasa: Kaplice – Zámeček – Ješkov – 
Všeměřice – Rychnov nad Malší, autobus.  
 
   Z činnosti vodáckého oddílu  
 

UTOPENCI v roce 2008 
 

Leden je období, kdy se hodnotí aktivity právě uběhlého roku a 
připravují se plány činností na novou sezonu. Kaplický vodácký oddíl 
UTOPENCI v roce 2008 pořádal dvě akce zaměřené na vodní 
turistiku. 19. - 20. dubna se uskutečnil víkendový sjezd řeky Otavy. 
Tato akce má již svou tradici. Zázemí míváme v kempu v Rejštejně a 
podle stavu vody pokročilejší vodáci sjíždějí řeku z Čeňkovy pily do 
Rejštejna, kde se připojí ostatní a splouvá se do Sušice. Druhá 
oddílová akce stejného charakteru se uskutečnila 24. - 25. 5. na řece 
Vltavě. V sobotu se jel úsek Soumarský Most - Nová Pec a v neděli 
z Vyššího Brodu na Pískárnu. Minuly doby, kdy byl vodácký oddíl 
zaměřen hlavně na vodní turistiku pro děti a dospělé. Vyplývalo to ze 
složení členské základny. Většinou se pořádaly víkendové akce, 
účastnily se jich celé rodiny, a tak členy vodáckého oddílu byli rodiče 
a jejich děti. Proto i program společných akcí byl tvořen s ohledem na 
složení účastníků, převážně v rovině vodácké turistiky. Byly vybírány 
takové termíny a řeky, aby i nezkušení malí i dospělí vodáci byli 
zataženi do víru dění v oddíle s cílem zabavit všechny participující 
věkové kategorie k všeobecné spokojenosti.  
V současné době tento „rodinný duch“ z vodáckého oddílu mizí. 
Zaměřujeme se více na závodní činnost. Fungují 4 posádky dospělých 
a 2  posádky juniorů, které se účastní závodů Českého poháru (ČP) a 
Mistrovství ČR (MČR) v raftingu R4 a jedna posádka jezdí závody 
ČP a MČR v raftingu R6. V seriálu těchto závodů se hodnotí 
výsledky předem stanoveného počtu závodů ve sjezdu, sprintu a 
slalomu na divoké vodě. 
Posádka junioři Kaplice D ve složení Jan Litt, Tomáš Sládek, Dagmar 
Kovaříková, Filip Musil a Jiří Zemánek a se v roce 2008 umístila 
v závodech ČP na l. místě a v závodech MČR na 2. místě.  Na 
Mistrovství Evropy tato posádka vybojovala 3. a 4. místo. 
Předsednictvo Svazu vodáků ČR jim udělilo titul „Raftař roku 2008“.  
V loňském roce začala trénovat na raftu posádka mladších juniorů 
„Kaplicík“ (Karolína Trojáková, Barbora Dvorská, Filip Morong a 
Karel Marek) a v Českém Vrbném v Českých Budějovicích zvítězila  
ve své kategorii v závodě ČP ve sprintu.  
Za zmínku stojí i úspěšná sezona ženské posádky „Neonky“ (Zuzana 
Valtrová, Hana Peterková, Kristýna Gregorová, Tereza Sučíková a 
Dagmar Kovaříková) a jejich 2. místo v závodě ČP ve sjezdu na Labi, 
či 2. místo ve sprintu na umělém kanále v Českém Vrbném a 1. místo 
v závodě ČP ve sprintu v Roudnici nad Labem. V celkovém pořadí 
Neonky vybojovaly 9. místo v ČP a 10. místo v závodech MČR. 
Posádka  Kaplice A (Přemysl Kubalák, Pavel Putzer, Petr Putzer a 
Richard Čáp) se v konečném pořadí série závodů ČP umístila na 14. 
místě. Posádka Kaplice KOSIX (Tomáš Sládek, Jan Litt, Pavel Litt, 
Jan Trescher a Jakub Holub) obsadila v téže sérii 24. místo a Kaplice 
ZNIČEHONIX (Petr Janů, Walter Knösel, Michal Beneda, Jirka 
David a Filip Musil) 29. místo. 
S určitým zadostiučiněním můžeme říci, že v každé kategorii ČP a 
MČR v raftingu máme my, Utopenci, „žhavá želízka v ohni“. Pomalu 
ale jistě se začínají jména našich závodníků objevovat též na 

výsledkové listině v kategorii „veteránů“. Ježek team Kaplice (Pavel 
Putzer, Petr Putzer, Tomáš Gryc a Petr Karafiát), jak už název sám 
napovídá, tým složený ze dvou posádek, skončil v loňském roce 
v závodech ČP na celkovém 12. místě a v závodech MČR na 
celkovém 5. místě. 
V letošním roce opět chystáme sjezd řeky Otavy, pokud nám stav 
vody a ochranáři dovolí, rovněž se vydáme na horní úsek řeky Vltavy 
a podle zájmu budou naplánovány další turisticko-vodácké akce. Na 
stránkách oddílu www.utopenci.cz se dozvíte o všech aktivitách, 
které lze s Utopenci absolvovat. Mějte, prosím, na paměti, že všechna 
víkendová splutí jsou určena jak dětem, tak dospělým, členům i 
nečlenům oddílu. A tak na nějaké „utopenecké turisťárně“ ahoj! 

Ivana Putzerová, vodácký oddíl Utopenci 
 

   Dětský vodácký oddíl  
 

Utopenci Kaplice v roce 2008 
 

Dětský vodácký oddíl se počátkem roku 2008 soustředil především na 
fyzickou přípravu pro závodění v Českém poháru a MČR v raftingu 
juniorů. Měli jsme možnost přivítat několik nováčků, což nás velice 
potěšilo. Fyzická příprava se odehrávala převážně v tělocvičně 
kaplického gymnázia každý čtvrtek od 18.00 do 20.00 hodin. 
Samozřejmě kdykoliv může přijít každý, kdo by měl zájem o 
vodáctví právě v tento čas i v roce 2009. Jakmile roztál led, vyrazili 
mladí kapličtí vodáci na vodu. Své vodácké umění měli možnost 
zdokonalovat nad jezem u parku, kde si každoročně stavíme 
slalomovou trať. Vše, co v trénincích získali, skvěle zúročili při 
závodech po celé republice.  
Ale nejenom závodění se v dětském oddíle věnujeme. Děti se mají 
možnost účastnit jedno- a vícedenních výletů na české řeky nebo jen 
tak do přírody. V roce 2008 to byla na jaře Otava a Vltava. V létě 
jsme s dětmi uspořádali putovní vodácký tábor na Vltavě. Jeli jsme 
z Českého Krumlova do Českého Vrbného. Tento tábor vyvrcholil 
účastí na tréninkovém kempu raftařských juniorských nadějí. Na 
tomto kempu se zformovala naše nová juniorská posádka, která 
okamžitě začala sbírat úspěchy ve své kategorii do 15-ti let. 
V nastoleném trendu bychom rádi pokračovali i v roce 2009, ve 
kterém za vrchol závodní sezóny považujeme Mistrovství republiky 
v raftingu, které se bude konat v právě v Českém Vrbném, tedy téměř 
na domácí půdě. Tímto bych chtěl všechny do Vrbného pozvat, aby 
se přišli podívat a povzbudit kaplický raftařský potěr. 

Walter Knösel 
 
 

   Rádi bychom pod ěkovali 
 

Třída 1. A ze ZŠ Školní děkuje paní Kiclové a firmě OKNOTHERM 
s.r.o. za dar 3 000 Kč na nákup stavebnic do výuky pracovních 
činností. 
 

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice              únor 

NOVĚ OTEVŘENÁ AMBULANCE 

PRAKTICKÉHO LÉKA ŘE 
MUDr. Michal Markulček 
 
Od 12. 1. 2009 – v přízemí polikliniky, ul. Gen. Fanty 25, 
Kaplice (oproti bufetu a výtahu, v bývalých prostorách 
diabetologické ambulance) 
 

Ordinační hodiny:  PONDĚLÍ   7.00 – 13.00 hodin  
ÚTERÝ       13.00 – 18.00  STŘEDA    7.00 – 13.00 hodin 
ČTVRTEK  7.00 – 12.00  PÁTEK       7.00 – 11.00 hodin 
 

Služby praktického lékaře pro dospělé / EKG / diagnostika a 
léčba poruch hybné soustavy (především bolesti a poruchy 
funkce páteře) / infuze / inhalace / závodní zdravotní péče 
(prohlídky do zaměstnání) / léčba vybraných typů diabetu 
(cukrovky) / odborná pomoc při léčbě obezity / možnost 
objednání.  
Telefon: 720 581 160 – v čase ordinačních hodin  
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   Z historie  
 

Hymnická píseň Hej, Slované  
Již z označení vyplývá, že v některých zemích byla a je pojata jako 
státní hymna – u jiných jako slavností píseň. A ne tak ledajaká, není 
známá jiná, která by prošla tolika významnými údobími hned 
několika států – národů. Vždy se ctí.  
Tato hymnická píseň - především – je věnována všem Slovanům, 
sloužila jako hymna všeslovanského hnutí, Sokola a dalších 
vlasteneckých organizací a mimo jiné myšlence panslavismu, 
fungující v celém Rakousko-Uhersku. Během první světové války 
byla píseň často užívána slovanskými vojáky na obou stranách fronty 
ke vzájemnému povzbuzení nacionalistického cítění a prevenci 
krveprolití. Mnoho slovinských, chorvatských a srbských Sokolů, 
sloužících v rakousko-uherské armádě se dobrovolně vzdalo vojákům 
Srbska nebo Ruska nebo častěji přeběhli do řad druhé strany. Píseň 
s nimi šířila po Balkánu a do Ruska a zůstala populární i 
v meziválečném období. Byla vydána v řadě časopisů, kalendářů, 
byla zpívána na politických sjezdech, kromě češtiny byla přeložena 
ještě do deseti dalších slovanských jazyků.  
Jak vznikla? Text písně napsal slovenský kněz, básník a historik 
Samuel Tomášik během své návštěvy Prahy v roce 1834. Byl velmi 
pobouřen tím, že němčina je slyšet v ulicích víc  než čeština. Zapsal si 
do deníků: „Pokud matička Praha, perla západního slovanského světa, 
se začíná ztrácet v německém moři, co asi čeká Slovensko, mou 
drahou vlast, pro kterou je Praha zdrojem duchovní kultury? 
Vzpomněl jsem na starou polskou píseň „Jeszcze Polska nie zgynela, 
póki my žijemy“. Tato známá melodie vyvolala v mém srdci vzdorné 
„Hej, Slováci, eště slovenská reč žije.“ Běžel jsem do svého pokoje, 
zapálil svíčku a tužkou napsal do svého deníku tři verše. Píseň byla 
hotova v okamžiku“. (autentický výpis z Tomášikova deníku, ze dne 
2. listopadu 1834, neděle) 
Píseň – hymnus má celkem tři sloky – v češtině, a protože bude dnes, 
jak předpokládá autor, známá málokomu, uvádí plné, vlastenecky 
laděné celé znění:  

Hej, Slované, ještě naše slovanská řeč žije, 
Dokud naše věrné srdce pro náš národ bije, 
Žije, žije duch slovanský, bude žít na věky! 
Hrom a peklo, marné vaše proti nám jsou vzteky! 
 

Jazyka dar svěřil nám Bůh, Bůh náš hromovládný. 
Nesmí nám ho tedy vyrvat na tom světě žádný. 
I nechať je tolik lidí, jako čertů v pekle, 
Bůh je s námi – kdo proti nám? Toho Perun smete!  
 

I nechať se též nad námi, hrozná bouře vznese. 
Skála puká – dub se láme, Země ať se třese! 
My stojíme stále pevně, jako stěny hradné, 
Černá zem pohltí toho, kdo odstoupí zrádně!  

 

Idea písně – hymny, dovolávající se staroslovanského pohanského 
boha hromu a blesku Peruna, nese všechny znaky vlasteneckého, 
burcujícího zápalu a v boji o identitu všech slovanských národů plnila 
ve své době takové poslání znamenitě.  
Melodie, velmi znělá, je převzata od polského Mazurku 
Dobrowskiego a je od roku 1926 státní hymnou Polska, avšak 
pomalejší a silněji akcentována.  
Další osudy Hej Slované se vedle Slovenska ujaly balkánské země. 
Tak na území pozdější Jugoslávie se objevila na počátku XIX. st., kdy 
ji Dragutin Radovac přeložil a pojmenoval Hej Illiriové, což bylo 
původní pojmenování tamních Slovanů a to až do počátku druhé 
světové války. V roce 1941 zasáhla království Jugoslávie druhá 
světová válka, síly OSY vstoupily v dubnu do země a za sedm dní 
kapitulovala jugoslávská armáda. Protože stará hymna odkazovala na 
krále a království, rozhodli se antimonarchističtí partyzáni, vedení 
Josifem Brozem Titem vyhnout se jí a nahradili ji písní Hej Slované. 
Postupně se začala používat a považovat za hymnu Jugoslávie. Stará 
královská hymna byla oficiálně opuštěna, po osvobození v roce 1945 
ale žádná nová nebyla přijata. Bylo sice podniknuto několik pokusů, 
ty ale nezískaly větší podporu a Hej Slované bylo dál oficiálně 
používáno, ač status hymny získala až v roce 1977.  
Jen krátce k původní hymně jugoslávského království; oslavovala také 

krále podobně jako v jiných zemích a samozřejmě také ve jménu 
Boha opěvovala krásu země.  
Začínala: „Bože pravdy, Bože spásy, modli ty se za náš rod; Petar 
drugoj jaré slávy – naša kralja i náš rod…“  
V roce 1934 odplul tehdejší král Alexander na státní návštěvu do 
Francie, která iniciovala a podporovala tzv. Malou dohodu, vytvo-
řenou po první světové válce Československem, Jugoslávií a 
Rumunskem jako pakt proti maďarské rozpínavosti. Po setkání 
s ministrem zahraničí v Barthou Marseille byli oba v otevřeném 
automobilu zastřeleni najatým vrahem Kvaternikem. Atentát připravil 
chorvatský nacionalista (a pozdější válečný zločinec) Ante Pavelič. 
Královým následníkem se stal jeho syn, ten však intenzivně kolaboro-
val s nacisty v Německu; Malá dohoda znikla, aniž čeho dosáhla. 
Osudy kralevice za a po druhé světové válce nejsou autorovi známy.  
Ale to stále ještě není Hej Slované konec; po rozpadu Jugoslávie 
konec. Po rozpadu Jugoslávie v létech 1991 – 1992, kdy zůstalo 
pouze Srbsko a Černá Hora z původních devíti států federace, byla 
píseň dále používána jako státní hymna nové federace. Po přeměně na 
volnější svaz Srbsko – Černá Hora se očekávalo přijetí nové hymny, 
ale v otázce státních symbolů nebylo dosaženo dohody a proto Hej 
Slované nadále zůstala hymnou.  
Jako nová hymna byl navržen „hybrid“ černohorské hymny „Oj 
svietla majsko zoro…“ a srbské „Bože pravdy…“ se střídáním slok 
obou písní, avšak pro četné námitky vnitropolitických skupin obou 
zemí nebyl návrh nakonec přijat. Poté, co se státní svaz v roce 2006 
rozpadl, již není Hej Slované státní hymnou. Budiž doplněno, že 
Tomášikova skladba měla jen tři sloky (později rozšířena) a byla také 
adeptkou na českou, později československou hymnu. Obě byly 
uvedeny v nepatrném časovém rozpětí 49 dnů.  
Autorovi se znovu a znovu připomíná těch několik slov druhé sloky, 
totiž: „jazyka dar svěřil nám Bůh, Bůh náš hromovládný…“ Je 
nemilosrdně vytlačován spíše na danajský dar – ten jazyka dar 
přívalem cizáckých rádoby „moderních“ slov, zkomolených, 
nesrozumitelných, ale nejen slov, nýbrž celých vět a souvětí. Jsme na 
prahu – a možná spíše za ním nové doby ledové – tentokrát jazykové. 
Obráběči moderní „amerikanizované češtiny“ cupují nám posvátný 
jazyk do beztvarého blábolení, ať v ústním či písemném projevu, 
zanášející jej jako kalovou stoku. Pro názornost posuďte prosím sami 
a snažte se porozumět náhodné ukázce ze současné – v tuto chvíli – 
užité obchodní češtiny:  
„V tuto chvíli byl na úseku dodávek dosažen konsensus, jsou 
nasmlouvány a zčásti naskladněny přímé dodávky, podle nového 
obzvláštněného postupu. Je na místě konstatace, že causa přinese 
přinese profit oběma stranám již v tuto chvíli…“  Toť pravá perla I. 
velikosti a je-li takových perel více či mnoho – ano je - pak tyto perly 
patří sviním, jak zní jistý slogan. A což teprve užití pátého pádu při 
oslovení, či katastrofální znění pádu sedmého – množného?  
Ale to se již vzdaluji tématu o hymnách. A tak – Bože Perune, Josefe 
Jungmanne, Nerudo, Erbene a další bezpočetní stavitelé čisté češtiny, 
nedejte zahynouti, nám ni budoucím, neboť zanikne-li jazyk, rozplyne 
se národ.   Ach Bože, češtino, jak hluboko jsi klesla? 

Josef Mikšátko 
 

P.S. Autor děkuje touto cestou za četná uznání, jichž se mu dostalo za 
pojednání o státní hymně Kde domov můj.  

 
Řádková inzerce 

 

Prodám byt 3 + 1 v OV, v Českém Krumlově, 68 m², nová zděná 
koupelna, plovoucí podlahy + dlažba, šlechtěné italské omítky. Dům 
po rekonstrukci – plast. okna, zatepelný a nová fasáda. Cena k jednání 
1.200.000,- Kč. Tel.: 720 584 765, 736 407 818.  
 

Nabízím k prodeji pozemky 2 km od Kaplice k výstavbě RD, 
orientované na JZ. Na pozemku elektřina, možnost napojení na 
vodovod a kanalizaci. Výhled do volné krajiny. Cena 426,- Kč/m². 
777 877 800 
 

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

Hledám šikovnou kadeřnici, vyučenou s vlastním živnostenským 
listem do kadeřnictví ve Vyšším Brodě. Info na tel.: 723 357 564 
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Reakce na Bránu názorů… ze Zpravodaje 1 / 2009   
 

Vážený pane Putzře,  
ve svém článku v Kaplickém zpravodaji vyzýváte k diskuzi o situaci 
v Kaplici a hovoříte o špatné informovanosti a komunikaci vedení 
radnice s občany. 
Protože jsem občanem Kaplice již 59 let, a tudíž mohu již porovnávat 
a jsem zároveň nějaký rok i zastupitelem, dovolím si na Vaši výzvu k 
diskuzi reagovat. Předem však upozorňuji, že se nenechám vtáhnout 
do jakékoli mediální diskuze a že Vám a komukoli jinému budu 
napříště k dispozici při zasedání zastupitelstva, které je veřejné.  
Mám opravdu obavu z Vaší neinformovanosti o našem městě, neboť 
nezasvěcený občan by si na základě Vašeho článku z lednového 
zpravodaje mohl myslet, že se v Kaplici  za poslední léta nic dobrého 
neudělalo, naopak, cokoli se udělalo, to  je špatně. 
Stačí se však po Kaplici trochu porozhlédnout a soudný člověk 
s Vámi bude zcela určitě polemizovat. Nechci zde vyjmenovávat, co 
se vyřešilo, co se řeší, v čem je ještě problém.  
Ale Vám doporučuji mít oči otevřené a nemít na nich ani růžové ani 
černé brýle. 
Co se udělalo jen v roce 2008, jste si mohl ostatně přečíst ve 
„Starostově sloupku“ v lednovém zpravodaji, pokud to však vnímat 
chcete. Informovat o dění ve městě se můžete chodit přímo na 
zasedání zastupitelstva – jsou přece veřejná. Pokud Vám to čas 
nedovoluje, otevřete si internetové stránky www.mestokaplice.cz, 
případně si zajděte v úřední dny na Městský úřad v Kaplici, kde 
získáte všechny potřebné informace a kde s Vámi zcela určitě budou 
úředníci „mluvit a budou Vám i naslouchat“. 
Ve svém zaměstnání ve styku se svými zaměstnanci preferuji systém, 
kdy mi mí podřízení přinesou písemně svůj problém a zároveň, jako 
bod dvě, jejich návrh na řešení tohoto problému. Divil byste se, že 
problémů ubývá s tím, jak se lidé zamýšlí nad tím, zdali by byli 
schopni přinést lepší řešení nebo ne. Mnohdy při tom přijdou i na to, 
že řešení původní zase není tak úplně špatné.  
Na  závěr  bych jen podotkl, že z Vašeho článku vyzařuje nejen 
neobjektivnost, ale i zakyslost, pramenící zřejmě z toho, že 
zastupitelé na svém zasedání odmítli porušit kvůli Vám regulativa 
územního plánu a tím Vám v lokalitě, kde jste si pořídili pozemky, 
údajně zkomplikovali výstavbu rodinných domů.  
Pane Putzře, v našem městě žije 7 tisíc obyvatel, kteří si zvolili toto 
zastupitelstvo proto, aby hájilo zájmy většiny občanů, nejen zájmy 
jednotlivců nebo zájmy úzké skupiny lidí. Proto bych Vám přál 
napříště více objektivity a méně negativismu. 

Mgr. Jiří Krba 
 

Ráda se připojuji do diskuze o oplocení městského 
parku v Kaplici. Mluvila jsme o této věci s mnoha lidmi, ale ani jeden 
člověk se nevyjádřil souhlasně, každý jen žasne a nechce věřit svým 
očím.  Nikdo nemůže pochopit, proč se musely do parku navozit tuny 
betonu, ať už na betonové dálnice, které křižují park, nebo na 
podezdívky k plotu. Park má být především místem přírodní zeleně, 
kde si člověk rád odpočine a relaxuje, a ne nesmyslnou hromadou 
betonu a drátů. Pohled na tuto hrůzu jistě nikomu na zdraví a pohodě 
nepřidá.  
A snad aby bylo zdraví občanů od tohoto děsu ochráněno, je park už 
v 16.00 hodin uzamčený, takže je nutno ho obcházet, nejlépe po 
silnici vedoucí kolem parku. Tam však žádný chodník není, takže 
hrozí, že chodci budou sraženi autem, neboť park jim kdosi zamknul. 
Komu toto všechno prospívá? Opravdu nevím, ale občanům Kaplice 
určitě ne.  
A kriminalitu, jejíž potlačení si někteří zastupitelé včetně pana 
starosty od výstavby slibují (anebo je to jen čirý alibismus?), tento 
plot také neodstraní. Ta se jenom přesune na jiné místo anebo bude 
bujet v ještě větší míře nikým nerušena v oplocených prostorách 
uzamčeného parku.  

Miluše Zifčáková  

Ráda bych se připojila k panu Putzrovi a jeho článku 
v minulém čísle zpravodaje. Pro osvěžení paměti cituji vyjádření pana 
starosty, na které mimo jiné pan Putzer reagoval: „Jednou z našich 
priorit je potlačování kriminality v centru města a zejména v 
prostorách parku. V rámci projektu proto dojde k rozšíření veřejného 
osvětlení a areál parku bude kvůli bezpečnosti oplocen a na noc 
uzamčen,“ vysvětlil Ferdinand Jiskra, starosta města Kaplice. 
Jak se Vám líbí tahle věta? Někdo o nás bez nás rozhodl, že absolutně 
změní podobu místa, kam chodíme odpočívat, a ani se nenamáhal se 
o tom s námi poradit.  
Nejprve se po povodních nevrátilo i tak ubohé dětské hřiště, potom 
také zmizela rampa pro skateboardy, nyní se ztratilo hodně stromů, 
udělalo se mnoho stavebních úprav, postavil se plot a absolutně se 
narušila biodiverzita parku. Děsím se konce revitalizace. 
A ještě nerozumím spojitosti – plotem proti kriminalitě. Ve škole nás 
učili, že kriminalitě se nejlépe čelí, pokud dbáme prevence. Už nikdy 
se v parku a kolem něj nic zlého nestane? Je možné, že plot vydává 
nějaké vysoké pozitivní vibrace, které ruší negativní činy v jeho 
okolí?  
Sama za sebe musím říct, že park, který jsme měli, se mi líbil. 
Chyběla toaleta, více odpadkových košů s pytlíky na psí výkaly, více 
laviček, důvtipné dětské hřiště, hřiště pro náctileté a ty ostatní, co si 
ještě chtějí hrát. Spokojení by byli rodiče, děti i puberťáci, neboť 
obecně známou informací je, že investovat do dětí a těch, co je 
vychovávají, je z hlediska pragmatičnosti nejvýnosnější. 
Samozřejmě musíme počítat s nějakým procentem kriminality, žijeme 
v pohraničí, máme mnoho heren, nevěstinců, takže nelze předpoklá-
dat nejvyšších výsledků, ale vždy se dá něco dělat (nemyslím plot). 
Všem Vám přeji, aby rok 2009 byl takový, jaký si ho představujete, 
pokud ovšem svým přáním neohrožujete své okolí. Hezký nový rok a 
velké díky našim knihovnicím, místní charitě, DDM a všem ostatním, 
kteří to myslí stejně upřímně.    Jaroslava Tolarová 

 

Záplava odpadů není přírodní katastrofa 
Po Vánocích všude přetékají kontejnery na tříděný papír i na plasty. 
Můžeme se  záplavě těchto i jiných odpadů bránit? Zajisté, je to v 
naší moci. Základní chyba je však v systému, kdy platíme všichni 
paušální poplatek na hlavu a ne podle toho, kolik kdo vyprodukuje. 
Lidé by si měli uvědomit, že odpady jsou jejich záležitost a jejich 
odpovědnost. 
Jistě všichni zaregistrovali hroutící se trhy s vytříděnými druhotnými 
surovinami - papírem a plastem. Na vině je jednak krize a v důsledku 
toho Indie, Čína a jiné země odmítají tyto komodity přijímat. Vozit 
odpady přes půl zeměkoule není nic dobrého ani ekologického. Třídit 
odpady je však přesto dobré a správné, ale lepší je předcházení vzniku 
odpadu. Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Koupíme-li si nápoj 
ve vratné zálohované lahvi, nezbyde po konzumaci odpad žádný, 
neboť obal se znovu použije. V obchodech s větší prodejní plochou, 
než 200 m² můžeme nápoje v zálohovaném skle koupit a můžeme mít 
z toho dobrý pocit.  
Úplně zbytečné a mnohonásobně dražší je kupování balené vody, 
neboť voda z kohoutku je prokazatelně kvalitní a dokonce zdravější.     
Další důležitou zásadou je kompostování bioodpadů na kompostu 
nebo v kompostéru. Tím snížíme objem směsného komunálního 
odpadu asi o polovinu. Do obchodů je vhodné chodit s vlastní, 
nejlépe látkovou taškou. Koupě plastové tašky by měla být 
výjimečná. Pokud už ji máme, měli bychom ji opakovaně používat. 
Dokonce i tenké mikrotenové sáčky se dají opakovaně používat. 
Je třeba uvážlivě nakupovat tak, aby se koupené zboží brzy nestalo 
odpadem. Výhodné je i nakupování ve větším balení (lépe jeden větší 
jogurt, než dva malé). Další možností, jak snížit množství odpadů, je 
nakupovat tekuté výrobky ve stáčírnách do vlastních lahví. Domovní 
schránky je možné opatřit nálepkou, která hlásá, že si nepřejeme 
reklamní materiály. Máme s tím dobré zkušenosti.  
Máme na výběr. Topit se v odpadech a zlobit se na zvyšující se 
poplatky za odpad nebo se aktivně zasazovat o to, aby odpadu nebylo 
tolik. Je jasné, že do budoucna bude likvidace odpadu čím dál dražší.  
Městští a obecních zastupitelé by měli prosadit, aby se změnil tento 
demotivující zavedený systém placení za odpady na spravedlivější, a 
to placení podle výše vyprodukovaného odpadu. 
                                 Růžena Šandová, Hnutí DUHA Č. Budějovice 

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…  
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1/8 A4  bonus úvěr Šihelník  
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www.studiolaura.webnode.cz  

STUDIO LAURA       MASNÁ 199, 382 41 KAPLICE 
 

KADEŘNICTVÍ – DÁMSKÉ, PÁNSKÉ KOSMETIKA, PEDIKÚRA    
MASÁŽE, SOLÁRIUM   IPL LASER, TETOVÁNÍ   
PERMANENTNÍ MAKE UP  ZÁBALY, ÚČESY, LÍČENÍ 

Telefonní číslo: +420 728 260 377 
 

ÚČINNÉ PULSNÍ SVĚTLO   NOVINKA 
* TRVALÉ ODSTRANĚNÍ VŠECH CHLOUPKŮ 
                                      - TMAVÝCH, SVĚTLÝCH I ŠEDIVÝCH 

* ODSTRANĚNÍ PIGMENTOVÝCH SKVRN 
* ODSTRANĚNÍ ŽILEK     
* REJUVENACE (omlazení) PLETI  

MLÁDÍ A KRÁSA V ZÁBLESKU    
 

Revoluce v péči o vlasy  
LiteRAM – Keratinování vlasů  

Řešení pro vlasy jemné, poškozené, lámavé nebo obtížně upravitelné  
www.literam.cz  

 
 

RReeaall ii ttnníí  kkaanncceelláářř  PPRROOXXII MM AA  vv..oo..ss..  
Náměstí 206,  382 41  Kaplice 

e-mail: info@proxima-kaplice.cz 
Tel., fax  380 312 827,   602 285 230 

 

• PRODEJ, KOUPĚ A PŘEVODY  
  NEMOVITOSTÍ 
 

• PROJEKT NA VÁŠ RODINNÝ DŮM 
 

• MĚŘENÍ RADONU NA STAVENIŠTI 
  A KE KOLAUDACI STAVEB 
 

• SMĚNÁRNA – NÁKUP A PRODEJ VALUT 
  BEZ POPLATKŮ   
 

  
 Z NABÍDKY VYBÍRÁME: 
 
 - RODINNÝ DŮM V ROŽMITÁLE NA Š.  
 - ZAHRADA SE ZAHR. CHATKOU V KAPLICI 
 - ST. POZEMEK 4,5 HA  VE VELEŠÍNĚ  
 - RODINNÝ DŮM V BENEŠOVĚ NAD ČERNOU 
 - POZEMEK PRO STAVBU RD V POŘEŠÍNĚ 
 - REKR. CHATA NA SOUTOKU MALŠE A ČERNÉ 
 
 *  Hledáme pro své klienty  domy, byty, pozemky * 
 *  Prodejte svoji nemovitost, dostanete peníze,  
     které požadujete * 
 
 

      Máte všeobecný přehled?     Chuť naučit se prodávat a obchodovat s nemovitostmi? 
  Zkušenost s jakýmkoliv prodejem?      Nebo jen sháníte práci v blízkosti vašeho bydliště? 
 Chystáte se svoji nemovitost v blízké době prodat a nevíte na koho se obrátit? Přijďte si ji prodat sami. 
             Získejte novou zkušenost, přidejte se k našemu celorepublikovému týmu.  

Vhodné pro uchazeče všech věkových skupin.  
Možnost práce i jako vedlejší pracovní příjem.  

Staňte se terénním pracovníkem nebo profesionálním makléřem.  
 

Nepotřebujete žádné speciální vzdělání. Zaškolíme vás a získáte tak Plnou moc pro výkon  realitní činnosti. 

Michal Krnáč, T: 777 877 800, E: m.krnac@eurolink.cz,  EUROlink International s.r.o.   
www.eurolink.cz 

 
 
 
 

TELEVIZNÍ ANTÉNY  
 

DIGITÁLNÍ, ANALOGOVÉ, SATELITNÍ 
POZEMNÍ, INDIVIDUÁLNÍ, SPOLEČNÉ 

VČETNĚ STOŽÁRŮ A ROZVODŮ 
 

IVAN SUK  
TEL.: 603 247 049, E-MAIL: voltsro@razdva.cz  

 

DODÁVKY – MONTÁŽE – OPRAVY  
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SEKÁČ U RÁDI 
 
 

NABÍZÍME VELKÝ VÝB ĚR POUŽITÉHO 
OBLEČENÍ A DOPLŇKŮ Z ANGLIE 

 

VYBERETE   SI  Z  DOSPĚLÉHO 
I  DĚTSKÉHO  SORTIMENTU 

 
 

NAJDETE NÁS V KOSTELNÍ ULICI , 
VEDLE ZELENINY U KOSCHANTŮ  

 

OTEVŘENO OD 13.00 HODIN 
AKCE NA ZIMU    30% SLEVA  

TĚŠÍME SE NA NÁVŠTĚVU 

 

Centrum redukce váhy  
a zdravé výživy 

zdravé, bezpečné a trvalé hubnutí 
 

výživa pro sportovce, nabírání svalové hmoty 
doplňky pro energii, fitness i jiné 

 

Štěpánka Tresslová      tel. 731 572 513     
382 91 Malonty 188      tresslovas@seznam.cz 

 

http://www.hubnete.cz/jistotat 
http://www.zdravasnidane.jsemin.cz 

 

¼ A4  SPG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
½ A4  EVEN  
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Digitální příjem TV 
 

S námi se již nemusíte bát digitalizace!!! Společně s Vámi vybereme individuální řešení  digitálního 
příjmu pomocí settop-boxu nebo satelitu. Sestavené přímo na míru. 

Možnosti settop-boxu: V současné době nabízí příjem těchto programů: Čt 1, Čt 2, Čt 4 SPORT , Čt 24,  
nabídka se bude i nadále rozšiřovat. Prozatím ne všude je dostatečné pokrytí signálu, ale i na toto máme řešení. 

Satelitní příjem 
- 100% pokrytí území ČR 

- příjem až 30 českých programů + cca 400 zahraničních 
- možnost výběru programů dle vašeho zaměření 
 

Klasické:  Čt 1, Čt 2, Prima, Nova, Nova HD, Noe TV, Óčko 
Filmové:     Barrandov, Nova Cinema, CS Film, Film +, HBO, FilmBox, FilmBox Extra, Nostalgie                                              
Sportovní:  Čt 4 SPORT, Sport 5, Eurosport CZ , Nova sport (bývalá Galaxie sport) 
Dokumentární: Viasat History, Viasat Explorer, DoQ, Public, Spektrum 
Zpravodajství: Z1, ČT 24, TA 3 
Erotické:   XXX Extreme, Leo TV, Spice                                   
Pro děti:     CS Mini, Jim Jam, Minimax 
Slovenské:   Joj, Joj +, STV 1, STV 2  
Pro Slováky:   STV 3, Markýza 
Připravuje se: AXN sci-fi, Fishing and Hunting, Sport 1 

Satelitní komplety možno objednávat na čísle   776 882 978 
Najdete nás v ulici Pivovarská čp. 210      B@Technik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¼ A4  BOARS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
NEMÁTE UZAV ŘENÉ POVINNÉ RUČENÍ? 

Nebo chcete ušetřit pojistné? 

   Získejte největší  
                           slevu na trhu 
 

. Využijte slevy/bonusy až 60% na povinné ručení 
sjednané u ČSOB Pojišťovny 

.  Zdarma navíc získáte úrazové pojištění, asistenční 
služby (pomoc při havárii a poruše vozidla – 
odtah či servis na místě poruchy) a exkluzivní 
limity pln ění až 100 milionů Kč 

.  Bonusy za jízdu bez nehod se převádějí 
 
Příklady cen povinného ručení se slevou 60%  (platnost od 1. 1. 2009): 
. vozidlo s obsahem 1,3 ccm, rok výr. 1998 = roční pojistné 1.560,- Kč 
. vozidlo s obsahem 1,8 ccm, rok výr. 1997 = roční pojistné 2.234,- Kč 
. vozidlo s obsahem 2,5 ccm, rok výr. 1999 = roční pojistné 3.394,- Kč 
 

Poskytnu Vám potřebné informace, propočet pojistného,  
uzavření pojistné smlouvy.  
Kontaktujte mne telefonicky, e-mailem:   

Volejte  724 448 890 
E-mail: radek.holub@obchod.csobpoj.cz 

Radek Holub, reprezentant ČSOB Pojišťovny,  
Šumavská 871, Kaplice 

 


