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Odhalení pamětní desky M. Kyzourovi na budově ZUŠ 

   Starost ův sloupek 
 

Letošní formanské slavnosti potvrdily kvalititativní posun při jejich 
organizování, za což patří poděkování organizačnímu výboru a dalším 
občanům, kteří se v průběhu deštivého sobotního dopoledne nezištně 
zapojili do vytvoření přijatelného zázemí pro učinkující. Rodiči bylo 
především kvitováno páteční odpoledne, které bylo ve znamení 
netradičních atrakcí, při kterých se jejich ratolesti dostečně vyřádily. 
Jako hlavní sponzor letošních slavností z místních firem působila 
Jednota Kaplice. Přispěla tak důstojně i ke svým vlastním oslavám, 
protože si v letošním roce připomínáme 90 let jejího trvání. Samotná 
firma se výrazně podílí na sponzorování dalších společenských či 
kulturních akcí, z nichž vybírám tradiční Rybovu Mši vánoční. 
Děkujeme. 
Na počátku září se za slunného počasí uskutečnilo odhalení pamětní 
desky významnému kaplickému pedagogovi, hudebníkovi a malíři 
PhDr. Milanu Kyzourovi. Za koloritu jezdících vozidel ji na budově 
základní umělecké školy odhalila manželka paní Vlasta Kyzourová. 
Kaplice se tak přiřazuje k těm městům, které nezapomínají na své 
výrazné osobnosti. Poděkování patří učitelům a žákům základní 
umělecké školy za vystoupení a autorovi desky Martinu Kubalákovi 
za její výtvarné zpracování. 
Vážení spoluobčané, toto směřování je velice potřebné pro udržení 
kontinuity s minulostí a pro paměť místa, v němž žijeme. Na příští 
rok se připravuje odhalení pamětní desky výzamnému nadregio-
nálnímu historikovi konce 19. a první poloviny 20. století Johannu 
Matthäusovi Klimeschovi, který se narodil v Rozpoutí a je pohřben na 
zdejším hřbitově. V kontextu s lidskou pamětí a měnícími se 
politickými situacemi věřme, že tyto nové desky či případně pomníky 
nevezmou za své při euforii tzv. vítězů převratů. V této souvislosti má 
zajímavou a také negativní zkušenost i Kaplice, o čemž se můžete 
dočíst v připravované publikaci Kaplický poutník. 
S přáním všeho dobrého z teplého září a „švestkového roku“.  

Ferdinand Jiskra  
 

 
 
PhDr. Milan Kyzour  (1932 – 2000)  
Pedagog, arteterapeut a malíř. Po ukončení střední školy působil jako 
učitel v pohraničí, později jako ředitel Lidové školy umění 
v Kaplici , kterou vedl téměř třicet let a vybudoval zde nejdříve 
hudební a poté i výtvarný obor. Koncem 80. let externě vyučoval 
hudební improvizaci na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích, 
v roce 1992 při téže škole založil Ateliér arteterapie. Dlouhá léta 
spolupracoval s psychiatrickým oddělením Krajské nemocnice v 
Českých Budějovicích a s Protialkoholní léčebnou v Červeném Dvoře 
(vedl arteterapii s neurotiky a s pacienty závislými na alkoholu). 
Postupem let vypracoval vlastní metodu interpretace výtvarné 
produkce pacientů, založenou na komplexní analýze výtvarného díla. 
Tato metoda, kladoucí důraz na vztahy mezi jednotlivými prvky díla, 
jež nesmějí být vytrhávány z kontextu, byla inspirována zejména 
názory S. Freuda, C. G. Junga a jejich spojením s vývojovou teorií J. 
Piageta.    /text použit z loňské výstavy v Kaplici/ 

   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 
31. srpna 2009  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
I. schvaluje  

� prodej pozemku p.č. 1662/12 k.ú. Kaplice o výměře 231 m² Zdeňku a 
Jaroslavě Doležalovým, bytem Praha za cenu 100,- Kč/m² + náklady 
spojené s prodejem (dále NSP) 

� prodej pozemku p.č. 260/15 k.ú. Mostky o výměře 47 m² Zbyňku a 
Drahomíře Lattnerovým, bytem Kaplice za cenu 100,- Kč/m² + NSP 

� prodej pozemku p.č. 1766/5 k.ú. Kaplice o výměře 789 m² firmě INTER-
PINGUIN spol. s r.o. České Budějovice za cenu 23,- Kč/m² + NSP  

� prodej pozemku p.č. 528/3 k.ú. Žďár o výměře 83 m² Haně Francové, 
bytem Žďár za cenu 50,- Kč/m² + NSP  

� prodej pozemků p.č. 329/1 ostatní plocha o výměře 1222 m², p.č. 330 
ostatní plocha o výměře 2725 m², p.č. 331 zastavěná plocha o výměře 
12 m² včetně stavby bez č.p., p.č. 332 ostatní plocha o výměře 302 
m², p.č. 333 zastavěná plocha o výměře 211 m² včetně budovy č.p. 
449 a pozemku p.č. 335/3 ostatní plocha o výměře 576 m² vše v k.ú. 
Kaplice s danými podmínkami a věcným břemenem práva vstupu, 
vjezdu, uložení a údržba kanalizačního řadu a veřejného osvětlení na 
pozemcích p.č. 330 a p.č. 329/1 firmě ČSAD AUTOBUSY České 
Budějovice a.s. za cenu 998.440,- Kč  

� zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p.č. 591/36 k.ú. Kaplice o 
výměře jednotlivě cca 25 m² za cenu 220,- Kč/m² + NSP 

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 529/1 k.ú. Žďár o 
výměře cca 480 m² za cenu 50,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p.č. 2017/18 a p.č. 2015/1 
k.ú. Kaplice o celkové výměře cca 180 m² za cenu 155,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje objektu čp. 20 v osadě Dobechov včetně 
stavebního pozemku p.č. 46/1 k.ú. Mostky o výměře 217 m² za min. 
cenu 200.000,- Kč prostřednictvím realitní kanceláře    

� záměr odkoupení ubytovny č.p. 426 v ulici Gen. Fanty včetně 
zastavěného pozemku p.č. 900 a pozemku p.č. 901 v k.ú. Kaplice od 
firmy JOUZA s.r.o., Kaplice za cenu ve výši znaleckého posudku, 
který bude předložen na příští jednání zastupitelstva  

� odkoupení pozemku p.č. 1677/142 k.ú. Kaplice o výměře 4.769 m² 
včetně vybudované ZTV za cenu 1.190,- Kč včetně DPH a souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy na prodej uvedeného pozemku mezi 
Městem Kaplice a firmou KU-WO Immobilien, s.r.o. Buková 47, 
Trhové Sviny  

� Obecně závaznou vyhlášku Města Kaplice č. 1/2009 o ochraně 
vnějšího ovzduší tak, jak byla předložena  

� provedení rozpočtového opatření č. 11 dle předloženého návrhu 
Odboru ekonomického MěÚ Kaplice 

� Darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Kaplice a firmou Prefa 
Hubenov s.r.o. o poskytnutí materiálu v hodnotě 16.444,- Kč, který 
bude použit na úpravy v hasičské zbrojnici v Hubenově          

II. souhlasí  
� s podáním žádosti o dotaci na projekt Revitalizace náměstí v Kaplici 

v rámci 6. výzvy ROP Jihozápad s tím, že v případě získání dotace 
zastupitelstvo města schvaluje následnou realizaci a zajištění 
financování projektu v celkové předpokládané výši 17.000.000,- Kč  

� s podáním žádosti o dotaci v rámci Cíle 3 česko-rakouské spolupráce 
s tím, že v případě získání dotace zastupitelstvo města schvaluje 
následnou realizaci a zajištění financování projektu Revitalizace 
městského koupaliště v Kaplici v předpokládané výši 369.202,- EUR    

III. zamítá  
� prodej části pozemku p.č. 796 k.ú. Kaplice 
  

IV. odkládá  
� rozhodnutí ve věci prodeje částí pozemků p.č. 1680/51 a p.č. 1680/29 

k.ú. Kaplice          
  

V. pověřuje     
� vedení města vyvolat jednání s dotčenými orgány ve věci povrchové vody 

stékající z komunikace II/157 ve správě SÚS JčK do osady Pořešín  
� vedení města vyvolat jednání s dotčenými orgány a zástupci občanů 

osady Pořešín ve věci reklamace odvodu povrchových vod v osadě 
Pořešín v souvislosti s prováděnou rekonstrukcí kanalizace. 

Mgr. F. Jiskra, starosta města       J. Kaloš, místostarosta města 
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14. října, středa    od 19.30 hodin  

MILÁ ČEK ANNA  
Komedie o tom, co se stane, když si záletní manželé přivedou domů 
každý svého drahouška. Ještě, že služka Anna má tolik důvtipu a 
situaci zvládne! Nakonec jsou spokojeni všichni. Hrají: Martina 
Hudečková, David Prachař, Linda Rybová, Saša Rašilov, Vanda 
Hybnerová. Předprodej v infocentru / 130,- Kč.  
Kulturní dům Kaplice 
 

16. říjen, pátek       v odpoledních hodinách 

Folkorní soubor „OTOČEC“   
Vystoupení chorvatského souboru ze Záhřebu.  
Náměstí, v případě nepřízně počasí kulturní dům 
 

17. října, sobota     9.00 – 16.00 hodin   

PLASTIKOVÍ MODELÁ ŘI  
Soutěž a výstava špičkových modelů aut, lodí, ponorek, letadel, 
vojenské techniky a figur. K vidění bude i unikátní sbírka 
miniaturních modelů v lahvích.  
Kulturní dům Kaplice 
 

22. října, čtvrtek    od 12.00 hodin  

SETKÁNÍ BÝVALÝCH 
ZAM ĚSTNANCŮ a.s. JIHOSTROJ  
Kulturní dům Kaplice 
 

26. říjen, pondělí       od 18.00 hodin 

KŘEST KNIHY „ KAPLICKÝ POUTNÍK“  
Představení nové knihy o Kaplicku, jejímž obsahem je 16 procházek, 
při nichž se dozvíte mnoho o historii, pověstech a zajímavostech 
tohoto regionu, ležícího na samém jihu Čech.   
Výstavní síň, kulturní dům Kaplice   
 

27. října, úterý                                          od 10.00 hodin        

SÁZENÍ STROMU – HABRU ,  
stromu roku 2009 
Možnost získání pexesa s kaplickými stromy.  
Parčík mezi Omlenickou a Lineckou ulicí, za pomníkem 
 

Do 9. října potrvá    9.00 – 16.00 hodin    

VÝSTAVA: HRVOJE ŠERCAR  
Výstava předního chorvatského výtvarníka, který od roku 1960 
samostatně vystavuje v nejpřednějších chorvatských i světových 
galeriích. Kromě volné tvorby je autorem řady divadelních 
scénografií, ilustrací knih i animovaného filmu.  
Výstavní síň, kulturní dům Kaplice 
 

3. října, sobota (10., 17., 24. října)  od 19.00 hodin  

TANEČNÍ KURZ ZÁKLADNÍ  
Kulturní dům Kaplice  
 

   Pozvání do knihovny 
 

Ve dnech 5. – 11. října 2009 je na programu 13. ročník celostátní 
akce „Týden knihoven“. Letošní motto „Knihovna mého srdce“, 
koresponduje s celostátní anketou „Kniha mého srdce“, na níž se 
právě knihovny aktivně podílejí. Tato anketa se týká čtenářů celé 
republiky a vyvrcholí finálem a zároveň vyhlášením výsledů 17. října 
v České televizi. Nyní probíhá propagace vítězných knih – TOP 12, 
do níž patří tyto tituly: Babička od Boženy Němcové, Co život dal a 
vzal od Betty McDonaldové, Děti z Bullerbynu od A. Lindgrenové, 
Saturnin Z. Jirotky, Harry Potter A. Rowlingové, Malý princ od 
Antoine de Saint-Exupéryho, Pán prstenů J. R. R. Tolkiena, Rychlé 
šípy J. Foglara, Stmívání od S. Meyerové, Alchymista P. Coelha a 
Egypťan Sinuhet od Mika Waltariho.  
V Kaplici odstartujeme Týden knihoven Velkým říjnovým společným 
čtením 2009, které zahájí starosta města Ferdinand Jiskra. Stane se tak 
ráno v 9.00 hodin v pondělí 5. října přímo v knihovně. V obou 
odděleních knihovny i na pobočkách budete moci v tomto týdnu 
získat zápisné pro nového čtenáře na jeden rok zdarma, amnestii na 
vybírání poplatků za upomínky a pro všechny bude k dispozici 
Internet zdarma. V oddělení pro dospělé proběhne ve spolupráci 
s Občanskou komisí MěÚ Kaplice Seznámení s Internetem pro 
seniory (7. října od 9.00 – 17.00 hodin). Zájemci se mohou objednat 
předem na vybranou hodinu na tel. 380 312 641. Zároveň zde bude 
k vidění výstava fotografií „Sluneční hodiny“.  
V oddělení pro děti je připravena po celý měsíc soutěž „Doplňte 
názvy těchto knih poezie“.  

Knihovnice  
   

   Modelá ři opět do Kaplice 
 

Již po šesté se 17. října sejdou v kaplickém kulturním domě modeláři, 
aby soutěžili v mnoha kategoriích a bojovali o zvláštní ceny sponzorů 
a ti nejlepší i o pohár starosty města. 
K vidění budou špičkové modely aut, lodí, ponorek, letadel, vojenské 
techniky, figur a další. Výstava se koná jako „otevřená“, takže každý, 
kdo doma „lepí modýlky“, může svůj model vystavit a porovnat 
s modely opravdových mistrů. Jako doplnění celé akce bude k vidění 
unikátní sbírka miniaturních modelů v lahvích. Kaplice bude teprve 
třetím místem v ČR, kde bude tato sbírka vystavena. 

Srdečně zvou kapličtí modeláři 

 

   Výlet pro seniory 
 

Občanská komise Městského úřadu Kaplice, pořádá ve středu, dne 
21. 10. 2009, podzimní výlet pro seniory do Nových Hradů. Odjezd 
bude v 9.00 hod., z autobusového nádraží v Kaplici. 
Budete mít příležitost shlédnout výstavu nazvanou „Po stopách 
společné historie“. Zde navštívíte  nejen zámecké sály, ale především 
nahlédnete do historie Novohradska, zamyslíte se nad soužitím česky 
a německy hovořících obyvatel z počátku 20. století, připomenete si 
události, které ovlivňovaly tamní život a vzpomenete na zajímavé 
lidské osudy. 
Dále navštívíte novohradskou Koželužnu, kde v říjnu probíhá výstava 
obrazů Karla Chalupského z Nových Hradů s názvem „Novohradské 
krajiny“. V případě pěkného počasí bude možno na zpáteční cestě 
uskutečnit procházku po Terčině údolí. 
Zájemci se mohou hlásit do 15. 10. 2009 na tel. 380 303 125 – 
Pavlína Hanzalíková.  

Občanská  komise 
 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
říjen 
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5. pondělí Hudební komedie VB   134 min.  
6. úterý PIRÁTI NA VLNÁCH 
20.00 hod. Rebelantsky drzá komedie o skupince excentrických 

dýdžejů jedné pirátské ilegální stanice, s nimiž by 
každý rád prožil aspoň kousek života. Režie: R. Curtis. 
Hrají: B. Nighy, K. Branagh, P. Seymour Hoffman 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
7. středa Promítání pro děti / ČESKÉ ZNĚNÍ  94 min.  
17.30 hod. DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ 
 Bručounský mamut Manfred, pomatený lenochod Sid 

a rvavý šavlozubý tygr Diego jsou tu do třetice všeho 
dobrého. Tuhle nesourodou trojku teď čeká návštěva 
ve světě dinosaurů. Režie: C. Saldanha 

  Vstup 70,- Kč 
10. středa Pásmo pohádek pro nejmenší       66 min.  
16.00 hod. RUSALKA HOPSALKA  
  Rusalka Hupsalka, Mistr Myš, Krtek fotografem, 

Nazdar, kedlubny!, Dorotka a zpěvák, Smolíček, 
Mikeš na pouti. 

  Vstup 20,- Kč 
12. pondělí Komedie USA/Německo  100 min.  
20.00 hod. PAŘBA VE VEGAS 
 Komedie o loučení se svobodou, které se 

nepředstavitelným způsobem zvrhne. Po probuzení si 
nepamatují nic a navíc zmizel ženich, takže bude třeba 
zjistit krok za krokem co všechno předcházející noc 
prováděli… Režie: T. Phillips. Hrají: B. Cooper, E. 
Helms, H. Graham 

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
13. úterý  Romantická komedie ČR     95 min.  
14. středa  VENI, VIDI, VICI 
20.00 hod. Romantická komedie o jednom mladém golfovém 

talentu, který dobyl svět a srdce půvabné Terezky. 
Režie: P. Göbl. Hrají: F. Tomsa, S. Nováková, J. 
Kocurová, V. Postránecký, B. Klepl   

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
19. pondělí Thriller s prvky hororu ČR  69 min.  
20.00 hod. KLÍČEK  
  Mladí milenci vniknou jedné noci do opuštěného 

komunistického vězení. Ráno ale zjišťují, že nejsou 
sami… Dostali se zpět v čase do roku 1953. Chlapci se 
podaří z vězení uniknout, ale jeho dívka zůstane 
v minulosti a ve zdech vězení, v epicentru krutých 
výslechů doprovázených bitím a mučením, 
uvězněná… Režie: J. Novák. Hrají: J. Přeučil, S. 
Zindulka, E. Hrušková  

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
20. úterý Krimi, drama ČR   94 min.  
21. středa  HODINU NEVÍŠ  
20.00 hod. Příběh „heparinového vraha“. Co se odehrává v mysli 

mladíka, který se rozhodne vykonat a vykonávat ty 
nejtěžší zločiny a mít přitom často pocit, že vlastně 
dělá dobrou věc? Režie: D. Svátek. Hrají: V. Jiráček, I. 
Franěk, Z. Kabátová 

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
26. pondělí Dobrodružná výpravná pohádka Maď./VB  102 min.   
17.30 hod. KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ 
  Příběh o dívce, která se musí přestěhovat ke svému 

tajemnému strýci a netuší, jaké překvapení a tajemství 

jí zde čeká. Zjistí, že je poslední Měsíční princeznou a 
bude muset odhalit pravdu nejen o sobě, ale i o osudu 
druhých. Režie: G. Csupo. Hrají: N. McElhone, I. 
Gruffudd, Dakota B. Richards   / ČESKÉ ZNĚNÍ 

  Vstup 70,- Kč   
27. úterý Komedie ČR    119 min.   
28. středa MUŽI V ŘÍJI 
20.00 hod. Velkolepé Mistrovství ve vábení jelena na zapadlé 

malé moravské vesničce... Režie: R. Sedláček. Hrají: J. 
Hanzlík, I. Bareš, J. Lábus, M. Taclík, M. Vančurová, 
P. Zedníček 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
 
 

Na listopad připravujeme 
 

HANEBNÝ PANCHARTI, JÁNOŠÍK: PRAVDIVÁ HISTORIE,  
T.M.A., BOBULE 2, LÍBÁŠ JAKO B ŮH 

 
   Pozvánka na akce v okolí 
 

10. října     Přehlídka heligonkářů 
XXVIII. ro čník. Od 13.00 hodin v sále Restaurace „U Martínka“. 
Přehlídka se koná u příležitosti 81. výročí Katastrofy na Poříčí 
Program: přehlídka heligonkářů (13.00 – 18.00 hod.), posvícenská 
taneční zábava s Toulavou kapelou (od 19.00 hodin). Vstup 50,- Kč, 
senioři 30,- Kč. Zve Úrad městyse Besednice, Kulturní a zábavní 
spolek Vltavín Besednice. Místo konání: Besednice.  
 
31. 10. – 1. 11  Výstava králíků, holubů a drůbeže  
Pořádá Český svaz chovatelů, základní organizace Horní Stropnice. 
Výstava probíhá v chovatelském areálu u kostela. Otevřeno: 31. 10. 
od 8.00 – 18.00 hodin a 1. 11. od 8.00 – 12.00 hodin. (Info: 
ambrozjiri@seznam.cz, 606 882 226). Horní Stropnice.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              

 

Country Saloon  
Českobudějovická 778, Kaplice, tel: 724 327 727    

  

 První tón v 21.00  – poslední tón v 02.00 hod. 

program říjen 2009 
 

OLDIES taneční čaje  
Hraje - Dj Nik 

17. 10. sobota 
 

VSTUPNÉ: 30,- Kč (předprodej v Saloonu)  
 

Proč k nám do Country Saloonu??? 
Protože Vás čeká příjemně strávený čas  

ve stylovém prostředí 
Protože výborně vaříme z čerstvých kvalitních surovin 

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 posezení s přáteli 

 

WWW.COUNTRYSALOON.EU 
 
 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
říjen 
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   Volby  
 

Tisková zpráva Státní volební komise 
 

Státní volební komise se sešla dne 10. září 2009 ke svému 
mimořádnému zasedání, konanému v návaznosti na vyhlášení nálezu 
pléna Ústavního soudu ze dne 10. září 2009, kterým se zrušuje 
ústavní zákon č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období 
Poslanecké sněmovny a pozbývá platnosti rozhodnutí prezidenta 
republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky, kontrasignovaného 
předsedou vlády, ke dni 10. září 2009.   
Státní volební komise vzala na vědomí shora uvedený nález 
Ústavního soudu a uložila všem volebním orgánům neprodleně 
ukončit plnění úkolů vyplývajících z harmonogramu pro přípravu 
voleb do Poslanecké sněmovny, které se měly konat ve dnech 9. a 10. 
října 2009. 
 

   Stojánek na vodu na h řbitov ě 
 

Město Kaplice bude v příštím roce instalovat na místním hřbitově v 
dolní části stojánek na vodu. Tento stojánek bude v provozu pouze v 
letním období. 

Odbor správy majetku MěÚ Kaplice 
 

   24 hodin se Spirálou  
 

 

Šesťáci ZŠ Fantova již tradičně prožili „svých“ 24 hodin ve škole s 
pracovníky o. s. Spirála a se svou třídní učitelkou. Do 6. třídy naší 
základní školy přicházejí žáci z Bujanova, Dolního Dvořiště, Horního 
Dvořiště a Rožmitálu na Šumavě; vzniká  tak třídní kolektiv, který se 
musí vyrovnat s řadou nových skutečností.  Hlavním cílem 24 hodin 
se Spirálou je urychlit adaptaci žáků šesté třídy na novou školu, nové 
učitele, nové spolužáky a zcela jiný způsob práce na druhém stupni. 
Během pobytu od pátku do soboty měly děti k dispozici celou školu, 
společně vařily ve školní kuchyňce a nocovaly v malé tělocvičně. 
Díky programu o. s. Spirála zažily děti se svou třídní učitelkou ve 
škole i venku mnoho netradičních situací. Součástí programu byla i 
návštěva peer aktivistů z 9. A, kteří si pro své mladší kamarády 
připravili krátký program. A co se dětem tentokrát nejvíc líbilo? 
Nejvíce úspěchů sklidila noční stezka odvahy a výroba „třídních“ 
triček. Všichni by si spaní, vaření a pobyt ve škole rádi zopakovali. 

ZŠ Fantova 
 

   9. 9. 2009  
 

- den, kdy svítily Světlušky 
 

Naše škola se pravidelně připojuje 
k organizátorům sbírky Nadačního 
Fondu Českého rozhlasu a přispívá na 
pomoc slabozrakým a nevidomým. 
Světluška v loňském roce rozdělila 9 
miliónů Kč. Přehled podpořených 
projektů a žádostí jednotlivců naleznete 
na www.svetluska.net. Výtěžek sbírky 
našich tří dvojic činí 3.875,- Kč.  
Za Gymnázium, SOŠE a SOU, Kaplice 

Mgr. J. Matrasová  

   Zpráva o návšt ěvě z Rakouska 
 

Dne 27. 8. 2009 navštívila delegace pedagogických pracovníků ze 
středních škol z Rakouska SOU v Kaplici. Delegátům byly nejprve 
prezentovány obory – automechanik, opravář zemědělských strojů, 
kuchař – číšník, operátor skladování a zámečník, které je možno na 
našem učilišti studovat, Pedagogy z Rakouska jsme seznámili 
s organizací výuky, s průběhem závěrečných zkoušek i s typy 
zkoušek, jež mohou učňové v průběhu úspěšné tříleté docházky 
získat. Konkrétně se jedná o zkoušku pro práci s motorovou pilou, 
svářečské zkoušky 1. a 2. stupně, řidičské průkazy pro řízení osobních 
automobilů, motocyklů, traktorů a nákladních automobilů. Naši hosté 
velice oceňovali tyto možnosti i to, že žáci oborů mechanik opravář i 
opravář zemedělských strojů se na financování daných zkoušek 
nepodílí, ale jsou jim nabídnuty zdarma v rámci výuky. Návštěvě 
jsme ukázali výzdobu školy, na které se podílí naši žáci v rámci 
projektového vyučování. Živě jsme diskutovali o způsobech a 
reálných možnostech financování a dotování školství u nás a 
v Rakousku, vyměňovali jsme si své zkušenosti. Pedagogy zajímaly 
samozřejmě i počty žáků v jednotlivých třídách, ale i počty žáků na 
SOU, G a SOŠE celkem.  
Hosty jsme provedli prostory školy a celého areálu školy. V rámci 
této prohlídky zhlédli – kancelář ředitele školy, sekretariát, kanceláře 
pro správu školy, sídlo ekonomického úseku, kabinety vyučujících, 
jídelnu a kuchyň společného stravování, cvičná pracoviště odborné 
výuky, učebny teoretické a odborné výuky, učebnu počítačů a 
výukovými programy a internetovým připojením, dílny, kde byli 
seznámeni s dílenským řádem a průbehem výuky, s odbornými 
pomůckami a přístroji usnadňujícími a zpestřujícími výuku. Učitelé 
autoškoly seznámili s vedením výuky na trenažérech. Naše hosty 
jsme dále provedli domovem mládeže. Ukázali jsme prostranství, 
která využívají žáci ve volném čase – tělocvičnu, posilovnu, fotbalové 
hřiště a tenisové kurty. Pedagogickým pracovníkům z Rakouska se u 
nás velice líbilo. Čile se zajímali o život, chování a vystupování 
našich žáků, o docházku do školy, o řešení problémů kázeňských i 
učebních. Společně jsme diskutovali a ještě dlouho si vzájemně 
odpovídali na řadu otázek spojených nejen s naší pedagogickou 
činností, ale i životem v naší zemi a společnosti. Doufáme, že i nadále 
budeme  činorodě vzájemně při obdobných projektech spolupracovat. 
Bylo by to pro nás jistě inspirativní a přínosné. 

za G a SOŠE, SOU Kaplice, Mgr. Petra Leitgebová   
 

   Srdíčkový den 
 

Dne 14. 9. 2009 žáci 3. ročníku oboru Kuchař – číšník pro pohostin-
ství zorganizovali pod záštitou Občanského sdružení Život dětem 
Srdíčkový den. Akce se zúčastnilo 22 žáků rozdělených do šesti 
skupin. Prodávali magnetky s minimální hodnotou 25,- Kč za kus. 
Celkem bylo prodáno 219 kusů magnetek v celkové hodnotě 5.475,- 
Kč. Občanskému sdružení Život dětem se nám podařilo vybrat dohro-
mady 5.588,- Kč. Všem děkujeme, že dokázali přispět na dobrou věc.  

M. Leitgebová, Gymnázium, SOŠE a SOU, Kaplice  
 

   Hurá na Lipno! 
 

A je to tady! Že zbyly peníze z raftů? Tak si dáme ještě jeden výlet! 
Co na tom, že je začátek školního roku? Několik rodičů s třídní 
učitelkou Jarkou naplánovalo naši trasu a pobyt. Je rozhodnuto. 
Pojede se na Lipno do Přední Výtoně, ale i s koly! 
Počasí slibovalo pěkné zážitky, a tak jsme se vypravili. Během 

víkendu jsme absolvovali dvě cyklistické túry, 
jednu směrem do Černé v Pošumaví a druhou 
přes hráz kolem jezera zpět do Výtoně. 
Samozřejmě, že k tomu všemu patřil i večerní 
táborák s opékáním špekáčků a klučičí 
„bojovky“ v lesíku za táborem. (foto pozdrav 
viz vlevo) 
A po večerce? To bylo nejlepší! V chatkách 
jsme si pak o všem dlouho do noci vyprávěli. 
Takže výlet kolem kolem Lipna se vydařil a už 
se těšíme na příští.         Žáci 7. B, ZŠ Fantova  
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SPORT:  
Judo /výuka základů sebeobrany/   Florbal  /pro děti od 1. tř./ 
Stolní tenis /pro děti od 2. tř./ Badminton /od 3. tř./  
Futsal /sálová kopaná od 4. tř./  Atletika  /od 3. tř./  
Tenis /od 1. tř./   Vodáci /pro plavce od 10 let/ 

  Aerobic /od 2. tř. a od 12 let - dospělí/ Šachy /od 4. tř./  
Sportovní kroužek /všeobecná sportovní průprava/ 
 

HUDBA, TANEC, DIVADLO 
 Klávesy /od 3. tř./   Pěvecký sbor /od 2. tř./   
Flétničky /od 5 let/, vlastní nástroj  Dividélko /od 5 let/    
HIP-HOP  /5 - 7, 8 – 11 let a od 12 let/ Orientální tance /od 6 let/ 
Kytary  /zákl. doprov. hry, skup. výuka, od 3. tř./ vl. nástroj 
Dividlo  /od 12 let, dramatická průprava, hry, vystoupení/  
 

ESTETIKA, TVOŘIVOST 
Čáry-máry  aneb zapomenutá řemesla /od 5. tř./ 
Keramika  /pro děti od 1. tř./  
Pastelka /hra s barvou a papírem pro děti od 6 let/     
Kuřátka /výtvarka pro nejmenší od 4 do 6 let/ 
Tvořínek /hra s papírem, textilem, barvou, od 3. tř/ 
Rukoprčky /tvořivý podvečer pro mládež a dospělé/ 
Keramika  /volná dílna pro mládež a dospělé/ 
 

Letečtí modeláři /výroba házedel a jednoduchých modelů letadel/ 
Počítače /zákl. PC, internet, od 2 tř./ Rybáři /pro děti od 1. třídy/    
Jóga v denním životě /pro mládež a dospělé/ 
 

JAZYKY 
Angličtina a němčina pro dospělé /pro začátečníky i pokročilé/ 
V pondělí, úterý, středa, čtvrtek.                           
 

PRO MAMINKY S DĚTMI 
Rehabilitační cvičení /cvičení rodičů s dětmi, pro děti od 4 
let - hry, rehabilitační cviky pod vedením fyzioterapeutek/ 

 
 
 
 
 
 

6. 10.  KLEŤ      14 km 
Autobusem od školy v 5.40 hodin do Č. Krumlova, odtud v 6.30 do 
Rohů. Trasa: Rohy – po M – Kleť – po Z, autobus.  
10. 10. OBŘÍ HRAD   SOBOTA  14 km  
Autobusem od býv. jeslí v 7.00 hodin. Vede p. Kvasnička.  
13. 10. VĚŽOVATÁ PLÁN Ě    13 km  
Autobusem od školy v 10.00 hod. do Omleničky. Trasa: Omlenička – 
Rojov – Věž. Pláně – Střítež – Lannovy Domky – Jermaly – Kaplice.  
20. 10. MIKOLY     14 km  
Autobusem z aut. nádraží v 6.35 hodin do Malont. Trasa: Malonty – 
Bukovsko – Mikoly – Květoňov – Zámeček – Kaplice.  
27. 10. PRAMEN U SRDÍČKA    13 km 
Autobusem od školy v 7.55 do Velešína (zastávka V Domkách). 
Trasa: Velešín – pramen U Srdíčka – Dlouhá – Hřeben – Výheň – 
Rozpoutí – Pořešínec – Žďár – Kaplice.  
 

   60. let stolního tenisu v Kaplici  
 

Turnajem čtyřčlenných mužstev si  12. září  oddíl stolního tenisu TJ 
Spartak Kaplice připomněl 60. výročí svého založení. Šestihodinové 
klání přineslo vítězství týmu Garnea Neplachov.  
U některých domácích veteránů se v přátelské atmosféře projevila 
menší fyzická připravenost, a tak čtvrté místo si rozhodně nelze dát za 
rámeček. Konečné pořadí bylo následující: Neplachov, Sierning 
/Rakousko/, Loučovice, Kaplice, Molnn /Rakousko/. Šedesátku 
jednoho z nejúspěšnějších oddílů v poválečné historii kaplického 
sportu si jeho hráči a hráčky všech generací ještě připomenou na 
setkání počátkem listopadu.  
 

   Fotbal      výsledky  
 

"A" mužstvo  
1. kolo FK Slavoj Český Krumlov – FK Topmen Spartak Kaplice 2:2 
(1:1) - B: 45. Benc, 71. Boháč – 7. Záveský, 90. Románek. 2. kolo FK 
Topmen Spartak Kaplice – Dražice 2:0 (1:0) - B: 45. Smolen z pen., 55. 
Románek. 3. kolo FC Písek „B“ – FK Topmen Spartak Kaplice 1:5 (1:4) 
- B: 4.Šafárik – 9., 30., 72. Lesňák, 35. M.Pulec, 39. Houška. 4. kolo 
FK Topmen Spartak Kaplice – SK Čkyně 1:1 (0:1) - B: 86. J.Smolen 
z pen. – 11. Babka. 5. kolo FC ZVVZ Milevsko – FK Topmen Spartak 
Kaplice 1:1 (0:0) - B: 77. Janouch – 74. Flöring. 6. kolo FK Topmen 
Spartak Kaplice – Sokol Čížová 4:0 (2:0) - B: 45. z pen., 53. J.Smolen, 
31. Matoušek, 87. Janura. 7. kolo FK Vodňany – FK Topmen Spartak 
Kaplice 4:5 (2:3) - B: 11., 72. Machnyk, 15. Krejčí, 70. Štěch – 3., 38. 
Lesňák, 84., 86. Flöring (2x 11), 6. Matoušek.  
 

"B" mužstvo - I. B třída 
13. kolo FK Nová Ves / Brloh – FK Topmen Spartak Kaplice „B“ 1:0 
(1:0) - B: 45. Anderle. 1. kolo FK Topmen Spartak Kaplice „B“ – SK 
Mladé 2:4 (0:2) - B: 47. F.Kouba, 79. Doubrava – 15., 54. Tondr ml., 
13. M.Zayml, 49. Bezděka z pen. 2. kolo FC Velešín – FK Topmen 
Spartak Kaplice „B“ 5:0 (2:0) - B: 18. Trummer, 45. Zimek, 65. Mistoler, 
74. Z.Šafránek, 78. J.Šafránek. 3. kolo FK Topmen Spartak Kaplice 
„B“ – SK Lhenice 1:2 (1:1) - B: 20. Flöring – 17. Švec, 57. Lukšovský. 
4. kolo FK Topmen Spartak Kaplice „B“ – Slavoj Husinec 3:0 (2:0) - B: 
4. Flöring, 15. Půlpán, 73. Kubata z pen. 5. kolo FK Topmen Spartak 
Kaplice „B“ – Sokol Křemže 0:2 (0:1) - B: 37. Edelman, 61. Chromý.  
 

dorost – I. A třída 
1. kolo FK Topmen Spartak Kaplice – SK Mladé 6:0 (2:0) - B: 40., 88. 
Micák, 10. Vác.Čutka z pen., 63. Bláha, 76. Faltus, 85. Valíček. 2. kolo 
SK Jankov – FK Topmen Spartak Kaplice 1:2 (0:1) - B: 52. Svoboda – 
34. Kubík, 80. Faltus. 3. kolo FK Topmen Spartak Kaplice – Smrčina 
Horní Planá 3:0 (1:0) - B: 35. Dang Van, 70. Valíček, 73. Goldfinger. 4. 
kolo Dříteň – FK Topmen Spartak Kaplice 1:2 (1:1) - B: za hosty 27. 
Faltus, 53. Bláha. 5. kolo FK Topmen Spartak Kaplice – Spartak 
Trhové Sviny 3:1 (1:0) - B: 33., 66. Faltus, 55. Goldfinger – 52. Kašpar.  
 

starší žáci - I. A třída 
2. kolo FK Topmen Spartak Kaplice – SK Čtyři Dvory 0:4 (0:2) - B: 5., 
66. Neumann, 31. Nachtigal, 47. Kašpar. 3. kolo Spartak Trhové Sviny 
– FK Topmen Spartak Kaplice 2:2 (1:1) - B: za hosty Papež, Roule. 4. 
kolo FK Topmen Spartak Kaplice – SK Rudolfov 16:0 (9:0) - B: Roule 
6, Papež, Řepa 3, Štrbačka 2, Skypala, Doucha. 5. kolo FK Slavoj 
Český Krumlov „B“ – FK Topmen Spartak Kaplice 4:1 (2:1) - B: za 
hosty Roule.  
 

mladší žáci - I. A třída 
2. kolo FK Topmen Spartak Kaplice – SK Čtyři Dvory 0:5 (0:4) - B: 5., 
7., 8. Kuna, 25. Dvořák, 32. vlastní. 3. kolo Spartak Trhové Sviny – FK 
Topmen Spartak Kaplice 2:3 (2:1) - B: za hosty Urazil 2, Divoký. 4. 
kolo FK Topmen Spartak Kaplice – SK Rudolfov 9:0 (7:0) - B: Divoký 
3, F.Marek, Dreiling 2, Opelka, Flaška. 5. kolo FK Slavoj Český 
Krumlov „B“ – FK Topmen Spartak Kaplice 0:3 (0:1) - B: Divoký 2, 
Malický. 
 

st. přípravka - krajský přebor 
1. kolo – VOLNO. 2. kolo – Kaplice FK Topmen Spartak Kaplice – FK 
Spartak MAS S. Ústí 1:1 (0:1) - B: Urazil – Suda. * FK Topmen Spartak 
Kaplice – Slovan Břilice 2:0 (0:0) - B: Urazil 2. 3. kolo – B řilice FK 
Tábor – FK Topmen Spartak Kaplice 4:2 (2:1) - B: za hosty Bárta 2. * 
FC ZVVZ Milevsko – FK Topmen Spartak Kaplice 6:2 (3:0) - B: za 
hosty Bárta, E.Marek.  
 

ml. přípravka - krajský přebor 
1. kolo – VOLNO. 2. kolo – Kaplice FK Topmen Spartak Kaplice – FK 
Spartak MAS S. Ústí 0:5 (0:1) - B: Brabec 2, Danda, Červ, Pajer. * FK 
Topmen Spartak Kaplice – Slovan Břilice 3:3 (3:2) - B: Ovádek 2, 
Goretki – Novák 2, Meškan. 3. kolo – B řilice FK Tábor – FK Topmen 
Spartak Kaplice 0:3 kontumačně. * FC ZVVZ Milevsko – FK Topmen 
Spartak Kaplice 3:1 (2:0) - B: za hosty Goretki.  
 

ženy - krajský přebor 
1. kolo FK Topmen Spartak Kaplice – FK Bohemia Tábor 4:1 (1:0) - B: 
13. Šalátová vlastní, 67. H.Tomášová, 71. Doubravová, 83. Křivová – 
60. Kromková. 2. kolo Platan Protivín – FK Topmen Spartak Kaplice 
0:8 (0:5) - B: V.Jedličková 5, Vaňková 2, Křivová. 3. kolo – VOLNO. 4. 
kolo FK Topmen Spartak Kaplice – Calofrig Borovany 1:2 (0:0) - B: 71. 
Křivová pen. – 59. Koláčková, 85. Poláčková. 
 

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice              říjen 

       DDM Kaplice nabízí dětem: 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009 
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Formanské slavnosti - poděkování 
 

Kulturní a informační centrum Kaplice děkuje patronovi Forman-
ských kaplických slavností JEDNOTĚ DS Kaplice. Děkujeme 
zároveň i sponzorům, organizacím i jednotlivcům, kteří se na akci 
svým přispěním podíleli: Družstvo Vykrs, Dobrá Voda, Český 
rybářský svaz, Ing. Mach, DDM Kaplice, díky patří také 
dobrovolníkům do historického průvodu a panu starostovi města.   

KIC Kaplice 
 

Jménem Country skupiny PAUZA ze Strakonic bych vám chtěl 
poděkovat za pozvání a možnost vystoupení při slavnostech města 
Kaplice dne 29. 8. 2009. Poděkování patří i zvukaři za výborný zvuk 
při vystoupení, což při těchto akcích nebývá pravidlem. 
Výborné publikum jen dokreslilo kásný kulturní zážitek z vystoupení. 
Přejeme vám mnoho zdaru při pořádání dalších tak zdařilých akcí. 

Jiří Šorna, Country skupina PAUZA Strakonice 
 

Sdružení majitelů historických vozidel chce tímto 
poděkovat všem, kteří se přišli podívat na II. ročník 
výstavy historických motocyklů, jež se konala 29. 8. 
2009 v Kaplici. Touto cestou bychom také rádi 
poděkovali za finační podporu, kterou nám poskytli 

pan Pavel Jouza a Kulturní a informační centrum Kaplice. Přestože 
nám tentokráte počasí příliš nepřálo a účast byla díky tomu poněkud 
slabší, sešla se zde celá řada motocyklových značek (mimo jiné ČZ, 
JAWA, BMW, R 100/7 či Dněpr).  
Věříme, že si příznivci plechových historických miláčků přišli na své 
a užili si společně s námi příjemný pohodový den.  

Za Sdužení majitelů historických vozidel Jan Kaspar  
 
Pravidelně navštěvuji Kaplici, pobýváme zde každé prázdniny a vždy 
se těšíme na kaplické slavnosti. Ty letošní byly obvzlášť vydařené. 
Až na to počasí, které nám nepřálo. Nejvíce se nám líbila kaplická 
vokální skupina Exfanta, která by bezpochyby měla úspěch i v Praze.   

I. Matyášová, Praha 
  

 
 
 
 
 

Formanské slavnosti a úcta k přírodě 
 

Město Kaplice pořádá už po několik let Formanské slavnosti, což je 
pěkné. Vytváří se dobré tradice. Lidé se pobaví, poučí a leccos 
nakoupí v prodejních stáncích. 
Mám však připomínku právě k umístění těch stánků a parkování aut 
přivážejících zboží. Všechny stánky byly umístěny v parku na 
trávnících i několik metrů od chodníků. Nakupující museli šlapat 
v travnatých plochách, po dešti dost rozbahněných. Výsledkem 
nebyly jen zablácené boty ale i zničené trávníky. Větší škody byly 
napáchány v hlavách dětí a mladých lidí. Pořadatelé mohli zajisté 
dohlédnout na umisťování stánků tak, aby trávníky byly maximálně 
ušetřeny. Takto ukazujeme těm nejmladším, že příroda se může 
libovolně ničit, jak koho právě napadne. Město park velmi nákladně 
rekonstruovalo včetně travnatých ploch. Není to škoda? 
U všech stánků parkovala v trávě osobní i nákladní auta, která 
zanechala v měkkém terénu výrazné koleje. To snad nebylo nutné. 
Vždy je možné zaparkovat na zpevněné ploše a zboží pár metrů 
odnést. Stačilo jen stanovit podmínky a dohlédnout na jejich 
dodržování.  
Myslím, že nemusely být pořádány současně Formanské slavnosti, 
lunapark na parkovišti u Ševčíků a akce srazu starých škodovek na 
náměstí. Pak by mohly být prodejní stánky na náměstí a na 
parkovištích a nemusely být ničeny travnaté plochy v parku. Aby toho 
nebylo málo, měl další akci rovněž na travnaté ploše u parku E-ON.  
Mé celkové dojmy ze slavností jsou spíše smutné. Věřím však, že 
následující roky budou slavnosti veselejší i pro přírodu.  

   Růžena Šandová, Kaplice  

Kdo je připraven, není zaskočen! 
 

Obyvatelé sídliště Na Vyhlídce jsou řadu měsíců udržováni v 
nejistotě, která pramení z avízovaného úmyslu vlastníka plynovodu fi. 
FLAGA rekonstruovat stávající rozvody za peníze odběratelů PB 
plynu, tedy obyvatel panelových domů. Po řadě jednání, nesouhlasů a 
námitek včetně „referenda“ o budoucím médiu pro sporáky 
domácností tento problém nějak „vyšuměl“ do další navrhované 
alternativy, kterou je elektrifikace všech domácností na sídlišti. 
Většina občanů však s tímto řešením nesouhlasí!  
Na posledním jarním setkání se zastupiteli jsem položila otázku: „Jak 
se Město finančně podílelo na plynofikaci (včetně rozvodů a přípojek 
zemního plynu) na území Kaplice?“ Odpověď? „No, nějakým 
procentem se podílelo!“ Možná, že stačilo, aby radní v pracovní době 
nahlédli na webové stránky mestokaplice.cz a pod heslem 
„plynofikace Kaplice“ prolistovali zápisy z jednání zastupitelstva z r. 
2002. Tehdy bilancoval pan starosta Doležal na konci funkčního 
období výsledky hospodaření a uvedl kromě jiných zajímavých čísel, 
že na plynofikaci přispěli částkou 8 mil. Kč!!! V první etapě si tento 
krok naléhavě vyžádal objekt jeslí, dále Slovan... Dnes je většina 
domů v Kaplici napájena zemním plynem, nebo mají až ke vchodům 
plynovou přípojku, za kterou neplatili vůbec NIC a nikdo od nich 
nepožadoval záruky, že budou zemní plyn čerpat! Kdežto obyvatelé 
starého sídliště mají investici uhradit ze svých peněženek a přísahat, 
že odběry v budoucnu neklesnou, aby fi. Flaga neměla důvod zavřít 
kohout navždy?! Jaké vyhlídky mají obyvatelé z Vyhlídky?  
Při pohledu na mapu Kaplice je předmětný úsek plynovodu mnohem 
kratší, než jaký musel být zdolán při rozvodech zemního plynu v 
minulých letech! Mám pocit, že se zastupitelé cítí zaskočeni novým 
problémem, se kterým prostě nepočítali! Nechci nikomu sahat do 
svědomí, ale z jednání zastupitelstva v 7/09 jsme se dočetli, že v 
nájemních domech, které Město Kaplice na sídlišti spravuje, dojde k 
zapojení elektrických sporáků! Je rozhodnuto, páni radní? Jak prosté! 
Stačí zvednout ruku a noční můra zmizí? Pak je na místě 
připomenout, že před nedávnem byly v těchto domech 
zrekonstruovány plynové rozvody včetně přemístění plynoměrů na 
chodby, jak údajně nařizuje nová vyhláška a jistě nešlo o finanční 
náklady za hubičku! Jakoby se nic nestalo! Město nakoupí elektrické 
sporáky, posílí jističe, zaplatí revize a vše, co s tím souvisí...  
A co my, ostatní, kteří jsme si museli koupit byt do osobního 
vlastnictví? Mnozí  se zadlužili a v poslední době se naše společenství 
snaží panelákové krabice zkulturnit, aby život na sídlišti nebyl tak 
šedivý, jednotvárný a depresivní a to všechno jsme museli zaplatit z 
naší kapsy? Na obzoru je další strašák, jako investice domácností do 
elektrifikace, což nemusí být pro rodiny s dětmi, důchodce a lidi bez 
práce zcela únosné! Otazníků je hodně, prostoru málo! Tento problém 
s plynem se zatím nachází ve fázi „spící sopky“! Až nazraje čas, kdy 
fi. Flaga pošle výpověď a rozhodne se skončit v tomto regionu s 
dodávkou plynu, pak bychom měli být připraveni! Patrně nejsem 
daleko od tvrzení, že s firmou nikdo nejedná, vzduchem se vznáší 
miliony a přitom ani nevíme, jak se celá záležitost vyvíjí.  
Moje představa o budoucím řešení? Město požádá o dotaci (naši 
úředníci mají s tímto způsobem financování bohaté zkušenosti), 
novým potrubím poteče zemní plyn a občané se svobodně rozhodnou, 
co si pustí do bytu. Jak logické a prosté! Proč diskriminovat obyvatele 
sídliště, kteří nikdy neměli šanci vybrat si médium pro své 
domácnosti a po 40 letech jsou postaveni před problém, za který 
nemohou? Všechna stanoviska zde uvedená jsou jen mým názorem. 
Pokud se v něčem mýlím, pokud může kdokoliv rozšířit informace, 
zde máte prostor! Osobně se nemohu smířit s pocitem, že nás vedení 
našeho města tzv. „hodilo přes palubu!“ Páni zastupitelné, zastupujte 
nás, prosím! Vy máte páky a nástroje, my máme jen víru, že nás v 
tom nenecháte! 

Chuchlová Danuše, Kaplice 
 

Rádi bychom poděkovali… 
 

Děkujeme přátelům za účast na pohřbu Evy Perenské a panu Josefu 
Maurencovi za dobré služby. 

Děti s rodinami 
 

Brána názor ům otev řena ...  
 

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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AEROBIK 
Sportovní hala ZŠ Školní 

Pondělí   AEROBIK + BODYSTYLING (od 19.00)   
Úterý      BODY BALANCE – Cvičení se Zuzkou (od 19.00)   

Zdravé cvičení s těžkými míčky… /ZŠ Omlenická/  
Středa    BODY BALANCE + BODYSTYLING (od 19.00)       
Čtvrtek   STEP AEROBIK + BODYSTYLING (od 18.30)      
 

Cena: 30,- Kč/lekci, do 15ti let zdarma. Co s sebou: karimatku, pití a 
sportovní boty. Zveme Vás a těšíme se na všechny zájemce, kteří si 
chtějí zformovat a zdokonalit postavu. Stupeň fyzické úrovně ani věk 
není rozhodující… a tak neváhej a přijď to s námi zkusit! 

TJ Spartak Kaplice – SPV ženy 
 

TAEKWON-DO  
MODERNÍ KOREJSKÉ BOJOVÉ UMĚNÍ SEBEOBRANY  
Kurz začátečníků: každé pondělí 18.00 – 19.00 hodin 

Tělocvična gymnázia (Linecká ul.) Přihlásit se mohou muži, ženy, 
dívky a chlapci od 8 let. S sebou cvičební oděv,  

tenisky do tělocvičny, pití. 
 
 

   Z historie  
 

K počátkům českého školství na Kaplicku  
po roce 1918 (část III.) 
 

V úvodu se omlouvám všem čtenářům a redakci Zpravodaje za dvě 
chyby, jichž jsem se dopustil ve II. části. Jednak jsem ze školního 
inspektora Roberta Vondrušky, 
otce později známé jihočeské 
učitelky a spisovatelky Zdeňky 
Bezděkové, udělal Vavrušku a 
především jsem omylem  umístil 
pod fotografii školního inspektora 
Emanuela Drobila z Č. Budějovic 
popisek, „Ředitel B. Karas“ . Dnes 
to napravuji a  na snímku níže 
vidíte skutečného B. Karase., 
prvního ředitele české měšťanky 
v Kaplici. 
Již od jarních měsíců roku 1922 se 
v Kaplici uvažovalo o ustavení 
další české obecné školy 
v některém z míst, kde doposud musela česká menšina posílat děti do 
německé školy. František Cink, benešovský učitel Karel Kozlík (byl 
od září 1920 rovněž správcem benešovské české obecné školy) a 
zástupce obce Děkanské Skaliny rolník Jan Kuldan připravili 
společný návrh pro ústředí NJP v Praze. V rozkladu, podpořeném 
okresním hejtmanem, se uvádělo, že na území zmíněné obce nemají 
rodiče, pakliže si to přejí, možnost posílat děti do školy s českým 
vyučovacím jazykem. Přitom český živel představoval v katastru obce 
takřka polovinu obyvatel, pouze Velké Skaliny byly výrazně 
německé. K. Kozlík předložil seznam 27 dětí, které připadaly v úvahu 
pro novou českou školu, aby nemusely chodit do Benešova nad 
Černou nebo do Soběnova. Tam sice byly české školy, ale neměly 
dostatečnou kapacitu, nemluvě o nevyhovujícím hygienickém 
prostředí. To platilo především pro Benešov, kde se musela nakonec 
budova staré školy zbourat a na tomtéž místě vystavět nová a moderní 
budova. To se však stalo po více než deseti létech.   
Po několikerém jednání na MŠaNO v Praze byla výnosem č. 100.127 
z 23. 10. 1922 ustavena 5. února 1923 jednotřídní obecná škola 
s českým jazykem právě ve Velkých Skalinách. Zpočátku sídlila v 
budově německé školy postavené Německým vzdělávacím a 
osvětovým spolkem v období 1883 - 1885 na kraji obce při cestě do 
Dalekých Popelic.  
Zahájení byli přítomni: předseda okresní školní rady a zároveň rada 
okresní politické správy dr. Jan Houdek, ředitel František Cink (za 
Jednotu státních učitelů škol obecných) a čerstvě jmenovaný správce 
školy učitel František Janoušek. A samozřejmě čeští rodiče se svými 
dětmi. Těch bylo zprvu pouze 7, byť K. Kozlík získal původně 

mnohem více zájemců. Vyučovalo se odpoledne, což bylo velmi 
komplikované pro přespolní děti. Německá obecní správa nebyla 
z tohoto kroku vůbec nadšena a tak už v dalším měsíci se vyučování 
přeneslo do místního hostince (čp. 6) pana J. Polzera. Samosebou za 
příslušný nájem. Časem se podařilo neúnavnou přesvědčovací 
činností F. Janouška a K. Kozlíka zvýšit počet dětí až na osmnáct a 
vedení NJP akceptovalo záměr postavit ve V. Skalinách novou školní 
budovu. V roce 1924 odkoupil stát od usedlíka Matěje Witzanyho 
pozemek na druhém konci obce a dva roky nato začala firma Stašek 
z T. Svin s výstavbou. Jubilejní obecná česká škola, charakteristická 
svým „vilovým“ provedením (stejná stojí už jen v Zátoni u Větřní – 
pozn. autora) byla zbudována za jedenáct měsíců a 26. srpna 1928 ji 
vysvětil soběnovský děkan František Valenta. S vyučováním F. Ja-
nouškovi pomáhali z Kaplice docházející Karel Hlava a později Anna 
Hochmannová. 
Na vysvětlenou těm, kteří mají dojem, že jsem této malé „menšinové“ 
školičce věnoval příliš mnoho řádků, když na Kaplicku v tomto 
období (či o něco později) vznikly i jiné české školy – namátkou 
uvádím Omleničku, Dolní a Horní Dvořiště, Vyšší Brod, Vyšné, 
Byňov a Trpnouze (Hranice). Postavení skalinské školy bylo ovšem 
poněkud zvláštní. Objekt školy se nacházel na katastru obce Dluhoště, 
(jejíž součástí V. Skaliny byly) a ta byla takřka plně německá. Podle 
sčítání obyvatel z roku 1921 žilo ve V. Skalinách v pětadvaceti 
domech 108 Němců, 8 Čechů a 5 cizozemců. Naproti tomu 
v Děkanských Skalinách, kde myšlenka české školy měla velkou 
podporu, žilo 129 Čechů a jen 39 Němců. I když tento údaj je až 
z roku 1930 je patrné, že založit českou školu na odlišně národnostně 
strukturovaném území byl veskrze vlastenecký a odvážný čin. 
Politická správa okresu proto, aby nová skalinská škola nebyla Němci 
vnímána příliš negativně, zajistila od státu pro tamní německou školu 
8900 korun na menší stavební úpravy a vybavení. Tak o tom aspoň 
vypovídá pasport, pořízený pro německou školu v létech 1928 - 1934.  
Nic to ovšem neměnilo na skutečnosti, že mnozí němečtí starostové 
se při svých setkáních vyslovovali v tom smyslu, že je dobře, že se 
„podařilo uchránit od českých škol“ taková místa jako byly Malonty, 
Rychnov nad Malší, Rychnov u N. Hradů, Terčí (Pohorská) Ves, 
Pohoří, Radčice, Cetviny a jiné. Svědčí o tom i vzpomínky 
německého učitele Johanna Sailera, který působil na německé 
kaplické měšťance od roku 1925 a v období 1927 - 1938 ji i řídil. 
V samotné Kaplici se po vzniku českých škol počala rozvíjet 
zásluhou českých učitelů činnost místního osvětového sboru, 
pořádaly se sportovní akademie žactva a Sokolů ve spolupráci 
s vojenskou posádkou (ta se dočkala v r. 1923 nových „Šumavských 
kasáren“) a aktivní odbočka NJP připravila pro české školáky ve 
školním roce 1923/24 třídenní výlet do Prahy. V červnu 1923 se 
dokonce Kaplice stala místem jakéhosi malého sokolského sletu celé 
českobudějovické župy. Bylo to zásluhou neúnavného inspektora 
Emanuela Drobila, který stál v čele župy. On inicioval také zřízení 
České živnostenské pokračovací školy, kterou od září 1923 
navštěvovalo nejprve 13, později až 27 učňů, kteří tím pádem 
nemuseli chodit do školy německé. Správu školy měl v péči řídící Fr. 
Cink, s nímž na škole učili Karel Malý a František Matějka, který 
přišel do Kaplice jako odborný učitel z Prahy - Smíchova. 

Budova školy ve Velkých Skalinách 
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Konec roku 1923 poznamenaly tři události. Tou  první bylo zahájení 
vyvařování pro přespolní děti, na které stát věnoval 2400 korun (děti 
platily 4 koruny za měsíc, chudé byly poplatku zproštěny). 
Vyvařovalo se až do března roku příštího.  
Druhou událostí byl pěvecký koncert dr. Lysenka z Ukrajiny, který 
pro děti a rodiče zorganizoval učitel Fr. Matějka, jenž byl současně 
řečníkem slavnostního večera 9. prosince 1923. Třetí, z pohledu 
učitelstva i mnoha rodičů, nepříliš potěšitelnou událostí bylo 
doporučení MŠaNO, určené ústředí NJP. Šlo o to, aby se upustilo do 
doposud plošně rozšířeného organizování vánočních nadílek pro 
školáky. Ministerstvo upozorňovalo, že je na tyto akce potřeba stále 
více peněz a četní rodiče, že si dárků dětem neváží – dokonce, že 
někteří to chápou jako samozřejmost za to, že děti vůbec posílají do 
školy. Takže společné nadílky se měly konat jen „tam, kde to poměry 
dovolují a mají být pouze pro skutečně chudé“ – jak uváděl 
ministerský přípis.  
Na rozdíl od pozdějších let se v první polovině 20. let uváděl počet 
žáků a tříd ve školách nejen na počátku a konci školního roku, ale 
také k prvnímu lednu příslušného roku kalendářního. A tak rok 1924  
začal na kaplické obecné škole se 68 žáky ve dvou třídách, měšťanku 
navštěvovalo 126 chlapců a 41 dívek ve čtyřech třídách. Na této škole 
byla rovněž založena odbočka  Čsl. červeného kříže. 
Počátek toho roku byl poznamenán bouřlivým zasedáním kaplického 
obecního zastupitelstva. Šest českých členů vydalo prohlášení 
s požadavkem, aby místa na městském úřadě byla obsazována také 
Čechy (nejlépe výběrem z více kandidátů) a zejména, aby usnesení 
zastupitelstva byla vedle němčiny vydávána také v češtině. Formulaci 
přinesl řídící Fr. Cink, který připomněl, že Češi jsou s Němci 
v rovnoprávném postavení a měli by spolupracovat pro blaho všech 
občanů. (Poznámka autora:  tou dobu žilo v Kaplici 2260 obyvatel, 
z nichž Čechů bylo 469. Dlužno ještě doplnit, že známého školského 
reformátora Fr. Kindermanna vnímali čeští učitelé v tomto období 
jako osobu, která  přispěla k poněmčení Kaplicka.) 
Řídící učitel na obecné škole Fr. Cink byl koncem školního roku 
zproštěn služby (údajně byl přeložen na Podkarpatskou Rus) a na jeho 
místo přišel Jan Karpíšek z Kájova. Na škole proběhly běžné 
personální změny a mimo jiné římsko-katolickému náboženství začal 
vyučovat děkan František Schützner, pozdější kaplický starosta. 
Karpíšek vedl po Cinkovi také rozšířenou živnostenskou pokračovací 
školu, která měla měla už 53 učňů. (Poznámka autora: tato škola byla 
vždy v chodu pouze od října do dubna, než začaly polní práce).  
Řídící Karpíšek byl rovněž nadšený divadelník a pod jeho vedením se 
uskutečnilo několik dětských divadelních představení s vlasteneckým 
obsahem. Jakýmsi vyvrcholením jeho aktivit bylo uspořádání 
dětského dne v červnu 1925 na louce u lesa poblíž Rozpoutí. 
Zúčastnily se i školy z Omleničky, Věžovaté Pláně, Rozpoutí, 
Velkých Skalin a místní měšťanka. Podobné akce se ještě v dalších 
létech několikrát opakovaly. Toho se ale J. Karpíšek nedožil, protože 
v únoru 1926 zemřel a správou obecné školy byl pověřen ředitel 
měšťanky B. Karas. Po něm z pověření spravovali obecnou školu 
učitel Karel Bulán a dále Leopold Švácha. 
Z období školních roků 1925/26 až 1928/29 je možné zmínit ještě 
několik událostí. V lednu 1925 to bylo úmrtí žačky obecné školy, 
dvanáctileté Boženy Zvěřinové, dcery vrchního četnického 
strážmistra v Kaplici. Zemřela na následky zranění, které si způsobila 
v létě 1924 pádem z houpačky. 
Tradičně  významné byly školní oslavy narozenin prezidenta T. G. 
Masaryka. Zmínit  můžeme slavnostní večer v březnu 1927, kdy ve 
společném programu v hostinci U zeleného stromu (dnes Slovanský 
dům) účinkovala školní mládež a vojenský pěvecký sbor místní 
posádky (!) Program nastudovali s účinkujícími četař aspirant 
František Bednář a učitel – klavírista Robert Linha. 
Na podzim téhož roku proběhla z rozhodnutí okresní péče o mládež 
ošacovací akce pro nejchudší české děti. 6 chlapců dostalo obleky a 5 
dívek po čtyřech metrech látky na šaty s tím, že potřebné úpravy a šití  
zdarma vykonal krejčovský mistr Jan Toncar. 
V říjnu 1928 se zástupci okresní politické správy a českých škol 
zúčastnili slavnostního odhalení pamětní desky T. G. Masarykovi na 
nádraží v Českém Heršláku. Deska připomínala desáté výročí návratu 
TGM do vlasti a celá událost měla charakter hraničářské slavnosti. 

(Poznámka autora: v prosinci 2008 došlo již k třetímu odhalení této 
desky na zmíněném nádraží). 
V únoru 1929 se téměř tři týdny nevyučovalo, protože byly velké 
mrazy, nejezdily vlaky a byl nedostatek paliva (uhlí). Takže tzv. 
uhelné prázdniny nepotkávaly školství až po roce 1945, jak se traduje. 
Oslava narozenin TGM v březnu 1929 měla, zvlášť pro školní 
mládež, neobvyklý program. Poprvé se na nádvoří kaplických kasáren  
pro občany uskutečnila za řízení velitele pplk. J. Šágra slavnostní 
přehlídka vojáků s hudbou a odpoledne pak ukázky ze zimního 
bojového výcviku. Ohlas byl, zejména mezi staršími chlapci, 
mimořádný. 
Celkovou situaci v Kaplici a okolí rozhodně ovlivnily obecní volby 
na podzim 1927. V samotném městě dopadly takto: německé strany: 
křesťanská: 312 (= počet hlasů) / 8 (= počet mandátů v zastupitelstvu), 
národní strana: 247 / 7, soc. demokraté: 233 / 7, živnostenská: 141 / 4. 
České strany: společná kandidátka  156 / 4.  
Stejně důležité ovšem bylo, že poprvé se Češi dostali také do 
obecních zastupitelstev v okolí. Ve Žďáře to byly 3 mandáty pro 
Čechy z 9ti celkových a v Blansku 3 mandáty ze 12ti celkových. 
V Blansku byla v témže roce otevřena jedna třída české školy a to po 
dost zdlouhavých jednáních. 
Téhož roku byla v Kaplici povolena pro nejmenší děti mateřské škola. 
Svůj provoz začala 14. září a navštěvovalo ji 21 dětí, převážně 
českých státních zaměstnanců. Školu založila Ústřední matice školská 
v Praze a pro provoz si pronajala místnosti u soukromníka Josefa 
Oppolzera. O dva roky později převzal provoz od Matice stát. 

Pavel Mörtl 

 
Kaplická Swing band Agria byla v neděli 20. září hostem oslav 250. 

výročí Musikvereinu v Bad Leonfeldenu. 
V rámci projektu, podpořeného Evropskou unií, a spolupráce mezi 
oběma městy – Kaplicí a Bad Leonfeldenem – vystoupila naopak 

mladá kapela z rakouského města před měsícem na našich 
Formanských slavnostech v parku (fotografie dole). 
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Možnost pronájmu nebytových prostor 
v KD Kaplice o vým ěře 21,6 m², 1. patro. 

Tel. 380 311 388 

   Provozní doba Slovanského domu 
 

Vážení občané, v měsíci srpnu až září si zaměstnanci restaurace 
Slovanský dům museli vyčerpat zákonný nárok dovolené. Z tohoto 
důvodu byla upravena provozní doba restaurace. 

Od 1. října 2009 bude následující provozní doba: 
Pondělí – čtvrtek: 9.00 – 20.00 hodin    Pátek: 9.00 -  22.00 hodin 

Sobota: 10.00 – 20.00 hodin   Neděle: zavřeno 
V případě potřeby prodloužení provozní doby z důvodu objednané 
akce nebo většího počtu zákazníků je tato dohoda v kompetenci 
vrchního číšníka dané směny.  
Věřím, že i Vy jste si užili klidnou a ničím nerušenou dovolenou a 
přeji ještě hezký zbytek posledních teplých a slunečních dnů. 

Ing. Marta Caisová, ředitelka školy 
 

   Pozvánka do Archy  
 

Nedělní bohoslužby   vždy v 9.00 hodin 
Setkání nad Biblí   čtvrtek v 19.00 hodin  
Náboženství dětí v Dolním Dvořišti  pátek ve 12.30 hodin  
Kytarový kroužek  v Dolním Dvořišti  pátek ve 13.30 hodin  
 

Cesty apoštola Pavla 
8. ekumenický večer se uskuteční v budově Archy   
Středa 7. října v 18.00 hodin na katolické faře  
                                              

 

Ivo Michale: Kam vítr chodí spát 
6. cestovatelský večer. Přednášející navštívil jeden ostrov ztracený 
v severním Atlantiku v sedle motocyklu. Vstupné dobrovolné.  
Čtvrtek 29. října 2009 v 18.00 hodin v budově Archy   
Pořádá YMCA České Budějovice, občanské sdružení Křesťanské sdružení mladých lidí 

 

   Depo rozší řilo své služby  
 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo zvítězilo ve 
výběrovém řízení a s platností od 1. 7. 2009 se stalo příjemcem 
dotace Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, indivi-
duálního projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji.” 
Posláním NZDM Depo je: Prostřednictvím nabízených aktivit 
navazovat kontakt s uživateli, usilovat o sociální začlenění a pozitivní 
změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitly v 
nepříznivé sociální situaci, poskytovat informace, odbornou pomoc, 
podporu a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení. 
Sociální služby jsou poskytovány cílové skupině, tedy dětem a 
mládeži od 11 do 26 let. Nově, od získání finančních prostředků z 
výše zmíněného zdroje však NZDM Depo rozšířilo své služby i pro ty 
členy cílové skupiny, kteří již nestudují.  
Těmto potencionálním uživatelům nabízíme především pomoc se 
vstupem na trh práce, základní sociální poradenství či informační 
servis s návazností na jiné odborné sociální služby.  

Lucie Pavlová, Vedoucí/sociální pracovnice NZDM Depo 
 

   Inzerce 
 

Pronajmu byt 2+kk v Kaplici, kompletně zařízený, dům je po 
celkové rekonstrukci. Kontakt 732 132 526.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Neměňte svou pojiš ťovnu na ulici  
 

Svého rozhodnutí můžete litovat! 
 

Navštívili Vás doma zástupci agentury a vybízeli vás k přeregistraci k jiné 
zdravotní pojišťovně? Nabízejí Vám tisícové benefity a na ulici finanční 
odměnu za to, že se přihlásíte jinam? Na podobné praktiky si dávejte pozor a 
zjistěte si, zda Vám nabídne nová pojišťovna kvalitní zdravotní péči, pokryje i 
ty nejnákladnější zákroky a je pro Vás dostupná v každém okrese. Vaše 
rozhodnutí oceníte, až vám půjde o život. 
Možnosti konkurence mezi zdravotními pojišťovnami, které působí na českém 
trhu, jsou omezené. Přesto se snaží všechny pojišťovny různými benefity, 
programy a nabídkami přilákat nové pojištěnce z řad klientů jiných 
zdravotních pojišťoven. Pozor ale, abyste se nenechali zmást a neuvěřili 
planým slibům! Než se rozhodnete učinit jakoukoli změnu a budete vybírat 
z nejrůznějších výhod konkurenčních zdravotních pojišťoven, zamyslete se 
nad několika základními otázkami. Opravdu se mi vyplatí taková změna? Jak 
širokou má vybraná zdravotní pojišťovna síť smluvních lékařů? Mají lékaři, 
kteří mě ošetřují, smlouvu s touto pojišťovnou? Je v okolí mého bydliště 
dostupná její pobočka? Hradí tato zdravotní pojišťovna i tu nejmodernější péči 
a nákladné operace? A nezapomeňte! Jakmile tato změna proběhne, po celý 
jeden rok není možné se vrátit k původní pojišťovně.  
 
Nekalé praktiky na ulicích 
Častým jevem jsou najaté agentury, které obcházejí domácnosti a zastavují 
občany na ulicích. Vyzývají je k přeregistraci k jiné pojišťovně s tím, že slibují 
tisícové benefity a mnohdy informují nepravdivě o jiných zdravotních 
pojišťovnách. „Oslovili mě na ulici a říkali, abych přešel k jedné pojišťovně, 
že mi dají čtyřicet tisíc na rodinu. Pomlouvali mou pojišťovnu a říkali, že 
krachuje. Už jsem se takhle nechal jednou umluvit a litoval jsem toho. Když 
jsem se totiž přehlásil, zjistil jsem, že můj doktor nemá s touto novou 
pojišťovnou smlouvu. Rok trvalo, než jsem se mohl vrátit zpátky,“ říká Milan 
Kadlec ze Strakonic. Takových případů se objevují stovky. Klienti uvěří 
slibům, na ulici podepíší přeregistraci a svůj krok pak nemohou vrátit zpět. 
„Jsem z toho nešťastná. Byla jsem pojištěná u VZP, odešla jsem jinam, 
protože mi nabídli peníze. Moje gynekoložka ale neměla smlouvu s novou 
pojišťovnou a já jsem musela některé zákroky doplácet. Je to nekorektní 
jednání,“ dodává Milena Hejsková z Plzně. Pracovníci agentur mnohdy 
podávají občanům zkreslené informace. „Je to buď z neznalosti, nebo to spíš 
dělají záměrně, mám pocit. Nechal jsem se takhle přehlásit, dnes už bych to 
neudělal. Říkali mi, že moje pojišťovna krachuje, uvěřil jsem. Mrzí mě, že 
jsem si neověřil informace, takhle nalítne hodně lidí,“ upřesňuje Pavel 
Kratochvíl z Č. Budějovic. 
 
Informujte se nejdříve u své pojišťovny 
Ze zákona můžete změnit zdravotní pojišťovnu jednou 12 měsíců, a to 
kdykoliv, avšak s tím, že změna se v centrální databázi pojištěnců zrealizuje 
vždy k prvnímu dni následujícího čtvrtletí (tedy 1. ledna, 1. dubna, 1. 
července, 1. října). Měli byste vědět, že každá zdravotní pojišťovna má jinak 
širokou síť smluvních zdravotnických zařízení a lékařů, často třeba jen 
regionální. Proto se raději zeptejte předem svého lékaře, zda má s danou 
pojišťovnou uzavřenou smlouvu. Kvůli neuvážené změně zdravotní 
pojišťovny byste museli buď změnit lékaře, nebo platit v hotovosti všechnu 
neakutní péči, kterou vám váš dosavadní lékař poskytne.  
Pokud jste se neuváženě přeregistrovali a datum přeregistrace (vždy první 
kalendářní den ve čtvrtletí) ještě neproběhlo, lze registraci u nové zdravotní 
pojišťovny před tímto datem zrušit. Změnu svého rozhodnutí je pojištěnec 
povinen sdělit té zdravotní pojišťovně, ke které se nově hlásil. Pokud toto 
řádně oznámí, zůstává pojištěncem své původní zdravotní pojišťovny. 
Zmeškáte-li toto datum, je „náprava“ mnohem komplikovanější a prakticky se 
již nedá k původní pojišťovně vrátit – resp. ano, ale až po uplynutí jednoho 
roku. Pokud nová zdravotní pojišťovna nechce respektovat změnu Vašeho 
rozhodnutí, je třeba o situaci neprodleně informovat svoji stávající zdravotní 
pojišťovnu.  
 
Vaše zdraví má hodnotu větší, než pár stokorun! 
Jak je zřejmé, náprava neuvážené volby zdravotní pojišťovny není 
jednoduchá, proto si předem vše velice dobře rozmyslete. Nenechte se zmást 
vidinou stokorunových výhod. Nepromyšleným a neuváženým krokem můžete 
totiž přijít nejen o tisíce, ale hlavně o zajištění péče o své zdraví!  

Bc. Andrea Freiová 
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