
Od Nového roku naplno fungují v Kaplici
tři mateřské školy

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané, 
na začátku měsíce

ledna již tradičně nav-
štívili naše město Tři
králové (pan Dekret,
pan Přibyl a pan Sla-
nina) v doprovodu

velblouda a ostatních účinkujících ve
spolupráci s Charitou Kaplice. Zahájili
tak Tříkrálovou sbírku, která je vždy
použita na dobročinné účely a jejíž
výtěžky se díky štědrosti občanů rok
od roku zvyšují. V letošním roce se
vybralo  200.329,00 Kč. Velký dík
patří organizátorům – Charitě Kaplice,
Kamilu Voncovi a Jiřímu Krbovi, kteří
se postarali i o doprovodný program
na náměstí.      

Vstupujeme do nejkratšího měsíce
roku, ale zároveň také nejstudeněj-
šího, protože paní zima nic neodpouští.
Z hlediska pranostik mohu jen z po-
hledu zemědělců konstatovat, když je
únor bílý, pole sílí. Bohatá sněhová na-
dílka nám přinesla nejednu starost, ale
na druhou stranu i radost, neboť po
velmi suchém létě a podzimu se blýská
na lepší časy v zásobě spodních vod. 

pokračování na str. 2 
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Tři mateřské školy slouží potřebám rodin
s malými dětmi v Kaplici od začátku letoš-
ního roku. Rozšířením odloučeného praco-
viště jedné ze škol došlo k rozdělení na
dva samostatné subjekty – MŠ Nové do-
movy a MŠ Nové domky. Třetí školkou je
MŠ 1. máje, která má tři třídy dětí. 

“Objekt mateřské školy v Nových do-
mkách se skládá ze dvou učebnových pa-
vilonů, spojovacích chodeb a stravovacího
pavilonu. Po přestěhování knihovny byl
volný pavilon využit právě k přestavbě na
školku, kde vznikly dvě nové třídy,” vy-
světlila Ivana Putzerová z Odboru správy
majetku a ekonomiky Městského úřadu
Kaplice s tím, že MŠ Nové domky byla do
doby rozdělení odloučeným pracovištěm
MŠ Nové domovy. Mateřská škola 1. máje
zároveň zrušila odloučené pracoviště v ZŠ
Školní. Uvolněné prostory bude základní
škola využívat pro svou družinu. Se změ-
nami, které byly podle Putzerové nejvíce
problematické zejména kvůli velké admi-
nistrativní zátěži, byly samozřejmě spo-
jeny finanční náklady. “Stavební úpravy
bývalého pavilonu knihovny na učebnový
pavilon MŠ Nové domky přišly na zhruba
3,6 milionu korun,” uvedla Putzerová a

doplnila: “Předpokládali jsme, že budeme
žádat o dotaci, ale bohužel poskytovatel
dotace nastavil podmínku bezbariérovosti
školy, což bylo u rozběhlých stavebních
úprav nemožné a vzhledem k členitosti
školy by ani nebylo možné bezbariérovost
zajistit. Poptávka po bezbariérovém pří-
stupu ve školkách v našem městě zatím
nebyla zaznamenána.” 

Rozpočet MŠ Nové domovy je pro letošní
rok 1 740 000, MŠ Nové domky pracují s
rozpočtem 1 982 000 a MŠ 1.máje má na
provoz 1 575 200 korun. Příprava změn v
kaplických mateřinkách byla schválena
zastupiteli města už v červnu 2018.
Změnu však musel projednat také Krajský
úřad a následně bylo vypsáno výběrové
řízení na ředitelku nově vzniklé mateřské
školy Nové domky. „Jsem rád za další
zdařilou a efektivní investici do školství v
Kaplici. Rekonstrukcí a přestavbou prostor
bývalé knihovny vznikly dvě nové třídy a
ke každé z nich nové sociální zařízení.
Podle informací od vedení jednotlivých
mateřských škol by kapacita 12 tříd po 28
dětech ve třech mateřských školách měla
v současné době plně uspokojit poža-
davky rodičů na umístění jejich dětí v
předškolním zařízení v našem městě,“
hodnotí změny místostarosta Kaplice
Libor Lukš.
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Informace pro občany 

Město Kaplice spolu s jejími osadami za-
znamenaly v roce 2018 oproti předcháze-
jícím letům konečně přírůstek v počtu
svých obyvatel. Jedná se o první zvýšení
v počtu obyvatel Kaplice od roku 2001. K
31.12.2018 bylo trvale hlášeno v Kaplici
a v jejích osadách celkem 6 343 obyvatel,
což je o 18 obyvatel více než tomu bylo o
rok dříve. 

Když se podíváme do historie statistiky
evidence obyvatel města, zjistíme, že v
roce 2008 byl celkový počet obyvatel
6746, tedy o 403 občanů více, v roce
1998 byl celkový počet obyvatel 7093,
tedy o 750 občanů více.

Kaplice, kde žije v současné době 5 510
obyvatel, má 10 osad, které se spolupo-
dílejí na celkovém počtu obyvatel města
Kaplice. Největší osadou je Blansko, kde
žije 280 obyvatel, dále pak Pořešín se 147
obyvateli a Hubenov se 110 obyvateli. V
Dobechově trvale žije 19 obyvatel, v Hra-
dišti 37 obyvatel, v Mostkách 48 obyvatel,
v Pořešinci 42 obyvatel, v Rozpoutí 69
obyvatel a v osadě Žďár 75 obyvatel. Nej-
menší osadou Kaplice je Květoňov, kde tr-
vale žije 6 občanů. Celkový součet trvale
žijících obyvatel v těchto osadách je 833. 

V osadách zaznamenáváme rostoucí
trend v počtu obyvatel, například v porov-

nání s minulým rokem žije v osadách o 19
občanů více, oproti roku 2008 o 122 ob-
čanů více a oproti roku 1998 dokonce o
197 občanů více. 

Do Kaplice a jejich osad se v roce 2018
přihlásilo k trvalému pobytu 162 nových
obyvatel, odhlásilo se 166 obyvatel a pře-
stěhovalo v rámci obce a osad 181 oby-
vatel. Zemřelo 65 obyvatel a narodilo se
87 dětí. 

Z novorozenců převládali chlapci s poč-
tem 46 oproti děvčatům s počtem 41. Rok
2018 byl velmi plodný, neboť ve srovnání
s rokem 2017 se počet nově narozených
dětí zvýšil o 23.

Mezi nejoblíbenější chlapecká jména v
loňském roce patřila jména jako Tomáš
(4x), David, Ondřej (3x), František,
Adam, Filip, Petr, Daniel, Tobiáš, Samuel
(2x). U holčiček bylo nejčastěji vybíráno
jméno Eliška, Barbora, Adéla, Ema, Kate-
řina, Laura, Natálie (2x). Ostatní jména
měla zastoupení pouze 1x.

V celkovém objemu obyvatel pro Kaplici,
tj. v počtu 6 343, mají stále mírnější pře-
vahu ženy nad muži. Žen s počtem 3 198
je o 53 více než mužů s počtem 3 145. 

Během roku 2018 bylo uzavřeno 44
sňatků. 

Veškerá statistika evidence obyvatel se
týká pouze občanů České republiky.

Obyvatelstvo ve statistice za rok 2018
Počet obyvatel Kaplice roste

Jana Konečná, odbor vnitřních věcí

Společná schůzka, jejímž účelem je pří-
prava investice do rekonstrukce
vnitřních prostor polikliniky se
uskutečnila ve středu
16.1. 2019 v odpoled-
ních hodinách ve
společných prosto-
rách tohoto zaří-
zení.  Schůzky se
zúčastnili čle-
nové Rady
města Kaplice,
zástupci odboru
správy majetku
a ekonomiky
městského úřadu,
zástupci projekční
kanceláře a nejdůle-
žitějšími aktéry byli
lékaři a ostatní zástupci
nájemníků, využívající pro-
story polikliniky k provádění lé-
kařské a obdobné praxe. 

Účelem schůzky bylo zejména získat

podněty a poznatky od těch, kteří znají
provoz polikliniky z každodenního užívání,
jako potřebný podklad pro zpracování
studie a následné projektové dokumen-

tace. Přítomní lékaři tak upozor-
nili zejména na nevyhovující

stav sociálních zařízení,
nevětrané a malé če-

kárny, či zbytečně
velké společné pro-
story na chodbách
v 1. a 2. patře. 

Všichni zúčast-
nění se dohodli
na opětovné
schůzce zhruba
na konci měsíce
března, kdy pro-

jekční kancelář
předloží 1. návrh,

jak by mohly a měly
vnitřní prostory budovy

polikliniky v budoucnosti
vypadat a všichni přítomní se

budou moci k tomuto návrhu vyjádřit. 

Plánuje se rekonstrukce vnitřních 
prostor kaplické polikliniky
Rada města Kaplice

Rád bych na tomto místě poděkoval
našim technickým službám, které si s
množstvím sněhu poradily, a předpo-
kládám, že i zbytek zimy budou bra-
vurně zvládat.

10. ledna proběhlo 3. zasedání zastu-
pitelstva, které bylo mimořádně vyvo-
láno zástupci politických subjektů PRO
2016, KSČM, ČSSD a SPD. Žádost byla
podána 20. prosince 2018 a dle zákona
jsem povinen svolat jednání zastupitel-
stva do 21 dnů. Nejzazším termínem i
vzhledem k vánočním svátkům bylo
datum 10. ledna. Dne 4. ledna obdrželi
zastupitelé pozvánku s jediným bodem
jednání, a to žádostí o rozdělení odboru
správy majetku a financí. Po řádném
schválení programu se přihlásil pan Plza
s připomínkou, že zastupitelstvo nebylo
řádně svoláno dle jednacího řádu deset
dnů před konáním. Po krátké a bouřlivé
diskuzi jsem byl nucen jednání ukončit,
nutno však podotknout, že výše jme-
novaní zastupitelé také nepostupovali
podle jednacího řádu, protože k bodu
jednání nepředložili žádné materiály.
Přesto se ostatní zastupitelé dostavili a
byli ochotni jednat i bez materiálů
přímo na místě, což jednací řád umož-
ňuje. Z hlediska procesního i vzhledem
k vánočním svátkům nebyl naplněn
jeden bod jednacího řádu. Rád bych
věřil tomu, že tento průběh jednání za-
stupitelstva byl v tomto volebním ob-
dobí ojedinělý a nebude se již
opakovat.

S přáním hezkého masopustu Váš
starosta Pavel Talíř

Slovo z radnice

pokračování ze str. 1

Valná hromada Honebního společen-
stva Kaplice - Hubenov se koná v so-
botu 2. března 2019 od 14.00 hodin v
klubovně mysliveckého sdružení Žďár.

Program: 
1) Zpráva o činnosti za rok 2018
2) Zpráva hospodáře
3) Různé

Občerstvení zajištěno. 

Pozvánka na valnou
hromadu honebního
společenstva

Václav Petrovič, starosta honeb-
ního společenstva
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Společnost

Ve dnech 18. 02. 2019 – 28. 02.
2019 se uskuteční putovní výstava
„Jsem pěstoun“. Výstava bude k vi-
dění v galerii Kinokavárny, Linecká
434, Kaplice. 

Oficiální zahájení se usku-
teční dne 20. 02. 2019 
v 15:30 hodin.

Oficiálního zahájení se zúčastní Mgr.
Helena Kavanová, sociální pracovník
NRP pro Jihočeský kraj v projektu MPSV
„Systémový rozvoj a podpora nástrojů
sociálně-právní ochrany dětí“, který se
podílí na organizaci putovní výstavy v
našem kraji. V rámci oficiálního zahá-
jení proběhne mimo jiné také beseda se
zájemci o pěstounskou péči a případně
i o osvojení. Na besedu se dostaví Mgr.
et Mgr., Bc. Erika Jarošová z Centra
podpory pěstounských rodin PREVENT.

Výstava byla vytvořena v rámci pro-
jektu „Hledáme rodiče“ a je zapůjčená
od Hledáme rodiče, o. p. s. Zároveň je
společnou iniciativou členů „Pracovní
skupiny pro podporu pěstounství v Ji-
hočeském kraji“, jejíž snahou je podpo-
řit toto téma a více jej přiblížit široké
veřejnosti. 

Výstava Vás seznámí prostřednictvím
fotografií s konkrétními pěstouny a s
tím, co pro ně pěstounství znamená.
Dozvíte se, jak pěstounská péče ovliv-
ňuje jejich život.

Hledáme rodiče, o.p.s.
Zřizovatelem je Nadace J&T, projekt

navazuje na úspěšnou kampaň Hle-
dáme rodiče. Mezi cíle projektu patří
vyhledávání a oslovování vhodných
adeptů na náhradní rodiče, posilovat
zájem a informovanost veřejnosti o
pěstounství a zvyšovat tím reputaci
pěstounů ve společnosti. Dalším cílem
je snížení počtu dětí v ústavních zaří-
zení a legislativní změna týkající se zá-
kazu umisťování dětí do 7 let do
ústavních zařízení. Mezi hlavní nástroje
patří webové stránky www.hledamero-
dice.cz s online poradnou.

Díky Vám všem, kteří jste neváhali po-
moci dobré věci, se tento rok v ORP Kaplice
vybrala rekordní částka 200.329,- Kč. Dle
našeho Záměru využití prostředků získa-
ných z TKS 2019, budou z tohoto finanč-
ního zdroje financovány sociální služby naší
organizace, doplněn krizový fond Charity
Kaplice na pomoc lidem postiženým mimo-
řádnou událostí nebo lidem v nouzi a far-
nosti Kaplice.

OBEC ČÁSTKA
Benešov nad Černou 9 372 Kč
Besednice 14 368 Kč
Blansko 3 853 Kč
Bujanov 6 208 Kč
Přibyslav 350 Kč
Dolní Dvořiště, Rybník 11 587 Kč
Horní Dvořiště 2 918 Kč
Hubenov, Ráveň, Střítěž 
- Kaplické nádraží 4 191 Kč

Malonty 23 542 Kč
Netřebice 5 507 Kč
Omlenice 8 472 Kč
Pohorská Ves 2 777 Kč
Pořešín 2 175 Kč
Rožmitál na Šumavě 8 287 Kč
Hněvanov, Michnice 2 838 Kč
Rychnov nad Malší 4 457 Kč
Soběnov, Buda 11 555 Kč
Smrhov, Bída 4 630 Kč
Výheň 2 310 Kč
Kaplice 70 932 Kč
CELKEM: 200 329 Kč

Naše poděkování patří:
• koledníkům, vedoucím skupinek, za-

městnancům naší organizace a dobrovolní-
kům, kteří se účastnili letošní Tříkrálové
sbírky, za ochotu, vytrvalost, nasazení a
čas

• panu faráři P. Šimákovi za pomoc při za-
jištění koledníků a vedoucích skupinek

• široké veřejnosti za její milý přístup a
přispění koledníkům do kasiček

• firmám a organizacím: JEDNOTA DS
Kaplice, Řeznictví u Krajňáků, Šmak Kap-
lice – Pavel Rous, Auto Čížek, Bergmüller
s.r.o, Teta drogerie – Feslová, PC Servis KB
s.r.o, Kavárna pod kostelem – Kamil Cvach,
Restaurace Pod kaštany Malonty, D&G
Elektrik Malonty, Barvy + laky Karel Malák
Kaplice, Pokrývka s.r.o. Benešov nad Čer-
nou, SG4 Schody s.r.o. Kaplice – nádraží,
Obecní úřad Benešov nad Černou, Diecézní
charitě České Budějovice a výše uvedeným
partnerům – T-Mobile, Nadace České spo-
řitelny, Česká televize, Český rozhlas

• panu P. Lattnerovi, panu M. Románkovi
za dary ve formě občerstvení a dárečků,
které nám věnovali, abychom mohli odmě-
nit naše koledníky

• Ing. Chromé z Města Kaplice, která nám
pomáhala se zapečetěním, rozpečetěním
kasiček a administrativou spojenou s počí-
táním výtěžku této sbírky

Charita Kaplice uzavřela 
Tříkrálovou sbírku roku 2019

Charita Kaplice



Rok 2019 je pro Český červený kříž
rokem slavnostním, a proto k tomuto vý-
ročí pořádáme malou putovní výstavu fo-
tografií zachycujících činnost „kříže“
doplněnou o texty z kronik a dobové doku-
menty. Do Kaplice do Městské knihovny
dorazí výstava v dubnu. 

Bohužel se nepodařilo zakomponovat do
výstavy nazvané „Červený kříž v čase“ fo-
tografie a vzpomínky pamětníků, dobrovol-
níků a členů ČČK z Kaplice a jejího blízkého
okolí. Proto bych ráda pojala tento článek i
jako výzvu pro ty, kteří by měli doma scho-
vaného „něco z minulosti kříže“ a potěšilo
by je, kdybychom tyto jejich vzpomínky
uveřejnili. 

Neváhejte mne kontaktovat na tel. č. 739
661 561 nebo e-mail: ceskykrumlov@cer-
venykriz.eu

V dubnu se budu těšit v Kaplici na vidě-
nou! 

Uplynulo 100 let od založení ČSČK
V Obecním domě v Praze se 1. února

1919 sešla přípravná schůzka sociálních
pracovníků, zvolila užší výbor a vyslala de-
legaci k presidentu republiky T. G. Masary-
kovi s žádostí o vyslovení souhlasu se
vznikem nové organizace a se jmenováním
jeho dcery dr. Alice Masarykové do funkce
předsedkyně ČSČK. Ústředním ředitelem
byl jmenován JUDr. Josef Linhart. President
republiky svým dopisem ze dne 6. února
1919 této žádosti vyhověl. Toto datum je
tedy považováno za oficiální datum zalo-
žení Československého červeného kříže.

Oblastní spolek Českého červeného kříže
Český Krumlov byl zapsán v registru po-
bočných spolků ČČK dne 1. 1. 1994, ale
historie fungování ČSČK okresu Český
Krumlov se píše již okolo roku 1947, kdy
jsou zakládány první skupiny ČSČK v
okrese Český Krumlov a v Kaplici.  V ob-

dobí let 1956 – 1959 bylo v obou okresech
založeno 39 místních a sídlištních skupin a
20 skupin v závodech s počtem přes 2 000
členů.

15. února 1960 zasedají okresní výbory
Českého Krumlova a Kaplice, dnem 1. 3.
1960 pak provádí slučovací komise slou-
čení obou okresů v jeden s názvem Český
Krumlov. Konečné slovo přináší okresní
konference, která se schází 20. dubna
1960 v Českém Krumlově v hotelu Růže.

Při oslavách 50 let od založení ČSČK, tedy
v roce 1969, pracovalo v okrese Český
Krumlov 91 místních skupin s  3960 členy. 

V roce 2019, tedy v době připomenutí
100 let od založení ČSČK (ČČK) funguje
pod Oblastním spolkem Českého červe-
ného kříže Český Krumlov 9 místních sku-
pin (Brloh, Český Krumlov, Junior Český
Krumlov, Horní Planá, Hořice na Šumavě,
Frymburk, Kaplice, Vyšší Brod a Zlatá Ko-
runa) v nichž pracuje necelých 200 členů a
dobrovolníků. Humanitární jednotka ČČK
Český Krumlov se skládá ze 7 aktivních
členů.

Oblastní spolek Českého červeného kříže
Český Krumlov se v současné době věnuje
převážně výuce a školením v poskytování
první pomoci. Zajišťuje zdravotnické do-
zory na sportovních, kulturních a společen-
ských akcích, pořádá akreditované kurzy
ZPP a ZZA.

V rámci sociální pomoci provozuje OS
ČČK Č.K. městskou ubytovnu pro sociálně
slabé občany v Českém Krumlově, dále pak
Ošacovací střediska v Českém Krumlově a
ve Větřní. V průběhu února 2019 bude
otevřena další pobočka střediska, a to
na adrese Náměstí 206 v Kaplici s ote-
vírací dobou od 9:00 do 15:00 hod.; ve ST
od 9:00 do 17:00 hod. 

Aktuálně novým projektem v rámci Če-
ského Krumlova je tzv. „Teplá židle“ (ob-
doba noclehárny). Tato služba umožní
osobám bez přístřeší přečkat mrazivou noc
v teple, a to v době od 20:00 hod. do 8:00
hod. pokud klesne noční teplota dle před-
povědí počasí pod – 5 C.

Za zmínku jistě stojí také projekty pro
děti, a to hlavně letní pobytové a městské
tábory, zdravotnické kroužky „Mladý zdra-
votník ČČK“ , soutěže zaměřené na zdra-
vovědu a poskytování první pomoci a dny
prevence ve školách. 

V rámci projektu Help Trans – pomoc v
pohybu zajišťují dobrovolníci z řad ČČK
Č.K. potřebnou pomoc seniorům a zdra-
votně postiženým občanům. Jako doplňko-
vou službu provozuje OS ČČK Č.K.
půjčovnu drobných kompenzačních pomů-
cek, mechanických invalidních vozíků nebo
chodítek a  vysoušečů vlhkosti nebo nafto-
vých topidel.

Bližší informace nejenom o naší činnosti
získáte na stránkách www.cckck.cz
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Představuje se Český červený kříž 
Český Krumlov
Yveta Stýblová, ředitelka Ú OS ČČK

Současné vedení OS ČČK Český Krumlov

Přijďte si protáhnout svá těla, dobít si
baterky a naladit se pozitivní náladou

Kde: Sportovní hala – ZŠ Školní

Kdy: pondělí   19:00 – 20:00 hod. 
  – aerobic s Petrou 

středa     19:00 – 20:00 hod. 
  – dance aerobic s  Luckou

Cena: Kč 40,-- /lekce, mládež do 15ti
let včetně zdarma.

Cvičíme s různými cvičebními pomůc-
kami, ale především s vahou svého
těla. S sebou karimatku, pití a spor-
tovní boty, které nečerní podlahu. Cvi-
čení je vhodné i pro začátečníky.
Těšíme se na viděnou.

TJ Spartak Kaplice, z. s. - sport pro
všechny

Aerobik 
a posilování 

TJ Spartak Kaplice, z.s.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za
květinové dary a poslední rozloučení s
panem Janem Mihalovičem. Velmi děku-
jeme Jednotě Spartak za kytici a paní Mau-
rencové za vstřícný přístup.

Děkuje zarmoucená rodina Mihalovičova

Poděkování
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ZŠ Fantova se dlouhodobě snaží rozvíjet
čtenářskou gramotnost žáků, neboť z me-
zinárodních šetření vyplývá, že se čeští žáci
v čtenářství nacházejí mírně pod průmě-
rem. Víme, že právě úroveň čtenářství,
práce s textem a porozumění textu vý-
znamně ovlivňuje celkovou úspěšnost žáků
ve všech předmětech. Díky projektu z Ope-
račního programu Výzkum, vývoj a vzdělá-
vání financovanému z prostředků ESF a
státního rozpočtu České republiky získala
naše škola prostředky na podporu čtenář-
ství. Učitelé se od srpna pravidelně jednou
měsíčně setkávali v kurzu rozvíjení čtenář-
ské gramotnosti, kde se pod vedením zku-
šených lektorek B. Jochové a K. Sládkové
seznámili s různými metodami a postupy.

Jednotlivé lekce byly založeny na tzv. pro-
žitkovém učení, účastníci si vše sami vy-
zkoušeli a prožili v ukázkových hodinách.
Důležitou součástí kurzu bylo i setkávání s
kolegy z dalších škol, kteří se do kurzu or-
ganizovaného naší školou zapojili.  Ukázalo
se, že metody nabízené v rámci seminářů
mohou využít všichni učitelé napříč před-
měty, včetně výuky cizích jazyků. V rámci
projektu navštěvovaly děti z Fantovky čte-
nářské kluby, které pro ně organizovaly
paní vychovatelky a asistentky pedagoga.
Díky získaným finančním prostředkům při-
byly do školního fondu knihy v hodnotě 101
578 Kč, řadu z nich našly děti v prosinci
pod stromečkem. Pevně věříme, že si děti
i v době prudkého rozvoje informačních
technologií najdou cestu ke knihám.

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost
ZŠ Fantova

Zima je časem odpočinku, zastavení,
klidu.  Umí být krásná a okouzlující, ale i
drsná a nelítostná. Všude vládne hluboké
zimní ticho. Slunečné a mrazivé dny nás lá-
kají k procházkám přírodou. Ve sněhových
závějích můžeme objevovat stopy zvířat.
Zima však přináší strádání a hlad všem zví-
řatům bez rozdílu. Proto je potřeba, aby se
člověk v tuto dobu o zvěř pravidelně staral.
Proto i my jsme se vypravili za zvířaty do
lesa. Vybavili se teplým oblečením a obu-
tím, „Zápisníkem mladého stopaře“, aby
nám neunikla ani jedna stopa a samo-
zřejmě zásobami krmení pro zvířátka a
ptactvo.

Děti byly šikovné, přinesly jablíčka,
mrkve, tvrdé pečivo, dokonce pšenici a lo-

jové koule a mohlo se vyrazit do terénu.
Stop jsme cestou potkaly opravdu mnoho
psích, „člověčích“, automobilových, ale
také srnčích, zaječích, vrabčích, apod… .

Ale děti ví, že není stopa jako stopa a tak
si všímaly nejen otisků, tlapek a pařátků,
ale i okousané kůry stromů, zvířecího
trusu, ohryzaných šišek, myších děr a pta-
čích hnízd.

Pár zvířátek jsme cestou potkali. Byli to
hlavně ptáci: vrabci, sýkory, hýlové, krou-
žící poštolka a dokonce i volavka popelavá.

Cestou jsme ověsili strom ptačími dobro-
tami a naplnili krmelec pro ostatní zvířátka
až po kraj.

Tím byla naše mise naplněna a mohli
jsme se vrátit zpět do školy promrzlí,
mokří, ale spokojení, že jsme udělali dob-
rou věc. 

ZŠ Kaplice Omlenická - projektový den
EVVO - za zvířátky do lesa
Učitelé a žáci ZŠ Omlenická

5.2.2019    6 km                                
Z Netřebic do Zubčic  
Autobusem od školy v 10:05 do Ne-
třebic. Trasa: Netřebice – Zubčická
Lhotka – Zubčice, autobus ve 12:50     

12.2.2019 8 km
Z Ličova do Kaplice
Autobusem z autobusového nádraží v
9:10 do Ličova. Trasa: Ličov – lesní
cestou – Mostky – Kaplice. 

19.2.2019   7 km                               
Z Kaplice vlakového nádraží  do
Kaplice 
Autobusem od školy v 10:00 na vla-
kové nádraží. Trasa: Kaplice vlakové
nádraží – Rozpoutí – Pořešínec – Žďár
- Kaplice             

26.2.2019   5 km                               
Okolo Kaplice
Odchod z parku v 9:00 – Jermaly –
Rožnov - Kaplice

Program TJ Cíl

Třetím rokem jsem členem Paracycling
team Černí Koně Praha. Český Pohár  MTB
Handi Cup je seriál závodů horských kol.
Jsou to závody jak klasické cyklomaratony
50 km a více, tak i známé cross country
okruhy. Po těžkém úrazu levé dolní konče-
tiny závodím v kategorií C1 - C2 lehký hen-
dikep.

Sportovní výsledky z českého poháru
MTB Handi Cup 2018 

21.4. MTB maraton 50 km Český Ráj 
- 4. místo, 
2.6. Král Šumavy MTB maraton 50 km 
- 3. místo, 
3.6. MTB maraton 50 km Hradec Králové
- 2. místo, 
23.6. MTB maraton Stará Boleslav 
- 4. místo, 
14.7. Časovka do vrchu 25 km Zlaté Náv-
rší - 2. místo, 
22.7. Cross Country Kamenice - 3. místo,
18.8. Cross Country MČR Ostrava 
- 3 místo, 
25.8. MTB maraton MČR Mohelnice 
- 6 místo, 
30.9. Cross Country Sedlčany - 3. místo 

Závodník: Martin Matoušek Kaplice - team
Černí Koně - Apache. 

Celkové umístění za rok 2018 - 2. místo
kategorie C1-C2 (lehký handicap). Oddíl-
Paracycling Team Černí Koně - Praha.

MTB Handi Cup 
Martin Matoušek 
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První pololetí za námi

Studenti G, SOŠE a SOU Kaplice

První pololetí uteklo jako voda a nás
zajímalo, jak se studentům prvního
ročníku obchodní akademie u nás líbí. 

Já jsem přestoupila ze školy v Českých
Budějovicích. Za tu dobu, co jsem tady,
jsem si tuhle školu vážně oblíbila. Učitelé
jsou tu velmi přívětiví, ochotní vše vysvětlit
a nenutí nás je oslovovat „pane profesore“.
Škola je útulná, je tu klid a věřte mi, že ve
velkých školách klid nikdy nezažijete.
Všichni se určitě těšíte, jak každý den bu-
dete nakupovat, jíst v „mekáči“ nebo v
KFC, toulat se po IGY. Také jsem si to plá-
novala, ale abych pravdu řekla, na tohle mi
čas vůbec nezbyl. Do školy jsem jela za
tmy a vracela jsem se také za tmy.  V auto-
buse si skoro nikdy nesednete, musíte brzy
vstávat a jste unavení. „Mekáč“ si můžete
přeci nahradit U Romea a do Českých Bu-
dějovic si můžete kdykoliv v klidu zajet.

Nikola

Většina lidí je k naší škole skeptická, jeli-
kož dají na řeči, které slyšeli od jiných.
Můžu vás ujistit, že nic z toho není pravda.
Sama jsem si tuto školu vybrala jako tako-
vou „záchranu“ a nastoupila jsem jinam z
velké obavy, že se mi zde nedostane vzdě-
lání jako lidem ve velkých školách. Opak je

pravdou. Po pár
dnech jsem se
rozhodla k pře-
stupu na kaplic-
kou školu, a to
hlavně z důvodu,
že je nás ve třídě
méně, všichni se
známe, učitelé si
nás pamatují a
jejich přístup k
nám je vstřícný.
Další motivací
pro mě bylo ná-
borové a studijní
stipendium. Po
půlroční zkuše-
nosti mohu tuto
školu doporučit
všemi deseti a
těším se na nové
spolužáky.

Aneta

Původně jsem
na tuto školu
vůbec nechtěla,
ale mamka mě
donutila, a já
jsem byla na-
štvaná. Myslela
jsem si, to bude
lepší v Č. Budějo-
vicích. Ale mile
mě tato škola
překvapila. Pořád
se tu něco děje.
Jezdíme na za-
hraniční i domácí
exkurze, zaklá-

dáme JA firmy, což je skvělé! Výborný je
také příspěvek od města. Jsem ráda, že
jsem si tuto školu vybrala, aspoň nejsem
unavená z dojíždění.                       

Tereza

Už na náboru jsem uvažovala o této
škole, ale mým rodičům se tento nápad
moc nelíbil. Ale já mám ráda klidnější pro-
středí, a to právě tady je. Navíc mě hodně
lákaly peníze, které mě motivují k učení. Lí-
bila se mi skvělá organizace adaptačního
pobytu ve Slovinsku. Učení je sice těžké,
ale když se se budete učit, dosáhnete skvě-
lých výsledků.                               Natálie

Nejprve jsem samozřejmě chtěla na školu
do Č. Budějovic, ale nakonec jsem se roz-
hodla, že nastoupím do kaplické školy.
Proč? Mám to 10 minut do školy a nemusím
vstávat v 5 hodin na autobus. To bych ne-
zvládla. Jana 

První pololetí na této škole hodnotím po-
zitivně. Přestoupila jsem z českobudějo-
vické školy, takže mohu obě školy
porovnat. Není pravdou, že v Č. Budějovi-
cích je kvalitnější výuka. Naopak jsem mlu-
vila se svými bývalými spolužáky a v
některých předmětech, si troufám říct, jsou
oproti nám pozadu. Další z mnoha výhod
na této škole je finanční odměna od města.
Také jezdíme na zahraniční exkurze a úča-
stníme se různých akcí. Takže za mě tuto
školu doporučuji a těším se na nové pr-
váky. Žaneta

Proč jsem se rozhodl pro školu v Kaplici?
Nemusím trávit 2 hodiny denně v auto-
buse, mám možnost udělat si řidičský prů-
kaz za výhodnou cenu, individuální přístup
učitelů, zahraniční exkurze, lyžařský a vo-
dácký kurz. Matyáš

A jak vidí naši školu žáci učebních
oborů? V čem spatřují výhodu kaplické
střední školy?

„Nabízí se zde obory, ve kterých se po vy-
učení za slušné peníze uplatním.“

„Ušetřím až 3 hodiny času, které bych
promarnil v autobuse a na zastávce.“

„Respektují vyšetření pro žáky s poru-
chami dys...“

„Internát při škole, zajištěná praxe v
místě, výborná strava.“

„Dobří učitelé, naučí nás to, co potřebuji
v oboru.“

„Černé obory, řidičák zdarma, pro ku-
chaře pak autoškola o několik tisíc levnější
než jinde.“

„Jde o pohodovou školu, kde nás něco
naučí.“

„Jezdíme na zájezdy, do muzeí, pivovarů
a lihovarů, na výstavy, do kina apod.“

„Je to škola jako každá jiná, jen to zkus a
poznáš, že je to pravda.“

„Pomohou zařídit sociálně slabým žákům
finanční příspěvky, půjčování učebnic...“

„Dostanu stipendium a jinak vše ostatní
jako jinde.“

Tímto článkem bych chtěla sdělit přede-
vším kaplické rodičovské veřejnosti, že
gymnázium v Kaplici nezaniklo, že stále má
škola G, SOŠE a SOU, Kaplice tento matu-
ritní obor ve své zřizovací listině, že je stále
možnost otevřít 1. ročník čtyřletého gym-
názia.

Je pravdou, že v současné době není na
G, SOŠE žádná gymnaziální třída. To se
však může změnit, pokud se prolomí nedů-
věra vůči kaplické střední škole, pokud
alespoň 15 žáků 9. tříd podá přihlášku a
posléze odevzdá zápisový lístek na kaplické
gymnázium.

Vážení rodiče, i vy všichni, kteří si stejně
jako já nedovedou představit Kaplici bez
„gymplu“, dejte kaplické škole šanci, na-
učte se jí znovu věřit, využijte tu příležitost,
aby se malé jihočeské město mohlo chlubit
kvalitní střední školou jak s maturitními,
tak s učebními obory. Každá společnost
přece potřebuje jak moudrou inteligenci,
tak i šikovné řemeslníky.

Gymnázium v Kap-
lici má šanci
Zdeňka Lovčí, ředitelka školy
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Dne 5. prosince se v prostorách sociální
rehabilitace Tolerance sešli klienti služby a
pracovníci Charity Kaplice se zástupci ob-
čanského sdružení Hyalit. Toto setkání bylo
dopředu avizované a pečlivě připravené.
Klienti spolu s pracovníky připravili prostory
služby a také bohaté pohoštění. Mělo dojít
k velmi hezkému, slavnostnímu a také ne-
obvyklému aktu. 

Zástupci občanského sdružení HYALIT zde
předali finanční obnos ve výši Kč 6.000,--.
Jednalo se o výtěžek prodejní aukce vý-
stavy „když se ruka k ruce vine, tak se dílo
podaří“, pořádané občanským sdružením
Hyalit. Výstava byla slavnostně zahájena
3.10 a končila 31.10 a konala se v prosto-
rách kina v Kaplici.  Přáním členů spolku
HYALIT bylo, aby tento obnos byl využit
přímo na něco, co si klienti služby sami vy-
brali a zvolili, něco, co jim bude v ambu-
lantní službě sloužit, či dělat radost.

Děkujeme tímto všem členům HYALITU
za finanční dar, zejména však za toto
krásné gesto solidarity. Vážíme si aktivity
členů spolku, kterou dokázali přenést k po-
moci lidem se zdravotním postižením. Toto
gesto je ukázkou zdravého fungování
uvnitř místní komunity a zaslouží si obdiv
a respekt.    

HYALIT předal To-
leranci finanční dar

Petr Šípek

Spolek aktivních seniorů v Kaplici
Jitka Papežová, předseda spolku

Spolek aktivních seniorů v Kaplici  bilan-
coval svou činnost v uplynulém období.
Úspěch vidíme v tom, že se nám daří pořá-
dat tradiční akce spolku a vždy k tomu
ještě přidat něco navíc.

Letos budeme organizovat již 4. ročník
Sportovní her seniorů. Ty minulé měly jako
hlavní sportovní disciplinu hru petangue.
Vítězný pohár si odvezli sportovci z Malont.
Mnoho zábavy přinesl i hod na koš a šipko-
vání, pro nejzdatnější borce byl připraven i
nordic-walking běh. O naše hry je zájem i
mimo náš region, pro ty, kteří nemají auto,
připravíme letos autobus pro svoz z Če-
ských Budějovic. 

Další akcí, která si chce udržet svou tra-
dici, je 1. ročník  Senior – fotosoutěže. Vy-
bírali jsme s pomocí profesionálů nejlepší
snímky. Co nám chybí na technické kvalitě,
vyvážila nápaditost a osobitý styl. Z vybra-
ných fotek pořádáme putovní výstavku v
prostorách Kinokavárny v měsících červen
a srpen  2019. Přijďte se podívat a připojte
se k nám. Sběr fotek začíná již  1. února
2019, propozice obdržíte obratem. Najdete
je také na našich webových stránkách
(www.aktivniseniorikaplice.cz).

Další oblíbenou společenskou akcí je
Bingo, pro kterou hledáme sponzora. Letos
by měla již 3. ročník.

A další aktivity? Keramická dílna, rela-
xační tanec, cvičení paměti, scrabble. Jez-
díme na turistické výlety (Písek,
Prachatice). Kdo může, pěstuje s námi  tu-
ristiku v okolí našeho města. Začneme po-
čítat  našlapané  kilometry a máme další
tradiční akci, první ročník Turista senior
Kaplice SAS 2019. Vítěz dostane zajímavou
cenu.

Zajímáme se také o osvětu na obranu
proti šmejdům, tady dík Městskému úřadu,
který zakázal podomní prodej ve městě.

Nebezpečí hrozí ještě přes Internet. Tady
pomáhá počítačová gramotnost, které se
také věnujeme.

Vítáme nové členy, čím více nás bude, tím
větší možnosti pro kvalitní rozvoj naší čin-
nosti podle vašich zájmů. Děkujeme našim
sponzorům a sympatizantům, především
Ing. Pavlu Svobodovi a jeho firmě Agro.

Rozvíjíme spolupráci s Domovem seniorů
v Kaplici, dostali jsme záštitu hejtmanky
Mgr. Ivany Stráské pro naše sportovní hry.
Pomáhá i Městský úřad, bez aktivní pomoci
místostarosty  Mgr. Libora Lukše by nebyly
naše sportovky. Potřebujeme sponzora pro
výstavbu petangového hřiště.

V Domě dětí a mládeže hledáme prostory,
když už nám naše klubovna nestačí. Pomá-
háme jim za to při jejich celoměstských
akcích pro děti. Pomáhá i Infocentrum Kap-
lice.  Dík!

Vítězné fotografie z 1. ročníku naší soutěže Senior foto 2018
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Ježíškova vnoučata v Domově pro seniory Kaplice

V našem domově nás již druhým
rokem dojímá a překvapuje neče-
kaná vlna štědrosti a ochoty darovat
dárek či zážitek seniorům v rámci
akce Ježíškova vnoučata.

Projekt vznikl již v roce 2016, kdy
si novinářka Olga Štrejbarová při
natáčení uvědomila, že opuštění lidé
tvoří často až třetinu obyvatel do-
movů pro seniory. Vánoční dárek
nedostali mnohdy roky a období
svátků pro ně bylo spíš časem
prázdnoty než radosti. Spolu se
svými přáteli a dalšími nadšenci a
dobrovolníky, kteří se soustředili
kolem facebookové skupiny s ná-
zvem Ježíškova vnoučata, dokázali splnit
během dvou měsíců 600 vánočních přání
babičkám a dědečkům v domovech pro se-
niory a dalších podobných zařízeních. 

V roce 2017 se do organizování projektu
Ježíškova vnoučata pustil Český rozhlas, a
to již celorepublikově. O projektu odvysílal
velkou informační kampaň a řadu repor-
táží. Opuštěným seniorům bylo darováno
celkem 13 084 dárků – nejčastěji drobné
věci – kosmetika, sladkosti, hry, oblečení,
knížky, ale také počítače, rádia nebo tele-
vize. 

Pro velký zájem a úspěch byl projekt v
Českém rozhlase spuštěn i v roce 2018. V
letošním roce vyplnila Ježíškova vnoučata
7 individuálních přání pro klienty našeho
kaplického domova a několik přání společ-
ných. Díky dárcům dostali naši klienti např.
předplatné časopisů a novin, stolní fotbal,
na jaře se budeme těšit na velký hmyzí
hotel a zvoničku do zahrady. V loňském
roce jsme se setkali s panem Jiřím Kolba-
bou, letos se těšíme na spisovatelku
Ivanku Devátou a divadelní představení.
Také se díky třem dárcům mohou klienti

těšit po celý rok 2019 na návštěvy
terapeutických koček v rámci feli-
noterapie. Více informací, přání k
vyplnění nebo již seznam splně-
ných přání naleznete na www.je-
ziskovavnoucata.cz. Prozatím bylo
splněno tento rok 19 496 přání (k
18. 1. 2019). 

V loňském roce jsme si přáli ne-
tradiční dárek – kurník se slepič-
kami - a jsme rádi, že díky tomu
jsme letos mohli sami nabídnout
pomoc. 9. ledna 2019 jsme přidali
k našim slepičkám  8 slepic v
nouzi (tyto slepice žily celý svůj
dosavadní život v kleci). Nezisková
iniciativa Slepice  v nouzi si za svůj
hlavní cíl stanovila pomoc slepič-
kám z vajíčkových velkochovů,

snaží se, aby druhou část svého života
místo cesty na porážku žily v domácích
chovech  – bližší informace a možnosti, jak
sami dále pomoci, najdete na  www.slepi-
cevnouzi.cz. 

Jaká další přání nám dárci z Ježíškových
vnoučat splnili, na to se můžete podívat na
našich webových stránkách -  www.do-
movkaplice.cz – aktuality. 

Dovolte nám poděkovat všem dárcům Je-
žíškových vnoučat a organizátorům za or-
ganizaci této úžasné akce. 

Michaela Jarošová



18. ledna 1929 se na hřbitově v Kaplici
shromáždil velký počet smutečních hostů
kolem hrobu, do kterého byly právě ulo-
ženy tělesné pozůstatky vysoce váženého
Dr. techn. h. c. vrchního inženýra Ludwiga
Kohlfürsta.

Uctění zemřelého, vyjádřené značnou
účastí na smutečním obřadě, patřilo hlavně
jeho osobnosti, která oplývala vzácnou lá-
skou k lidem a hlubokým citem. 

Měl vždy velké porozumění pro blaho i
problémy svých bližních.  

Mnozí ale ani netušili, že tento zesnulý,
který měl srdce na dlani, v ústraní tiše a při
vší skromnosti vytvořil velký počet odbor-
ných vědeckých děl a tím se stal průkopní-
kem v oblasti elektrické telegrafie,
signálních a železničních zabezpečovacích
zařízení. 

Těmito odbornými vědeckými pracemi
vytvořil díla, která se vzácnou důkladností
o těchto tématech pojednávají a mají tedy
i pro budoucnost trvalou hodnotu. 

Tyto práce se neomezují jen na rakouská
a německá zařízení, nýbrž se také zabývají
anglickými, francouzskými, italskými,
uherskými a zejména také americkými
stavbami.

Práce, které tímto způsobem vrchní inže-
nýr Kohlfürst svojí neúnavnou činností vy-
tvořil, přispěly podstatně k rozvoji
elektrických telegrafních a zabezpečovacích
zařízení pro železnice. 

Odborníkům v této oblasti poskytovaly
cenný studijní materiál.  

Vrchní inženýr Ludwig Kohlfürst se narodil
1. května 1840 jako syn uznávaného lé-
kaře ve Štýrském Hradci. Zde absolvoval
střední školu a polytechnickou univerzitu.
Jako mladý inženýr stavěl železnice v
Rusku a přešel v roce 1862 jako úředník k
rakouské dráze císaře Ferdinanda (Kaiser
Ferdinand Nordbahn). 

Na podnět profesora Hughese se věnoval
studiu elektrických, telegrafních, signál-
ních, kontrolních a zabezpečovacích zaří-
zení. 

Za tím účelem podnikal rozsáhlé studijní
cesty do Německa, Francie, Belgie, Švýcar-
ska, Itálie a Anglie.

Jeho zaměstnavatel „Nordbahn“ jmenoval
Kohlfürsta, který se vyznamenal jako orga-
nizátor a vynálezce, šéfem telegrafie a pos-
lal ho na světovou výstavu v Paříži, kde
získal spoustu nových poznatků a dojmů. 

Elektrická baterie, kterou Kohlfürst vyna-
lezl, sloužila mnoho desítek let u všech
francouzských drah.

Když se stavěla buštěhradská dráha, pře-
stoupil Kohlfürst v roce 1870 k této společ-
nosti a díky svým vynikajícím schopnostem
a službám se zde stal v roce 1878 vrchním
inženýrem a šéfem telegrafie. 

Ale už v roce 1886 byl kvůli svým srdeč-
ním potížím donucen opustit tento post. 

Od té doby bydlel v šumavském měs-
tečku Kaplici. Zde žil jeho tchán lesmistr
Finger a působil jako civilní geometr.

Vrchní inženýr Kohlfürst se oženil s jeho
dcerou Marií Viktorine (naroz. 26.5.1856 v
Pohoří, pozn. překl.) 7. října 1876, která
mu jako manželka od té doby 52 let stála
věrně po boku. Ve vší tichosti oslavil tento
pár v roce 1926 zlatou svatbu.

Z tohoto manželství pochází jediná dcera
(Monika), která se vdala za Karla Tobnera,
ředitele měsťanské školy v Kaplici. Jejich
dcera Martha se narodila 27.1.1901 (pozn.
překl.)

Mladými i starými vysoce vážený a re-
spektovaný vrchní inženýr Kohlfürst strávil
v Kaplici skoro pět desetiletí svého mimo-
řádně úspěšného a jenom vědě oddaného
života.

Jeho dlouhý pobyt v našem šumavském
městě Kaplice a jeho úzký vztah ke všem
zdejším obyvatelům udělal z vrchního inže-
nýra Kohlfürsta teměř domorodce našeho
šumavského regionu.  

Jeho nenápadně v ústraní, ale s nadšením
vykonávaná tvůrčí činnost, sklidila v odbor-
ných kruzích zasloužené uznání a ocenění
a nechyběly ani patřičné pocty a vyzname-
nání.

Kohlfürstovi byl udělen řád císaře Franti-
ška Josefa.

Když mu německá technická vysoká škola
v Praze za jeho zásluhy udělila čestný dok-
torát, bylo plným právem poukazováno na
to, že: „kdekoli se na světě mluví o elek-
trickém návěstí a telegrafii, je v prvé řadě
uváděno jméno Kohlfürst.“ 

V každém přípádě jsou to slova nejvyš-
šího uznání.

Též elektrotechnický spolek ve Vídni a
Německý polytechnický spolek ho jmeno-
valy čestným členem a německé Museum
pro přírodní vědy a techniku v Mnichově
stálým členem.

Srdeční infarkt ukončil 16. ledna 1929
jeho činnorodý život, zasvěcený především
práci.

Kohlfürsta zvláště charakterizovaly jeho
důslednost a přesnost, uspořádanost celé
jeho životosprávy, mimořadně jemný
smysl pro spravedlnost, radost z vlastní
práce a uznání práce ostatních.

Jeho vstřícnost vůči všem lidem, zvláště
láskyplný vztah k dětem, způsobily, že na
svých oblíbených procházkách po okolí byl
vždy provázen kupou dětí. 

„Papa Kohlfürst“ je za jejich oddanost rád
odměňoval sladkostmi.

A když „Papa Kohlfürst“ již nevycházel na
procházky, šli jeho dřívější mladí doprová-
zeči, kteří si stále pamatovali, že byli obda-
rováváni pamlsky, často kolem jeho domu. 

Vyplatil se jim pohled do okna starého
pána vrchního inženýra, který svým malým
miláčkům opět sladkosti oknem podal.
(Ludwig Kohlfürst bydlel v přízemním bytě
v ulici Pivovarská č. 213, dcera Monika s
rodinou hned nad ním v 1. patře, pozn.
překl.)

Až do vysokého věku si dokázal zachovat
obdivuhodnou duševní svěžest. Ještě
krátce před svou smrtí v 89 letech byl ak-
tivní a psal.

Jeho díla mu zajišťují trvalou památku - a
tu si vrchní inženýr Kohlfürst také jako má-
lokdo zaslouží.

Převzato z:  Festschrift zum 50-jährigen
Gründungsfest des Deutschen Böhmer-
waldbundes in Kaplitz, 1934. 

Překlad do češtiny a zpracování: 
Růžena Šandova a Bernhard Riepl, Kap-

lice (Kaplitz), Michaela Šuplerová, Horní
Stropnice (Strobnitz), Daniela Lhotská,
Vrábče (Prabsch), Helga Grimmová, Tře-
boň (Wittingau).
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Z historie

Ludwig Kohlfürst, vynálezce v oblasti elektrické telegrafie,
prožil velkou část svého života v Kaplici  

Hans Waltenberger

Dům čp. 213 na konci Pivovarské ulice (na
fotce první zleva), ve kterém vrchní inženýr
Kohlfürst v Kaplici bydlel
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1.2.2019, pátek, 19:00, akční 
SKLENĚNÝ               
Režisér M. Night Shyamallan v novém thrilleru
spojuje filmy Vyvolený a Rozpolcený.  Rozpol-
ceného Crumba se svými 24 osobnostmi sleduje
v novém fantasy thrilleru David Dunn, který k
tomu využívá své nadpřirozené schopnosti.
Vstup 120,- Kč (titulky)  

2.2.2019, sobota, 16.00, rodinný               
PSÍ DOMOV            
Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě štěně.
Poté, co se Bella ztratí, snaží se vrátit, neboť
láska k páníčkovi je silnější než nepřízeň osudu.
Vstup 130/110,- Kč (dabing)

2.2.2019, sobota, 19.00, film ČR
ŽENY V BĚHU                             
Věra prožila s manželem báječný život a je roz-
hodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout
maraton!  Rázná matka tří dcer v tom nevidí
žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři
díly a zdolají jej jako rodinná štafeta. Trenér
Vojta už připravil skvělý kondiční plán… 
Vstup 130,- Kč

3.2.2019, neděle, 16.00, pohádka     
ČERTÍ BRKO                                 
Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového
čertího brka na pobočku Pervidle trochu zmate-
ného čerta Bonifáce.  Je to ten nejlepší úkol, aby
se mladý čert otrkal ve světě... 
Vstup 100,- Kč (dabing)

3.2.2019, neděle, 19.00                                                                        
BOHEMIAN RHAPSODY             
Hudební dráha i nekontrolovatelná životní spi-
rála Freddie Mercuryho…
Vstup 120,- Kč

7.2.2019, čtvrtek, 19.00, koncert   
METALLICA                    
V mystickém prostředí starořímské arény duní
prověřené metalové skladby. Koncert legendární
kapely Metallica v amfiteátru v Nimes 2009… 
Vstup 200,- Kč

8.2.2019, pátek, 19.00, horror 
POTOMEK     
Ve stejnou dobu jako přišel na svět malý Miles,
se na jiném místě odehrála tragédie. Dvě zdán-
livě nesouvisející události se o několik let propojí
děsivým způsobem. Milesova máma Sarah se
znepokojením sleduje synovo nevyzpytatelné a
agresivní chování…
Vstup 120,- Kč (titulky)

9.2.2019, sobota, 16.00, pohádka               
RAUBÍŘ RALF A INTERNET   
Videoherní záporák Ralf a jeho malá rošťácká
kamarádka Vanilopka von Šmak musí podnik-
nout riskantní cestu po světové počítačové síti… 
Vstup 100,- Kč (dabing) 

9.2.2019, sobota, 19.00, film ČR              
NA STŘEŠE                  
Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné
útočiště  mladému Vietnamci, jehož našel ukry-
tého na střeše svého domu. Mohou však dva
takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby
z toho nebyla katastrofa? Pomůže jim v tom je-
jich drzý plán?
Vstup 120,- Kč

10.2.2019, neděle, 16.00, pohádka                      
OVEČKY A VLCI      
Ovečky a vlci se dohodli, že budou žít společně
v míru. Tak tomu taky je až do chvíle, kdy se ve
vesnici objeví neočekávaní hosté – černí vlci,
kteří chtějí, aby se život vrátil do starých kolejí… 
Vstup 100,- Kč

10.2.2019, 19.00, neděle, historický film
MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ  
Dvě výjimečné ženy ve sporu o jeden trůn. Ta-
ková kombinace nikdy nemůže dopadnout
dobře. Na tři Oscary nominovaná Saoirse Ronan
jako královna Marie ukazuje, kudy vede cesta
na popraviště…
Vstup 120,- Kč (titulky) 

13.2.2019, středa, 19.00, film ČR
ŽENY V BĚHU                             
Je pevně rozhodnutá splnit poslední manželovo
přání – zaběhnout maraton!  
Vstup 130,- Kč

14.2.2019, čtvrtek, 19.00, film ČR                                                               
LÉTO S GENTLEMANEM            
Anna (Alena Antalová) tráví se svým manželem
(Igor Bareš) každé léto v chatové oblasti pár de-
sítek kilometrů za Prahou. Jsou svoji už celou
věčnost, ale jednoho dne se ve vesnici objeví
Artur (Jaromír Hanzlík)…
Vstup 130,- Kč

15.2.2019, pátek, 19.00, akční                                                               
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL           
Alita je normální holka s robotickým tělem,
předurčená k velkým věcem. Jen o tom zatím
neví. James Cameron a Robert Rodriguez vás
zvou na neobyčejný příběh o pádu anděla a zro-
zení bojovnice.
Vstup 130,- Kč (titulky)

17.2.2019, neděle, 16.00, pohádka  
LEGO PŘÍBĚH 2               
Hrdinové z Bricksburgu se pouštějí do boje za
záchranu svého milovaného města. Jeho obyva-
telé musí čelit nové obrovské hrozbě: nájezdní-
kům LEGO DUPLO® z vesmíru, kteří ničí vše
rychleji, než obyvatelé města stíhají obnovovat.
Vstup 120,- Kč (dabing)    

17.2.2019, neděle, 19.00, film ČR              
NA STŘEŠE                  
Profesor Rypar poskytne dočasné útočiště mla-
dému Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše
svého domu…
Vstup 120,- Kč

20.2.2019, středa, 19.00, horror  
POTOMEK     
Milesova matka se postupně smiřuje s myšlen-
kou, že jejího malého syna ovládá nějaká
špatná, nadpřirozená síla. 
Vstup 120,- Kč (titulky)

21.2.2019 čtvrtek, 20.00, pohádka                            
JAK VYCVIČIT DRAKA 3      
Škyťákovi se podařilo vybudovat dokonalý svět,
ve kterém lidé a draci žijí ve vzájemné shodě.
Jenže když se Bezzubka zamiluje do druhově
spřízněné dračice a na scéně se objeví drakobi-
jec, který chce oba draky ulovit, je s mírem
konec...
Vstup 130,- Kč (dabing)

22.2.2019, pátek, 19.00, akční 
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL           
Neobyčejný příběh o pádu anděla a zrození bo-
jovnice.
Vstup 130,- Kč (dabing )        

23.2.2019, sobota, 16.00, akční 
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL 3D        
Neobyčejný příběh o pádu anděla a zrození bo-
jovnice.
Vstup 150,- Kč (dabing)

23.2.2019, sobota, 19.00, film ČR                  
ÚHOŘI MAJÍ NABITO             
Tohle není jenom hra. Je to útěk z reality všed-
ních dnů, se kterým nejde přestat. Černá kome-
die o partě chlapů, pro které se hra na URNU
(Útvar rychlého nasazení) stala únikem z jejich
nudných životů. Zasahují u domnělých zločinců,
evakuují kulturáky a do svých her zatahují nic
netušící okolí. Žene je touha po adrenalinu …
Vstup 120,- Kč  

24.2.2019, neděle, 16.00, pohádka 
JAK VYCVIČIT DRAKA 3 3D    
Bezzubka se zamiluje do druhově spřízněné dra-
čice a na scéně se objeví drakobijec, který chce
jeho i jeho „Bílou běsku“ ulovit…
Vstup 150/130,- Kč  (dabing)

24.2.2019, čtvrtek, 19.00, film ČR                                                               
LÉTO S GENTLEMANEM            
Anna tráví se svým manželem každé léto v cha-
tové oblasti pár desítek kilometrů za Prahou.
Jsou svoji už celou věčnost, ale jednoho dne se
ve vesnici objeví Artur…
Vstup 130,- Kč

27.2.2019, středa, 19.00, drama 
BOHEMIAN RHAPSODY             
Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika,
je jeho příběh
Vstup 120,- Kč (titulky)

28.2.2019, čtvrtek, 19.00, horror        
VŠECHNO NEJHORŠÍ 2       
Že jste jednou unikli z časové smyčky, v níž vám
maskovaný vrahoun permanentně usiluje o
život, neznamená, že se do ní nemůžete vrátit.
Vysokoškolačka Tree už zase prožívá ten samý
narozeninový den, na jehož konci na ni místo
dortu čeká smrt
Vstup 120,- Kč  

Únor 2019

Řádková inzerce
Řádkovou inzerci můžete podávat v redakci Kaplického
Zpravodaje, tj. v infocentru Kaplice v Linecké ulici 305
v Kaplici. Cena inzerátu 24,- Kč.

Koupím staré pivní lahve a sklenice z již
zrušených pivovarů z okolí. Sběratel. Tel. 732
170 454. 

Daruji velké pokojové rostliny, vhodné do
zimní zahrady a bílé africké fialky. Tel. 380 313
606, volejte večer.  

Prodám starší pultový mrazák 180 l, plně
funkční. Cena 500,- Kč, tel. 725 833 352, Kap-
lice. 

Hledáme zájemce o podnikání vedené z
domu ve wellness oboru.  Více na
http://prizpusobivaprace.prijemextra.cz/ 
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Únor 2019

Do 17. února, denně úterý až neděle
13.00 – 20.00 hodin  
VÝSTAVA OBRAZŮ
BOŽENA ZIMOVÁ 
A ZUZANA KOTISOVÁ
Výstavní síň kina Kaplice 

6. února 2019, středa od 18.00 hodin 
MAREK VAŠUT 
Marek Vašut „Káťa a krokodýl“ aneb 50
let v šoubyznysu. Povídání a vzpomínání
s fotografiemi s hercem, jenž podle
svých vlastních slov nikdy nenapíše pa-
měti a slibuje, že příští podobnou akci
uspořádá za 50 let. 
Kino Kaplice vstupné 250,- Kč

9. února 2019, sobota od 20.00 hodin 
KŘESŤANSKÝ PLES
Hraje: Kaplická šestka. Připraveny jsou i
soutěže, tombola a vystoupení dětí. Po-
řádá Římskokatolická farnost Kaplice.
Předprodej vstupenek v IC Kaplice či ve
farní knihovně.  
Slovanský dům Kaplice   vstup 150,- Kč

16. února 2019, sobota od 15.30 hodin 
BEAUTY DAY
Akce věnovaná všem ženám. Zvou Fas-
hionlovers. Program: vlasové a make-up
poradentství, styl, vizáž a móda, módní
přehlídka s možností zakoupení oblečení,
Sax for two, welcome drink, tombola. 
Kinokavárna Kaplice     
dress code: elegant    vstupné 100,- Kč

Od 18. – 28. února, denně úterý až ne-
děle 13.00 – 20.00 hodin  
PUTOVNÍ VÝSTAVA 
„JSEM PĚSTOUN“ 
Oficiální zahájení 20. 2. 2019 v 15.30
hodin, na kterém proběhne mimo jiné
beseda se zájemci o pěstounskou péči.
Výstava Vás seznámí prostřednictvím fo-
tografií s konkrétními pěstouny a s tím,
co pro ně pěstounství znamená. Dozvíte
se, jak pěstounská péče ovlivňuje jejich
život.
Výstavní síň kina Kaplice

21. února 2019, čtvrtek od 17.00 hodin 
CESTOVATELSKÁ BESEDA
ALBÁNIE
Pojďme navštívit s Petrem "Kosák"
Srpem obyvatele rozeklaných hor, stře-
domořského pobřeží i historických měst,
chráněných UNESCO, v jedné z nejchud-
ších zemí Evropy na její cestě k prospe-
ritě...
Kino Kaplice  vstupné 60,- Kč 

22. února 2019, pátek od 18.00 hodin 
SESTERSTVÍ JAKO CESTA 
Přednáška Lenky Hruškové. 
Kap Café

23. února 2019, sobota od 8.45 hodin 
MASOPUST
Průvod masek a koledníků od 8.45 od
kulturního domu. Masopust na náměstí.
Lidové písně zahrají Staropražští pardá-
lové. Nebudou chybět pochoutky ze sta-
ročeské zabijačky, které přichystá ve
spolupráci s G, SOŠE  a SOU Kaplice
spol. Kučera zemědělská… Sdružení Pl-
zeňský Landfrýd předvede výcvik,
střelbu z křesacích zbraní a šerm v uni-
formách rakouského pluku z období na-
poleonských válek. Od 19.00 hodin
Věneček ve Slovanském domě s Malou
kapelou Pavla Havlíka.  
Náměstí, okolní obce a Slovanský dům

28. února 2019, čtvrtek od 17.00 hodin 
PODVEČERNÍ ČTENÍ 
PŘI SVÍČKÁCH
Vzpomínáte, když vám maminky předčí-
taly? Přijďte se zaposlouchat do příběhů
a připomenout si tak okamžiky strávené
při čtení, které vám zpříjemníme kávou
či čajem a něčím malým na zub. Zvou
knihovnice. 
Městská knihovna Kaplice  

Od 1. února po celý měsíc 
VÝSTAVA OBRAZŮ "DVA SVĚTY"
LENKY KNÖSEL a LIBORA NOVÉHO 
Kap Café

29. března 2019, pátek od 17.00 hodin 
PRINCEZNA ZE MLEJNA
Nová muzikálová pohádka Zdeňka Tro-
šky Princezna ze mlejna v obsazení mu-
zikálových herců např. Nikola Ďuricová,
Petr Stehlík, Milena Soukupová a zná-
mých herců např. Dana Bartůňková, Jiří
Sequens, přináší mladým divákům umě-
lecký zážitek, který je umocněn výpra-
vou a kostýmy Národního divadla.
Kino Kaplice  vstupné 130/90,- Kč 

28. dubna 2019, neděle 
ZÁJEZD NA MUZIKÁL
MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU
Divadlo Broadway, Praha    

Připravujeme:

Kaplický Zpravodaj. Měsíčník.
Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice,  IČO 245941,

tel. 380 303 100, nákladem 3100 výtisků. 
Evidenční číslo MK ČR E 115 76.  Uzávěrka 2. čísla 20. 1. 2019. 

Tisk Tiskárna FOP Černá v Pošumaví.
Redakce: KIC Kaplice, Linecká 305, 382 41 Kaplice,  

tel.: 380 311 388, info@kickaplice.cz. Redakční rada: Magdalena
Špičáková, Mgr. Stanislav Trs, Mgr. Libor Lukš, Mgr. Pavel Janota, 

Magdalena Opolzerová a Ing. Lukáš Bodnár. 
Internetová verze: www.mestokaplice.cz  

Redakce se nemusí ztotožňovat  s názory zveřejněných příspěvků.

Dráčci Omlenička a obec Omlenice zvou
všechny malé i velké opět po roce na DĚT-
SKÝ MAŠKARNÍ BÁL.  Akce se koná v so-
botu 16. února od 15:00 v sále pohostinství
v Omleničce. Vstupné  pro dospělé 60,-Kč,
děti  mají vstup zdarma. Programem, jako
vždy, provází Matyáš Palkovič z Hitrádia
Faktor. Čekají na vás soutěže o ceny a
skvělá zábava.

Dětský maškarní
bál v Omleničce

Jitka Bendlová, Dráčci Omlenička

14. února v 18.00 hodin 
Sonda do národního charakteru 
aneb Vznik ČSR v poezii
Naším hostem bude prof. PhDr. Dalibor Tu-
reček, DSc., který přednáší na Filozofické
fakultě Jihočeské univerzity v Českých Bu-
dějovicích. 
Ve sborovém domě ČCE Archa

21. února v 19.00 hodin 
Čtvrtá kniha Makabejská
Ekumenický večer se uskuteční ve sboro-
vém domě ČCE Archa

ARCHA, Sborový dům Českobratrské církve
evangelické, Pohorská 865, 382 41 Kaplice, 
tel.: 604 738 567 
e-mail: kaplice@evangnet.cz 
http://kaplice.evangnet.cz

Pozvánka do Archy 

Pozvánka na besedu
a promítání, 
věnované Albánii, 
malé zemičce na Balkáně
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Pondělí 7.30–12.00 a 13.00–15.00 15.00–17.00

Úterý 7.30–12.00 a 13.00–15.00

7.30–12.00 a 13.00–15.00

15.00–18.00

15.00–17.00Středa

15.00–18.00

12.30–15.00

Čtvrtek 7.30–12.00 a 13.00–15.00

Pátek 7.30–12.00

Poslechneme si, 
co máte na srdci, 
a postaráme se 
o Vaše zdraví
Od 4. 2. 2019 i v Kaplici!

Pouze pro zvanéAkutní a objednaní pacienti

Nová ordinace praktického 
lékaře pro dospělé.

Nabízíme:

RYCHLOU REGISTRACI NOVÝCH 
PACIENTŮ 
Stačí přijít s kartičkou pojištěnce. 
Spolupracujeme se všemi pojišťovnami.

NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBU 
V indikovaných případech Vás zdarma 
navštíví zdravotní sestra.

MODERNÍ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 
V ordinaci máme EKG pro měření 
srdeční aktivity, INR pro pacienty 
na warfarinu a TK Holter.

ZAMĚSTNANECKOU PÉČI 
Svěřte svůj zaměstnanecký tým 
do našich rukou.

Těší se na Vás naši lékaři 
MUDr. Libor Hlavatý 
a MUDr. Pavel Strejc.

Telefon: +420 774 435 664

E-mail: praktik1.kaplice@vseobecnylekar.cz

www.vseobecnylekar.cz

Adresa : 
Poliklinika Kaplice, přízemí
Gen. Fanty 25, 382 41 Kaplice

Ordinační hodiny

Přijďte na 

den otevřených dveří 

3. 2. 2019 
10.00–14.00

3
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www.rakouskedane.cz
Co pro Vás můžeme udělat?

- vyřízení přídavků na děti v Rakousku i Německu
- vyřízení přídavků na děti v pěstounské péči
- kompletní daňová správa v Rakousku i Německu
- jednání se zdravotními i zaměstnaneckými pojišťovnami 
- dorovnání rodičovského příspěvku
- individuální jednání na úřadech
- úřední překlady dokumentů do německého jazyka

Kontakty:
Domluvte si schůzku a sběrné místo dokumentů

Tomáš Pícka, Polní 982, 382 41 Kaplice  
Tel: +420 725 684 932, e-mail: info@rakouskedane.cz

Facebook: Rakouské daně 

Radka Melková, tel: +43 660 696 3470 rakouský kontakt
+420 797 721 937 

Otevření Advokátní
kanceláře Kašpárek
Advokátní kancelář Kašpárek se sídlem v Praze si dovoluje oznámit, že

zahájila svoji činnost také
na pobočce Kaplice, ul. Masná 129.
Jsme zavedenou a úspěšnou advokátní kanceláří s dlouholetou tra-
dicí a zkušenostmi. 

Návštěvní doba vždy ve čtvrtek od 9.30 – 16.00 
Garantujeme profesionální přístup a rozumné ceny. 
Těšíme se na spolupráci. 

Více informací na tel. 606 961 939 
a webových stránkách www.akkasparek.com

Společnost MAT CB s.r.o. hledá na HPP
„PRACOVNICI ÚKLIDU“, 

na zkrácený pracovní úvazek 6 hod. 
v jednosměnném provozu. 

Místo pracoviště: Výrobní společnost v Kaplici
Mzda: Dle dohody + benefity

Nástup: 1.2.2019 nebo dle dohody. 
Kontaktní osoba: Ing. Libor Matoušek, 

tel: 731 430 508, email: matousek@matcb.cz
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Zuzana Vendlová

Karel Vinš

+420 380 386 784

+420 380 386 736

zuzana.vendlova@engel.at

karel.vins@engel.at

www.fb.com/ENGELCZkariera

www.engel.cz

Máš chuť se k nám připojit nebo máš nějaké dotazy?
Stav se u nás, zašli životopis nebo zavolej našim personalistům. Těšíme se na setkání!

Vystudoval jsi obor obráběč kovů, 
programátor CNC strojů nebo mechanik/
seřizovač? Ovládáš základy CNC 
programování nebo práci u ohraňovacích 
lisů? Přečteš výkres a tři směny nejsou 
problém?

PAK JSI NÁŠ NOVÝ PRACOVNÍK 
OBSLUHY CNC OHRAŇOVACÍHO LISU.

NABÍZÍME:
LETNÍ A VÁNOČNÍ PRÉMIE I DOCHÁZKOVÉ BONUSY I
PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU A STRAVOVÁNÍ I
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE I
25 DNÍ DOVOLENÉ I

ROSTEME,
BUĎTE U TOHO
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MZDA 35 – 45.000 Kč

DOBRÝ KOLEKTIV

ZÁZEMÍ STABILNÍ FIRMY

Ing. Lenka Nožičková
lenka.nozickova@hauser.com
+420 388 404 315

HAUSER spol. s r.o.
382 41 Kaplice 253
Dalších 100 volných míst na 
www.hauser.cz

Těšíme se
na Vás!

Do našeho týmu přijmeme

SEŘIZOVAČE CNC STROJŮ
Vaší náplní práce bude: 
✶  Nastavování, seřizování a obsluha CNC vysekávacích strojů 

značky Trumatic, TruPunch, Salvagnini
✶ Práce s výkresovou dokumentací
✶ Údržba strojů

Proto potřebujeme:
✶  Technické vzdělání nebo praxi s obsluhou CNC strojů
✶  Orientaci v technických výkresech
✶  Ochotu pracovat na 3 směny

Za to Vám, kromě atraktivní mzdy, nabídneme:
✶  Věrnostní prémie za odpracovanou dobu
✶  Dotované stravování
✶  5 týdnů placené dovolené
✶  Příspěvek na: dojíždění, letní dětské tábory, 

sportovní akce, životní pojištění/penzijní spoření


