
Vážení spoluobčané, v souvislosti s přípravou 8. ročníku a průběhem akce budou opět
připravena dopravně bezpečnostní opatření. Ta budou vycházet z loňského roku, ale
budou pro Vás příznivější z pohledu časů uzavírek a zákazů vjezdu. Sledujte prosím
aktuální informace na webech www.mestokaplice.cz, www.krampuskaplice.cz a
www.ikaplice.cz.  

Krampus show v sobotu 14. prosince Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
třicáté výročí vý-

znamných událostí
17. listopadu 1989
jsme u nás v Kaplici
oslavili setkáním po-
revolučních starostů a

položením kytice u „Lípy přátelství“ v
městském parku, kterou jsme vysa-
dili s paní starostkou z Freistadtu.
Uctili jsme tak všechny, kteří se v re-
volučním roce 1989 zasadili o to, aby
se naše země stala znovu svobodnou.
Vážím si toho, že jsme se s bývalými
starosty sešli právě u lípy přátelství,
neboť je nejen naším národním stro-
mem, ale i symbolem znovuobnove-
ného přátelství s našimi rakouskými
sousedy. Oslavy 30. výročí Dne boje
za svobodu a demokracii vyvrcholily
v našem městě společným koncertem
dechových souborů ZUŠ Kaplice a
Český Krumlov. Po něm hned v pon-
dělí následoval další koncert, tento-
krát v komornějším prostředí ZUŠ
Kaplice. Z oken umělecké školy se li-
nuly známé melodie slavných českých
skladatelů Bedřicha Smetany a Anto-
nína Dvořáka, ale i písně Jaroslava
Hutky a Karla Kryla, nechyběla ani
Modlitba Marty Kubišové. Neměli by-
chom zapomínat, že svoboda, ve
které žijeme, není samozřejmostí, že
za ni v dobách minulých lidé bojovali
a pokládali životy. 

Letošní rok je spojen ještě s jedním
významným výročím, tentokrát spor-
tovním. Kaplici považuji za město, ve
kterém má sport tradici, a důkazem
toho je i oddíl stolního tenisu, který
oslavil sedmdesát let od svého zalo-
žení. V prosincovém čísle Kaplického
zpravodaje si můžete přečíst mimo
jiné rozsáhlejší text, který se „ping
pongu“ v naše městě věnuje.

pokračování na str. 2

Mgr. Pavel Talíř
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Slovo z radnice

Na závěr bych rád pozval občany
našeho města i okolních osad ve
středu 11. prosince do Domova pro
seniory Kaplice, kde bude slavnostně
otevřena nově zrekonstruovaná za-
hrada s altánem. V rámci programu
proběhne tradiční předvánoční akce s
názvem „Česko zpívá koledy“. Na akci
se moc těším, stejně tak na setkání s
Vámi!  

Hezký čas adventní přeje Váš sta-
rosta Pavel Talíř
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Nový chirurg začne ordinovat v kaplic-
kém zdravotním středisku od začátku
ledna příštího roku. MUDr. Pavel Kálal při-
chází z traumatologie českobudějovické
nemocnice. „Svůj trvalý úvazek zde tedy
ukončím ke konci letošního roku. Nechci
ale zcela ztratit  kontakt s nemocnicí a
oborem, proto plánuji být účasten nemoc-
ničního dění alespoň nepravidelně jako
lékař “na dohodu“,“ vysvětluje MUDr.
Kálal, absolvent 1. lékařské fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze. Prostory ordinace
v kaplickém středisku procházejí rekon-
strukcí, takže zatím není možné přesně na
den určit zahájení jejího provozu. Roz-
hodně se ale jedná o začátek ledna 2020.
„Když jsem v červenci psala poděkování
MUDr. Davidu Kubíčkovi, netušila jsem,
jak rychle se nám povede kontaktovat no-

vého chirurga, který má zájem o chirur-
gickou ordinaci v Kaplici. Avšak vzhledem
k vstřícnému přístupu MUDr. Kálala pro-
běhla všechna jednání rychle a jedno-
značně,“ pochvaluje si kaplická radní
Vanda Kárová a její kolegyně z Rady
města Pavla Opekarová dodává: "Všichni
dobře víme, že obsadit v příhraničí ordi-
naci po lékaři, který odejde do důchodu,
je malý zázrak. Proto, když mi na začátku
prázdnin zavolal pan doktor Kálal a chtěl
informace o uvolněné ordinaci po doktoru
Kubíčkovi, dala jsem si s ním schůzku
ještě ten samý den. Prohlédli jsme si pro-
story, které byly k dispozici, a pan doktor
se rozhodl, že se přihlásí do výběrového
řízení. To dopadlo v září kladně a pan dok-
tor "už je náš". Já na zázraky věřím a to,
že se nám v letošním roce podařilo obsa-
dit ordinaci ortopeda i chirurga, považuji
opravdu za zázrak."

Nový chirurg začne v Kaplici ordinovat
od ledna
Jan Bohdal

pokračování ze str. 1

Informace pro občany

Foto: porevoluční starostové se setkali u “Lípy přátelství”

Jste srdečně zváni na veřejné pro-
jednání plánu sociálních služeb pro
region Kaplicka. Vaše nápady, názory
a podněty zapracujeme do Komunit-
ního plánu sociálních služeb, který je
jedním z podkladových dokumentů
pro rozdělování dotací sociálním a
dalším službám ve vašem regionu.
Veřejné projednání proběhne ve dvou
městech našeho regionu. V pondělí
dne 2.12.2019 od 17:00 hodin ve Ve-
lešíně v NZDM Molo (budova kina) a
v Kaplici ve středu dne 4.12.2019
od 16:00 hodin v Městské kni-
hovně Kaplice. Projekt, který reali-
zuje Místní akční skupina Pomalší, je
financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost. Více infor-
mací naleznete na webu  www.ma-
spomalsi.cz

Zajímají vás služby
pro seniory, děti
nebo lidi s postiže-
ním ve vaší obci?

Zdeněk Říha, MAS Pomalší

Poděkování

Tímto bychom chtěli poděkovat paní
Blance Vaněčkové a Bohunce Vaněč-
kové, že na charitativním závodě MO-
TOKROS KAPLICE BLANKA CUP, který
se konal 2.11.2019, zprostředkovaly
prodej obrazů, které maluje naše
dcera Leonka Kozlíková.

Děkujeme také všem, kteří si obrazy
zakoupili. Leonka měla z vybraných
peněz velikou radost a stejně tak i z
dárků (plátna, barvy), které dostala
od pořadatelů. 

Moc děkujeme 
manželé Kozlíkovi s dcerou Leonkou
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Římskokatolická
farnost zve: 

Dětská adventní bohoslužba s miku-
lášskou nadílkou v kostele Sv. Petra a
Pavla v Kaplici, neděle 1.12.2019 -
1. neděle adventní v 9.30 hodin. 

Roráty – adventní ranní mše sv. při
svíčkách v kostele sv. Floriána ve
čtvrtek 5.12. + 19.12. v 7.00 hodin,
poté snídaně na faře.

Adventní a vánoční program v
kostele Sv. Petra a Pavla v Kaplici
(výběr):
Úterý 3.12.2019 v 18.00 hodin ad-
ventní koncert – MiMoBa-nd (folk).

Neděle 15.12.2019, 3. neděle ad-
ventní, v 15.00 adventní varhanní
koncert (Kurt Pohlhammer), 14.00 -
16.00  příležitost ke zpovědi - Ruslan
Zassiedko - kostel sv. Floriána.

Neděle 22.12.2019, 4. neděle ad-
ventní, od 14.00 - 16.00 příležitost ke
zpovědi - P.Šimák.

Pondělí 23.12.2019, v 16.00 předá-
vání betlémského světla a koncert
žáků ZUŠ Kaplice.

Úterý 24.12.2019 Štědrý den, ve
24.00 Půlnoční mše sv. 

Středa 25.12.2019 Narození Krista, v
9.30 mše sv.

Úterý 31.12.2019, v 17.30 děkovná
bohoslužba za uplynulý rok s požeh-
náním do nového roku a s přípitkem.

Středa  1.1.2020 Nový rok, v 9.30
mše sv. 

Vánoční bohoslužby v kostele Sv.
Jiří v Blansku:
Úterý 24.12.2019, Štědrý den,
v 22.00 “Půlnoční“ bohoslužba.

Čtvrtek 26.12.2019, sv. Štěpána,
v 9.30 mše sv.

Adventní koncert v Klení v kostele
Sv. Vavřince:
Neděle 8.12.2019 v 15.00 (Alena Má-
čová, Leo Schwarz, Johanka Schwar-
zová. 

Přejeme všem dobře zvládnutou pří-
pravu na svátky a pokojné a lá-
skyplné Vánoce!   

za farnost P. Pavel Šimák 

Nový projekt chráněného bydlení je dů-
kazem toho, že důležitým prvkem ovli-
vňující život ve městě a okolí je
spolupráce napříč všemi samosprávnými
celky. Díky společným záměrům a cílům
dojde v roce 2021 k rozšíření portfolia so-
ciálních služeb na Kaplicku. Poskytovate-
lem nové služby v zrekonstruovaných
městských prostorách bude Domov pro
seniory Kaplice, příspěvková organizace
Jihočeského kraje.

Zdlouhavé legislativní postupy jsou zá-
sadním faktorem, který ovlivňuje počátek
rekonstrukce vytipovaného objektu a tím
se celý proces otevření chráněného byd-
lení prodlužuje. I tady se však potvrzuje,
že pokud funguje spolupráce mezi posky-
tovatelem a správou města, poptávku po
chybějící službě lze v určitém časovém
horizontu uspokojit. Zaměření na kon-
krétní cílovou skupinu pak pomůže vyřešit
sociální otázku v dané oblasti a zajistit tak
optimální fungování sociálních služeb jako
celku.

Jihočeský kraj otevře v Kaplici 
chráněné bydlení i díky podpoře města

Domov pro seniory Kaplice

Společnost

Od března letošního roku probíhaly na
pozemku za Domovem pro seniory Kaplice
terénní práce, na které navazovaly další
vegetační úpravy. V průběhu listopadu byl
pak doosazen mobiliář, dřevěné prvky a
na jaře 2020 se do zahrady se vrátí ka-
merunské ovce. Nejen pro místní obyva-
tele ale i pro veřejnost tak vznikl nový

prostor pro relaxaci a odpočinek. Park
bude přístupný celoročně.

Slavnostní otevření proběhne ve spolu-
práci s městem Kaplice a Základní umě-
leckou školou Kaplice ve středu 11.
prosince v 17 hodin v zahradě Domova.
Na zahajovací program společně navá-
žeme v 18 hodin již tradiční akcí Česko
zpívá koledy.

Tato investiční akce byla  financována Jihočeským kra-

jem z Fondu rozvoje sociální oblasti.

Zahradu v domově pro seniory 
otevře zpěv koled

Domov pro seniory Kaplice

PŘED PO
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Přišlo do redakce...

Ad koupaliště... 

Dne 21.12.2019 v 12:30 hodin na par-
kovišti u Ševčíků začne již jedenáctý roč-
ník vánočního koupání. Začínali jsme s
hrstkou nadšenců u jezu vedle koupaliště.
Při třetím vánočním koupání se naše řady
otužilců a počty fandících rozrostly nato-
lik, že bylo nutno hledat příhodnější
místo. To jsme našli na parkovišti U Še-
včíků. Zprvu recese pro pár přátel se roz-
rostla za těch deset let natolik, že loňský
počet koupajících byl přes 40! plavců. A z
malého občerstvení se stalo velké s vět-

ším sortimentem poskytovaných dobrot. 
I počty diváků narostly. Hudbou tradičně

obveselí p. Milan Růžička se svým orches-
trem, který se z původních dvou muzi-
kantů rozrostl na čtyři. Velkou posilou
jsou otužilci z Č. Budějovic, kde polovinu
jejich počtů tvoří ženy. Naše Kaplická dru-
žina zase jezdí posílit jejich řady na Vá-
noční, Silvestrovské a jarní koupání v
Malši na tzv. Maláku. Na závěr bych chtěl
poděkovat KICu Kaplice za pomoc při pro-
pagaci a Městské policii Kaplice za zajiš-
tění volného místa na parkovišti. 

S pozdravem „Plavcům zdar"

Zimní otužilecké radovánky

Jarda Soukup

Čtyřicet hráček a hráčů všech věkových
kategorií si počátkem listopadu připomnělo
70 let oddílu stolního tenisu TJ Spartak Kap-
lice. Hodnotili činnost oddílu, který sehrál a
sehrává významnou roli na mapě jihoče-
ského kraje a u mládeže i s přesahem na
úroveň republikovou. Oslav se účastnilo ně-
kolik krajských přeborníků v družstvech a
jednotlivcích od 80. let minulého století po
současnost, kteří stále přispívají k reprezen-
taci tělovýchovné jednoty a k pozitivní pre-
zentaci města. Čestný předseda oddílu
Zdeněk Mašek upozornil, že činnost nebyla
po celých sedmdesát let přerušena. Organi-
začního pracovníka Karla Máchu pak těší vý-
sledky mládeže a  současné výsledky obou
družstev mužů, v nichž hrají převážně ka-
pličtí odchovanci. Další organizační pracov-
ník a bývalý starosta Kaplice Ferdinand
Jiskra poděkoval dlouholetým podporovate-
lům, paní Jelínkové, pánům Dvořákovi a Še-
divému a zdůraznil úlohu města ve
všeobecné podpoře kaplického sportu. Oddíl
stolního tenisu je finančně zajištěn příspěv-
kem od města Kaplice, využívá ale také do-
tací z MŠMT, Jihočeského kraje a příspěvků
z okresního a krajského svazu. 

Posledních pět let kaplických stolních te-
nistů lze rozdělit na dvě období, kdy první
dva roky byly ve znamení žen a v další tři
pak ve znamení družstva mužů. V sezóně

2014-15 a 2015-16 hrály ženy 2. ligu sku-
piny A. V první sezoně obsadily dobré osmé
místo, ale v další skončily až jedenácté a bo-
hužel sestoupily do nižší soutěže. Následně
se družstvo rozpadlo a jak říká Ferdinand
Jiskra: „Na delší čas je to labutí píseň žen-
ského pinčesu.“ Jiskra dodává: „Oddíl si tuto
dvouletou etapu považuje, protože hraní re-
publikové soutěže je cílem každého hráče a
v případě žen se to podařilo opakovaně.
Hráčsky se na výsledcích podílely sestry
Lucie a Kristýna Růžičkovy, Lucie Růžičková,
Miroslava Kratochvílová (Zedníková) a Ka-
teřina Volavková (Jiskrová).

První mužské družstvo začíná sezónu
2015-16 postupem z krajské soutěže do
krajského přeboru a vrcholí sezónu 2017-18
postupem do divize. Družstvo B vítězí v
krajské soutěži a postupuje do krajského
přeboru. „V celé sedmdesátileté historii je
tento výsledek jednoznačně nejlepším,“
hodnotí Ferdinand Jiskra. Do soutěží v rámci
okresu byla zapojena další mužstva C a D a
v jedné sezóně  dokonce i družstvo E. Za
zmínku stojí pravidelné vítězství „céčka“ v
okresním přeboru. 

Mládež má v oddíle významné postavení,
od roku 2014 nasbírala deset prvních míst v
krajských soutěžích, 5 druhých a čtyři bron-
zové příčky. Mimo to družstvo starších žáků
obsadilo 13. místo na Mistrovství České re-
publiky v sezóně 2016-17.

70 let kaplického stolního tenisu

Ferdinand Jiskra, Jan Bohdal

Ohlédnutí za letní sezonou v našem
městě očima seniora. 

Léto bylo krásné, místy horké, někdy i
tropické. Pro starší lidi až úmorné. Mu-
seli si však nechat zajít chuť svlažit se
na našem kaplickém koupališti, které
opět, jako minulá léta, kvetlo zelenou
řasou. Nic se nezměnilo. A za odvahu
vlézt do té zelené vody se nadále vybírá
poplatek 50,- Kč. A co dělat s vnoučaty,
kteří se přes prázdniny uchýlily k babič-
kám a dědečkům užít si prázdniny, když
ani na koupaliště nemohou? Seniorům
ortoped radí, že na artrózu platí plavání.
Tak když už Kaplice nemá krytý bazén,
kde by si klouby mohli celoročně procvi-
čovat a který by kapličáci uvítali bez
ohledu na věk, mohli mít alespoň v létě
koupaliště čisté ke koupání... 

Pokračování článku najdete na webu
kaplicaci.cz. 

Společnost, sport

V. Horáková, Kaplice

Vážení spoluobčané,
mohlo by se zdát, že následné téma již

není aktuální. Ale vzhledem k tomu, že
bych se rád věnoval zejména tomu, co
nás čeká v budoucnosti, budou snad ná-
sledující informace i tak zajímavé a pří-
nosné. 

Tématem, ke kterému bych se rád vy-
jádřil, je koupaliště v Kaplici. 

Nelze nepřiznat, že již během léta a
ještě i nyní zaznamenávám kritické
ohlasy na provoz našeho koupaliště. 

Pokud bych Vám měl nyní tvrdit, že
nebyly a nejsou oprávněné, musel bych
se považovat za blázna, nebo za napro-
sto neobjektivního a nekritického člo-
věka.

Kritických připomínek jsme samo-
zřejmě zaznamenali více, ale nejvíce kri-
tiky padlo na kvalitu vody v bazénech.
Pokud nebyla v pořádku voda v „malém
bazénku“, lze konstatovat, že bylo otáz-
kou, pro koho v pořádku ještě byla a pro
koho v danou chvíli už ne. Nicméně sta-
rost o kvalitu vody v tomto bazénu byla
plně v kompetenci personálu koupaliště
prostřednictvím obsluhy instalovaného
filtračního zařízení. Totéž mohu konsta-
tovat i na kritické připomínky např. k čis-
totě a vybavení sociálních zařízení.
Osobně jsem koupaliště během sezóny
několikrát navštívil, a pokud jsem měl
nějaké kritické připomínky od občanů,
vždy jsem je s personálem projednal a
ten přislíbil nápravu...

Pokračování článku najdete na webu
kaplicaci.cz. 

Libor Lukš, místostarosta
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Městská knihovna

2. prosince 2019 od 17 hodin 
Výroba vánočních přáníček
Srdečně Vás zveme na rukodělné set-
kání, tentokrát budeme vyrábět vá-
noční přáníčka. Přineste si s sebou
nůžky (větší i manikúrní), zajímavé
vánoční papíry, pravítko, tužku, le-
pidlo na papír, drobnosti na dozdobení
(krajky, lepící ozdobné kamínky, maš-
ličky, stuhy, hvězdičky, vločky, … co-
koliv, co se Vám líbí). Opět se na Vás
těší lektorka kurzu Bc. Petra Exne-
rová.  Cena 120 Kč. Přihlásit se mů-
žete na tel. 380 312 641 nebo
knihovna@mestokaplice.cz.

4. prosince 2019 
Mikulášská slavnost pro batolata
Městská knihovna, KIC Kaplice a
Poutníci Kaplice z. s. zvou děti do 5
let s rodiči i prarodiči na Mikulášskou
slavnost. Start se světýlkem a jablíč-
kem od brány u pošty od 17 do 17.15
hodin. Čeká na vás čertovská stezka
a Mikulášská nadílka. 

„Odlož mobil v knihovně“ 
od 16. 10. do 11. 12. 2019. Odevzdej
vysloužilý mobilní telefon v knihovně
a vyhraj poukázku na nákup knih
v hodnotě 2500 Kč. Vybrané telefony
budou odborně rozebrány a recyklo-
vány. Pomozte nám zvýšit povědomí
o třídění vysloužilého elektrozařízení!

UPOZORNĚNÍ
Městská knihovna bude uzavřena v
týdnu od 23. prosince do 27. prosince
2019 a v úterý 31. prosince 2019, dě-
kujeme za pochopení a všem Vám
přejeme krásné prožití vánočních
svátků a šťastné vykročení do nového
roku.

Kaplice – Jedenáctého listopadu v jede-
náct hodin a jedenáct minut navštívil kap-
lické náměstí svatý Martin. Římský voják,
ztvárněný vedoucím
strážníkem městské
policie Martinem
Grigou, v sedle bí-
lého koně zaujal
stovky dětí z míst-
ních základních a
mateřských škol.
Když místostarosta
Kaplice Libor Lukš
odvyprávěl legendu
o svatém Martinovi,
nadšené děti mohly
klisnu Herietu nakr-
mit kousky jablek.
Pro dospělé byla při-
pravena ochutnávka
letošní úrody mla-
dého vína. Tradiční

akci, kterou tentokrát doprovázelo sy-
chravé počasí symbolizující blížící se sně-
hovou nadílku, zorganizoval Kamil Vonc. 

Svatý Martin přijel na bílém koni 
i do Kaplice
Pavel Kacerovský

Kultura 

Ve čtvrtek 21. 11.
2019 zavítal do kultur-
ního domu Kaplice Mi-
chal David, jeden z
nejpopulárnějších če-
ských zpěváků a skla-
datelů. Diváci všech
generací se těšili  z ne-
zapomenutelné kon-
certní show, při které
zazněla většina Davido-
vých prověřených
úspěšných hitů. 

Sám zpěvák byl nad-
šený akustikou našeho
nově zrekonstruova-
ného sálu, aneb jak
řekl: “koncert zněl čistě
jako z CD :)” (kic)  

Zveme vás na tradiční přátelské předvá-
noční posezení „Punčování“ v pobočce
Městské knihovny Kaplice – v Blansku,
které se uskuteční 17.12.2019 od 14.00
hodin

Hlavní program: Vánoční zvyky (malé
vzpomínání, jak se dříve slavily Vánoce a
jak to bylo u vás doma). 

Přijďte posedět a strávit příjemnou před-
vánoční chvilku s pohárkem punče nebo
dobrého čaje. Všichni jsou srdečně zváni!

D. Wimmerová, knihovnice

Punčování v kni-
hovně v Blansku

Pro dobrovolnou (neplacenou) pomoc se
zajištěním průvodu a doprovodu jed-
notlivých skupin Krampus v sobotu
14.12.2019 či pro brigádnickou (place-
nou) pomoc při přípravě akce ve dnech
13.12. a 14.12.2019 se obracíme na pří-
padné dobrovolníky a brigádníky. 

Pokud máte zájem se na letošní Kram-
pus show některým z uvedených způsobů
podílet, obraťte se prosím na kaplické in-
focentrum (info@kickaplice.cz, 380 311
388). 

KIC Kaplice

Dobrovolníci při
Krampus show
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Ze škol

Pohovory JA firem

Jako každý rok, tak i letos, 6. listopadu
2019, se uskutečnily pohovory do našich
studentských firem. Pro školní rok máme
celkem 3 JA Firmy: 

-          Resto Company
-          Dogr
-          Six&One
Jednotliví uchazeči nejprve sepsali živo-

topis a motivační dopis. Následně byly jed-
notlivé dokumenty vytištěny a předány
komisi, která vedla pracovní pohovy. Pro
letošní rok byl do komise získán zástupce
Komerční banky, a. s., Ing. Jiří Pajma, ře-
ditel firemního centra. Druhou členku ko-
mise zastupovala Ing. Jaroslava Wudyová,
účetní a daňová specialistka. V průběhu
pohovorů se ke komisi přidala ještě paní
ředitelka PhDr. Zdeňka Lovčí. 

Pohovory byly zahájeny v 9.00 hod. Mezi
uchazeči panovala nervozita, že by se dala
krájet. Není se co divit. Byl to jejich první
pohovor v životě, a ještě před cizími lidmi.
Nicméně se jednotliví uchazeči o své po-
zice statečně „prali“. 

Závěrečné vyhodnocení se uskutečnilo až
v 13.30. Dlouhé čekání na výsledek bylo
pro uchazeče možná ještě více stresující
než samotný pohovor. Ale všichni svou roli
zvládli naprosto skvěle. Ačkoli všetečnými
otázkami „potrápila“ uchazeče Ing. Wu-
dyová, slyšeli nakonec slova chvály. Slova
uznání z úst pana ředitele, který má s po-
hovory velké zkušenosti, byla pro většinu
také příjemnou úlevou. Dle jeho slov jsou
někteří uchazeči již nyní připraveni na po-
hovory lépe než řada uchazečů o zaměst-
nání, se kterými se v praxi setkal.  

Studentské firmy mají tedy pohovory
úspěšně za sebou. Je ovšem třeba neus-
nout na vavřínech a pustit se do práce vší
silou. Připravujeme se na den otevřených
dveří, Jarmark s řemesly v Kaplici, Ad-
ventní trhy v Českých Budějovicích, kde
nás můžete potkat 18. 12. 2019, a vý-
stavní veletrh v Praze, který se uskuteční
2. dubna 2020. 

Přijďte se na nás podívat, jak pracujeme,
učíme se reálně podnikat a třeba nás i
podpořit nákupem našich výrobků. 

SOŠ a SOU Kaplice

Projděte s námi cestu gastronomie aneb
co vše se událo v prvním čtvrtletí letošního
školního roku v oboru Kuchař – číšník. Co
vše žáci kaplického Středního odborného
učiliště pod vedením učitelů odborného
výcviku prošli, připravovali a absolvovali.

Ještě než přišlo první „zvonění“ ve škole,
zúčastnili jsme se Kaplických slavností a
připravovali tradiční „Cmundobraní“ v
Městském parku v Kaplici ve spolupráci s
KIC Kaplice, v rámci Kaplických slavností.
Návštěvníci a účinkující si pochutnávali na
naší vynikající specialitě v průběhu celého
dne. 

Ve třetím zářijovém týdnu
jsme se se žáky dru-
hého ročníku vydali
na týdenní vzdělá-
vací pobyt do
Itálie. „Škola
kávy, mícha-
ných nápojů
a vaření“
probíhala v
přímořském
letovisku Mi-
lano Marit-
tima. 

Předposlední
zářijovou so-
botu se naši žáci
ve spolupráci s fir-
mou Kučera země-
dělská s.r.o. zúčastnili
chovatelské výstavy Kap-
lický ušák. Žáci podávali vynika-
jící vepřový guláš, který připravily naše
kuchařky ze Slovanského domu. Již tra-
dičně stála dlouhá fronta u našeho stánku
na oblíbenou cmundu, bez které si náv-
štěvníci tuto akci neumí představit. 

Začátkem října vedla naše cesta do hlav-
ního města Prahy, kde žáci třetího ročníku
navštívili  Mezinárodní veletrh hotelového
a restauračního zařízení, potravinářství a
gastronomie v areálu PVA EXPO Praha v
Letňanech, FOR GASTRO & HOTEL. K vi-
dění byly praktické ukázky z gastronomie,
odborné soutěže, jako Kuchař roku nebo
Barista roku. Co však žáky nejvíce zaujalo,
byl stánek korejské kuchyně, kde měli
možnost ochutnat korejské národní jídlo z
nakládané a fermentované zeleniny nazý-
vané KIMČI.

Naši žáci se zapojili v říjnu do zajímavé
výstavy Svatby, která se snažila zachytit
podoby svatebního obřadu našich praba-
biček, babiček až po současnost. Slav-
nostní svatební tabule v prostorách
výstavní síně kina Kaplice, kterou připra-
vovali žáci druhého ročníku, byla k vidění
po celou dobu výstavy.

Listopadová cesta byla plná příprav na
kuchařské a barmanské soutěže, chystání
výstav a gastronomických akcí.

Začátkem listopadu soutěžili naši žáci v
týmové gastronomické soutěži v krájení
zeleniny a přípravě salátu. Kuchařská sou-

těž probíhala v rámci výstavy Vzdělání a
řemeslo 2019 na Výstavišti v Českých Bu-
dějovicích. Tříčlenné družstvo našich tře-
ťáků mělo za úkol ve stanoveném
časovém limitu nakrájet dle zadání pět
druhů zeleniny. Z těch pak kreativně, před
zraky diváků, vytvořit chutný a originální
salát. Žáci si poměřili rychlost, preciznost
a odbornost v krájení a zapojili svou fan-
tazii při přípravě salátu. Zároveň získali
cenné zkušenosti v profesním vystupo-
vání.

Následovala listopadová cesta za umě-
ním barmanství. Barmanská soutěž v mí-
chání horkých drinků Metelka Cup se

uskutečnila na ISŠ Slavkov u Brna. V
klasické části soutěže se míchá

horký nápoj dle vlastní
fantazie s použitím ně-

kolika předepsaných
surovin. Zde se

ukáže nejšikov-
nější barman,
který nejvíce
diváky pobaví
a zaujme i od-
borné komi-
saře. Naše
žákyně připra-
vovaly a pre-
zentovaly na

této soutěži
drinky s názvem

Zanzibar a Pod-
zimní pohlazení a bo-

jovaly se soupeři z
čtyřletých oborů gastrono-

mických a hotelových škol z celé
republiky.

V polovině listopadu vybraní žáci připra-
vovali a zajišťovali slavnostní raut pro
firmu Bemagro, a.s. v Malontech. Žáci zde
připravovali tabuli, servírovali obědy, chys-
tali a připravovali slavnostní raut a obslu-
hovali hosty po celou dobu akce. Mohli si
tak v praxi ověřit své znalosti získané ve
škole a při odborném výcviku.

Konec měsíce byl ve znamení příprav a
účasti na tradiční gastronomické akci Ga-
strofest, která se konala na výstavišti v
Českých Budějovicích. Gastrofest je velké
setkání gastronomů a gurmánů nejen z
České republiky, prezentace a zviditelnění
gastronomie, zásobárna dobrých pokrmů,
nápojů, nápadů a inspirace. Naši žáci dru-
hého ročníku se zde prezentovali tradiční
kaplickou specialitou Kaplickou cmundou a
domácí podzimní limonádou. V rámci pro-
gramu Ekoškola, do které je naše škola
zapojena, náš stánek používal ekologický
inventář pro servis pokrmů i nápojů.

Tour oboru Kuchař – číšník pokračuje, již
teď se žákyně třetího ročníku připravují na
barmanskou soutěž Brněnský vánoční
pohár 2019, kde soutěží v kategorii Fancy
Coctail. Během prosince čeká žáky od-
borná exkurze do hotelu Štekl v Hluboké
nad Vltavou a do národního pivovaru Bu-
dějovický Budvar.

Gastro tour oboru Kuchař - číšník

Ilona Straková, SOŠ a SOU Kaplice

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

Koupím i vyměním staré pivní lahve.
Hledám reklamní cedule, sifonové a limoná-
dové lahve. Cena dohodou. Tel. 723 747
750. Český Krumlov

Prodám statek se stavební parcelou (cel-
kem 2.300 m2) ve Chvalšinech, 10 km od
ČK. Tel. 722 101 900

Prodám dvougenerační dům v horní části
Větřní po celkové rekonstrukci, tel. 722 101
900.

Prodám staré šicí stroje pro domácnost.
Jsem sběratel. Tel. 775 544 386
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Ohlédnutí:
19. října se účastnila Ema Mičanová

(zpěv ze třídy Ivy Voráčkové) celostátní
Písňové soutěže Bohuslava Martinů, kde
získala v ohromné konkurenci krásné třetí
místo. Gratulujeme.

Základní umělecká škola uspořádala k
30. výročí Sametové revoluce řadu kon-
certů (13.11. výchovné koncerty pro žáky
ZŠ, 14.11. koncert v kině ve Vyšším
Brodě, 17.11. společný koncert decho-
vých orchestrů ZUŠ Kaplice a ZUŠ Český
Krumlov v Kulturním domě v Kaplici,
18.11. koncert v sále školy v Kaplici). Na
koncertech se podíleli žáci všech oborů
ZUŠ – hudební, výtvarný i dramatický,
kulturní instituce a příznivci školy. Vznikly
tak multimediální projekty s kulisami,
hudbou a projekcí. Hlavními cíli bylo upo-
zornit na dvě věci: NEZAPOMÍNEJ  - jako
podpora národní a kulturně historické
identity, a poukázání na fakt, že zapom-
nění a neznalost může vést ke zbyteč-

nému opakování chyb a vracení se na
špatné cesty. ODPOUŠTĚJ – jako prostor
pro reflexi a osobní růst každé lidské by-
tosti. Přeji si, aby právě v těchto dvou vě-
cech jsme se zdokonalovali a nacházeli
tak společně cesty dobré.

Ráda bych jménem školy poděkovala
starostovi města Mgr. Pavlu Talířovi za zá-
štitu nad koncerty, KIC za spolupráci na
přípravách, panu učiteli Václavu Klabou-
chovi za přípravu koncertu dechových
orchestrů.

Další informace na www.zuskaplice.cz

ZUŠ Kaplice informuje 

Anežka Opekarová, ředitelka ZUŠ 1.12. od 17.00  Jihočeský violoncel-
lový orchestr - J.Hradec, Fakulta ma-
nagmentu

1.12. od 17.00 Rozsvěcení Vánoč-
ního stromu – Kaplice náměstí

2.12. od 17.00 Vánoční koncert
žáků – kaple ZUŠ

4.12. od 17.00 Adventní koncert mla-
dých muzikantů - kostel sv. apoštolů
Šimona a Judy Brloh

8.12. od 15.00 Adventní koncert
mladých muzikantů - kostel sv. Miku-
láše Soběnov

7.12. od 14.00 Mikulášský koncert -
kostel sv. Jiří Blansko

11.12. od 17.00 Slavnostní ote-
vření zahrady Domova pro senio-
ry Kaplice a od 18.00 Česko zpívá
koledy (17.00 zahájení – venkovní
altán, 17.30 adventní vystoupení
žáků – vstupní hala, 18.00 Česko
zpívá koledy – vstupní hala)

14.12. od 19.00 Smyčcový soubor
jako host na koncertu Medvíďat -
Č.Krumlov, divadlo

15.12. od 14.45 Vánoční strom – Om-
lenička
16.12. od 17.00 Vánoční zpívánky
Kaplice – sál ZUŠ

19.12. od 17.00 Koncert Dolní Dvo-
řiště – kostel sv. Jiljí

22.12. od 15.30 Koncert – flétnový
soubor – Pohoří na Šumavě

23.12. od 16.00 Betlémské světlo
– kostel sv. Petra a Pavla Kaplice

ZUŠ Kaplice zve

Ze škol

Jelikož 30. výročí Sametové revoluce si
žádá svou pozornost, tak i naše škola si
toto významné datum a události s ním
spojené připomněla v rámci projektového
dne.

Žáci 2. stupně se nejprve pomocí
ukázek na interaktivní tabuli sezná-
mili s děním okolo 17. listopadu
1989. Ty byly doplněné i o osobní
zkušenosti některých pedagogů,
kteří tuto dobu nejen zažili, ale zá-
roveň byli i přímými účastníky revo-
luce. Po teoretické části, díky které
žáci lépe pochopili dobové souvi-
slosti, se za zvuků tehdejších písní
pustili do části praktické, která spo-
čívala ve vytváření dobových nápisů,
transparentů, odznáčků OF, klíčů,
vlajek, ale i obrazného přehledu s
názvem 17. listopad 1989 - Jak to
tenkrát bylo?, shrnující průběh ce-
lého dne.

Žákům se vše moc povedlo a z ce-
lého dne jsme si společně vytvořili
“dějepisný“ koutek, který nám toto
důležité datum bude nejen připomí-
nat, ale zároveň poslouží i jako ná-
zorná pomůcka do výuky dějepisu
nebo vlastivědy. Na závěr jsme si
ještě všichni zazpívali píseň Jaro-
slava Hutky - Náměšť.

Projektový den jsme si všichni moc
užili a domnívám se, že se díky
němu žáci dozvěděli mnoho nových

a zajímavých informací, které jim po-
mohly lépe pochopit dobu, kterou sice ne-
měli možnost osobně zažít, ale nikdy
bychom si ji neměli přestat připomínat,
protože díky ní žijeme ve svobodném a
demokratickém státě.  

30. let svobody a demokracie 
aneb 17. listopad 1989

Libuše Pařízková, ZŠ Omlenická

Ráno jsme vyjeli autobusem od školy sbí-
rat celery do Bemagra v Malontech. Sice
nebylo moc pěkně, ale v klidu jsme přijeli.
Pán nám všem hezky vysvětlil, jak celer ze
země vytrhnout, odtrhnout nať a ořezat ko-
řínky. S chutí jsme se obě páté třídy daly
do práce. Počasí nám sice ztěžovalo práci,
ale všude panovala legrace. Dělali jsme si
srandu jak z celerů, zimy, tak i našeho ne
zrovna valného vzhledu. Když se člověk
celé dopoledne ryje v hlíně, tak prostě ne-
může vypadat jako ze škatulky. Pak nastala
přestávka, která se nám obzvláště hodila.
Teplý čaj nám dodal energii a my šli opět
sbírat celery. Trhali a řezali… řezali a trhali,
trhali a řezali…, smáli se a řezali…, trhali a
vyprávěli…

Až nám celé dopoledne hezky uběhlo.
Každý si mohl odnést pár celerů domů. Po
tomto výletě jsem si zamilovala vůni celeru
(ale upřímně – samotný celer se mi kapku
znelíbil). Na tuto brigádu budeme všichni
rádi vzpomínat. (autorka Simona Ždiarská)

Žáci ZŠ Školní na
celerové brigádě
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Dne 7. listopadu jsme se zúčastnili s fir-
mou Engel soutěže T-PROFI – Talenty pro
firmy. Náš tým se skládal ze tří žáků
střední školy ve Velešíně, kteří se v Engelu
učí na učňovském středisku, z kapitána L.
Stašáka, který je mistrem odborného vý-
cviku v Engelu, a nás – žáků 5. třídy –
Kryštofa Nováka, Simony Ždiarské a Do-
minika Ježka. Jako dozor s námi jela p.
učitelka Slaninová. 

Úkolem bylo postavit ze stavebnice Mer-
kur garážová vrata a následně je napro-
gramovat pomocí počítačového programu
Microbit. My jsme stavěli a starší kluci
programovali. Časový limit byl dlouhý tři
a čtvrt hodiny. Z jedné strany to bylo vy-
čerpávající, ale na druhou stranu jsme zí-
skali spoustu nových zkušeností a užili si
přitom legraci.

Celá akce se konala na českobudějovic-
kém Výstavišti v pavilonu T1 a na vyhlá-
šení výsledků jsme se přesunuli do
pavilonu Z. Prohlédli jsme si nabídku
středních škol a potom to přišlo – vyhlá-
šení! Nakonec jsme se umístili na desá-
tém místě – tudíž na posledním. Ale i tak
jsme dostali hromadu cen – od výborné
čokoládové medaile po firemní trička. Nej-
větší výhra pro nás ale byl krásný zážitek!

Žáci ZŠ Školní se
zúčastnili soutěže
T-PROFI

Ze škol

Simona Ždiarská, ZŠ Školní 

Letos si připomínáme 30. výročí pádu
komunistického režimu v naší zemi.  Na
Fantovce jsme se do oslav tohoto výročí
zapojili již s předstihem, od října jsme
zdobili školu materiály, které se
vztahovaly k událostem roku
1989. Do spojovací
chodby každá třída vy-
robila transparent s
hesly znějícími na lis-
topadových demon-
stracích.  Symbolem
těchto událostí se
staly klíče, kterými
lidé zvonili a symbo-
licky tak vyjadřovali,
že čas režimu se do-
vršil. Zároveň jako by
„odemykaly“ nové mož-
nosti znovunabyté svo-
body. Proto chodbu zdobí
papírové klíče různých tvarů,
barev a velikostí. 

Žáci devátých ročníků měli příležitost
setkat se s člověkem, který 17. listopad
1989 zažil na vlastní kůži přímo v Praze.
Pan Krutský z Vyššího Brodu se s námi
podělil o vzpomínky na tento den i na
události, jež pádu komunistického režimu
předcházely. 

Žáci 6. tříd navštívili výchovný koncert k
17. listopadu v ZUŠ, kde účinkovali i ně-
kteří spolužáci. Jiné třídy zhlédly divadelní
představení o sv. Anežce České, které
nazkoušely děti společně s paní Talířovou
při hodinách náboženství. 

Zážitkový workshop „Zítra celá
zem“ od organizace PostBel-

lum a záštitou Pamětí ná-
roda zprostředkoval

deváťákům, na prin-
cipu jednoduchého
hraní rolí, pohled na
události listopadu
1989 očima středo-
školských studentů.
Samotné oslavy

dne 17. listopadu
(posunuté ovšem na

následující pracovní
den) jsme pojali jako

jakýsi happening, kdy si
děti vyzkoušely demon-

straci, jaké to bylo „zvonit
klíči“, projít kordonem VB a nakonec

jsme si společně zazpívali českou hymnu. 
Je důležité, abychom si všichni stále

uvědomovali, o jak důležitý předěl se
tehdy jednalo. A je přínosné, jestli se po-
dařilo atmosféru tehdejší převratné doby
zprostředkovat a zčásti přenést i na děti. 

Výročí pádu komunismu na Fantovce

Veronika Zasadilová, ZŠ Fantova

První dva měsíce školního roku
2019/2020 jsou za námi. Děti si během
nich stihly kromě každodenních aktivit užít
několika divadelních představení, oslavili
jsme soutěžemi v kostýmech, u dětí tolik
oblíbený, Halloween a přivítali na náměstí
Martina na bílém koni. Ten nám s malým
zpožděním sníh opravdu přivezl a připom-
něl nám tak blížící se období zimy.  Stále
častěji teď děti mluví o Vánocích a o svých
přáních. Svůj podíl na tom mají jistě také
přípravy na adventní období, které jsou u
nás v mateřské škole již v plném proudu.
Vánoční atmosféru do tříd přinesla výt-
varná soutěž pořádaná DDM - Vánoce
mýma očima a zároveň chystaná výstava
v Kapcafe, kam již tradičně přispíváme s
ozdobami. V nadcházejícím měsíci se za
dětmi vydá Mikuláš se svou družinou ze ZŠ
Fantova, aby odměnil děti balíčky, které vě-
nuje Jednota Kaplice. Plní očekávání bu-
deme s dětmi čekat na zazvonění
zvonečku, abychom se u společného  stro-
mečku potěšili dárky, jež nám pak budou v
dalších letech zpříjemňovat strávené chvíle
ve školce.  

Za kolektiv MŠ 1. máje přejeme dětem,
rodičům, zaměstnancům, spolupracovní-
kům a městu Kaplici klidné prožití svátků
vánočních, spoustu upřímné radosti v dět-
ských očích a v roce 2020 hodně úspěchů.

Andělská křídla v MŠ

Marie Toncarová, MŠ Kaplice

Za dva a půl měsíce, po které chodíme
do školy, jsme toho spoustu stihli a ještě
víc se naučili. Už umíme víc než dvacet
písmen, ze kterých skládáme, čteme a za-
pisujeme nejen slova, ale i věty. Počítáme
zpaměti i na prstech do pěti, zpíváme, cvi-
číme, kreslíme, tvoříme z přírodnin, mo-
delujeme. Víme, k čemu slouží přestávka,
ale jednou už jsme jedli i při prvouce, to
když jsme poslepu ochutnávali ovoce a
zeleninu. Užili jsme si první školní Hallo-
ween i příjezd sv. Martina na náměstí.

Jsme už zkrátka školáci a rádi se každý
den dozvídáme něco nového.

Podzim v I. A 
na ZŠ Školní 226

Dana Šestáková, ZŠ Školní Děkujeme našemu Městu Kaplice za
pozvání na pěknou akci kdy  11.11. v
11:11 hodin přijel na náměstí Martin na
bílém koni.  Pan Mgr. Libor Lukš se ujal
moderování a poutavě vyprávěl legendy o
svatém Martinovi jazykem, kterému i
malé děti rozuměly. Ve školce se na toto
téma lehce navázalo a s příběhy dál pra-
covalo. Děti na vlastní oči viděly, zažily a
vstřebaly vše, o čem se ve školce v tuto
dobu vyprávělo, na co si děti hrály, co
tvořily. 

Věříme, že se tato zdařilá akce stane
tradicí.

MŠ Nové Domovy 221

Svatý Martin 
v Kaplici
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Blíží se konec roku, proto bychom Vám
velice rádi za celý tým ZKO Kaplice – U
Hřiště poděkovali za Vaši přízeň. Tento rok
jsme uspořádali několik seminářů – pos-
lušnosti, první pomoc pro psy a výcviko-
vých víkendů. Viděli jste nás třeba na
dětském dni v městském parku, na konci
prázdnin loučení s létem. A na II.ročníku
Kaplického ušáka, kde se konal první
sranda psí závod a přehlídka plemen psů.
Měli jsme i ukázky s výkladem pro děti ze
škol. 

Přejeme Vám krásné prožití vánočních
svátků a do nového roku 2020 především
hodně zdraví, štěstí a pohody.

Budeme velice potěšeni, pokud nás zase
navštívíte i v nadcházejícím roce na
našem cvičáku za koupalištěm, nebo na
našich připravovaných akcích. Určitě se

těšte na další novinky ve výcviku a akce
pro rok 2020. 

Můžete nás sledovat na našich facebo-
okových stránkách nebo www.zkokap-
lice.cz.

Pěkné svátky a zimu Vám přeje tým ZKO
Kaplice – U hřiště

Dvě mistrovství, dvě zlaté

3.12.2019    10 km                  
Z Hněvanova do Dolního Dvořiště                                                     
Autobusem od školy v 10:00 do Hně-
vanova. Trasa: Hněvanov – Trojany –
Dolní Dvořiště. Autobus ve 13:25

10.12.2019                    10 km  
Z Pohorské Vsi do Benešova nad
Černou 
Autobusem z autobusového nádraží v
9:10 do Pohorské Vsi. Trasa:  Pohor-
ská Ves – po modré Lužnice – Kuří –
Benešov nad Černou. Bus ve 13:15  

17.12.2019                      
Rozloučení s turistickým rokem                                                                 
Autobusem od školy v 8:20 do Rejt.
Trasa:  Rejty – Střítež – Dolní Pláně –
Zubčice - posezení. Autobus ve
13:50, 14:35

Všem klidné Vánoce, hodně
štěstí, zdraví a úspěšný rok 2020

1. 1. 2020  Novoroční setkání u bý-
valé kryté lávky (pod Blanskem u
řeky Černé). Odchod z parku ve 13
hodin. Občerstvení připraví p. Tikal a
p. Brázda

Program TJ Cíl 

Společnost

Letos se naše dvě mládežnice, Denisa
Walterová a Natálie Spreitzerová, ze ZKO
Kaplice Na Střelnici zúčastnili dvou
mistrovství a to Mistrovství České repu-
bliky mládeže stopařů a Mezinárodní
mistrovství mládeže a juniorů Českého
klubu německých ovčáku.

Natálce, která na Mistrovství mládeže
stopařů startovala se psem Gween bez PP,
se podařilo ve své velmi obsazené kate-
gorii - mládež, zvítězit. Díky dvěma
krásně ohodnoceným stopám (dle IGP3 a
ZPS1) nechala své soupeřky bodově da-
leko za sebou. Déně s fenou Niky Bohe-
mia Abakan, které startovaly v kategorii
doplněk,  se bohužel v sobotu stopa dle
Fpr 1 nevydařila, ale v neděli si obě spra-
vily náladu na stopě dle Fpr 2, která se
jim velice vydařila. Bohužel to ale na
bednu nestačilo.    Nicméně na Mezinárod-
ním mistrovství mládeže a juniorů ČKNO
se Déňa s fenou kously a v kategori IGP-
V (stopa, obrana, poslušnost) zvítězily.
Zároveň vyhrály nejlepší stopu a posluš-
nost ze všech účastníků dané kategorie.

Natálka startovala se svým psem An-
thony Vlčí údolí v kategorii ZVV1 (stopa,
obrana, poslušnost) a ačkoli se na bednu
nedostali, oba předvedli výkon, za který
by se nemuseli stydět ani dospělí.

Tímto bychom chtěli holkám jménem
ZKO Kaplice Na Střelnici poděkovat za
krásnou reprezentaci a přejeme mnoho
dalších úspěchů jak v tom kynologickém
tak v osobním životě.

ZKO Kaplice U Hřiště Vám přeje

Nela Poláková

ZKO Kaplice Na Střelnici

Denisa Walterová a Natálie Spreitzerová 

Ve dnech 10. 10. - 31. 10. 2019 pro-
běhlo dotazníkové šetření mezi uživateli
Charitní pečovatelské služby za účelem
dalšího zkvalitňování poskytovaných slu-
žeb a z důvodu zjištění zájmu o rozšíření
provozní doby sociální služby. Pracovníci

Charitní pečovatelské služby rozdali uži-
vatelům celkem 112 dotazníků spokoje-
nosti. Návratnost vyplněných dotazníků
byla 63% (celkem tedy 71 dotazníků). Na
některé otázky uživatelé neodpověděli.
Údaje a grafy zohledňují pouze odpovědi,
které uživatelé uvedli (zatrhli), více na:
www.kaplice.charita.cz a kaplicaci.cz

Dotazníkové šetření mezi uživateli 
Charitní pečovatelské služby – říjen 2019

Ivana Žáčková, Charita Kaplice

Mikulášské koncer-
tování v Blansku

Přijměte pozvání na oblíbené Mikuláš-
ské koncertování, které si připravila
ZUŠ Kaplice, MěK Kaplice – pobočka
Blansko a Římskokatolická farnost
Blansko. Koncertování se koná
7.12.2019 od 14.00 hodin v kostele
sv. Jiří v Blansku.
Program: připomenutí 660. výročí
první písemné zmínky o kostele sv.
Jiří v Blansku, vystoupení žáků
Základní umělecké školy v Kaplici,
mikulášská nadílka a společné zpívání
koled...

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 12. čísla 20. 11. 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.

Přejeme Dr. Herbertu Sailerovi vše nej-
lepší k 90. narozeninám, které má dne
17.12. a děkujeme za dosadavadní spo-
lupráci. Díky němu vyšly také u nás velice
zajímavé knihy o kaplických dějinách.
Hodně zdraví a brzy na shledanou.

Blahopřání 
k 90. narozeninám



strana 10

Prosinec 2019

15. prosince, ve 14.45 hodin
SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO
STROMU v OMLENIČCE
Pásmo koled v podání žáků ZUŠ Kaplice
a dětí z Omleničky. Zastavte se při před-
vánočním shonu, přijďte si zazpívat ko-
ledy a popovídat si u výborného
domácího punče. Příjezd Ježíškova poš-
ťáka, prodej drobností z dílny Dráčků
Omlenička. Zvou Dráčci Omlenička a
Obec Omlenice. 
Náves v Omleničce 

21. prosince, sobota od 12.30
ZIMNÍ OTUŽILECKÉ RADOVÁNKY
Parkoviště u Ševčíků

21. prosince, sobota, 20.00 – 02.00 hod. 
VÁNOČNÍ DISKO 
Hraje DJ Fanny. 
Diskotéka pro starší 15ti let. 
Kulturní dům Kaplice     vstup 100,- Kč

21. prosince, od 21.00 hodin 
VÁNOČNÍ OLDIES DISCO
Country saloon v Kaplici vstup 50,- Kč

22. prosince, neděle od 17.00 hodin 
ŽIVÝ BETLÉM 
Vánoční příběh v podání Divadelního
klubu Českokrumlovská scéna. 
Náměstí Kaplice     

22. prosince, neděle od 18.15 hodin 
VÁNOČNÍ SHOW
Taneční vystoupení s vánoční tématikou
předvedou děti z DDM Kaplice, Monkey
Krumlis a Storm Dancers. Zazní i Vá-
noční koledy a bude pro Vás připravená
Vánoční dílnička pro děti. Vstupenky jsou
slosovatelné - hlavní výhra je zájezd k
moři MIA BEACH CAMP - All inklusive.
Akce se koná pod záštitou starosty
města Kaplice Mgr. Pavla Talíře. 
Kulturní dům Kaplice     Vstup 130,- Kč

Více na www.miadance.cz

24. prosince, od 9.00 – 12.00 hodin 
TRADIČNÍ „PUNČ 
NA ŠTĚDRÝ DEN“ 
Kap Café

Po celý prosinec 2019 
VÝSTAVA OBRAZŮ 
JITKA PROCHÁZKOVÁ 
Horkým voskem malované enkaustické
obrazy
Kap Café 

28. prosince, sobota od 19.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT 
PĚVECKÉHO SPOLKU KAPLICE 
Kostel sv. Petra a Pavla

1. prosince 2019, neděle od 17.00 hodin 
ZAHÁJENÍ ADVENTU V KAPLICI
Hudební a pěvecké vystoupení žáků ZUŠ
Kaplice. Rozsvícení vánočního stromu.
Adventní jarmark. Setkání se zvířátky u
jesliček … Výstava lidových betlémů v
Galerii Krampus. 
Náměstí Kaplice

Od 1. prosince 2019 – do 6. ledna 2020
ČESKÉ LIDOVÉ BETLÉMY
Výstava lidových betlémů vznikla ve spo-
lupráci s Muzeem Jindřichohradecka.
Unikátní krásné betlémy ze dřeva, pa-
píru, keramiky a dalších materiálů. Ote-
vřena vždy v neděli od 13.00 – 18.00 a
25.12. a 26.12. od 13.00 – 18.00 hodin. 
Galerie Krampus, Náměstí 206 

vstup 40/20,- Kč (děti)  

Od 2. prosince 2019, denně úterý až ne-
děle 13.00 – 20.00 hodin  
VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
Zahájení 2.12. od 16.30 hodin. Program:
Živý betlém Mladí talenti, vyhlášení sou-
těže „Vánoce mýma očima“, Kapela Po-
prvé. Výstava potrvá po celý prosinec.
Zve DDM Kaplice. 
Výstavní síň kina Kaplice 

4. prosince 2019, středa od 20.00 hodin 
PARTIČKA 
Skvělá improvizační show tak jak ji
všichni známe…
Kulturní dům Kaplice     vstup 480,- Kč 

5. prosince 2019, čtvrtek od 16.30 hodin 
ČERTOVSKÝ CIRKUS
KIC Kaplice s DDM Kaplice Vás zvou na
příchod MIKULÁŠE s doprovodným diva-
delním představením Čertovský cirkus.
Čeká vás ohnivá show a akrobacie čertů
a anděl na chůdách… 
Náměstí Kaplice 

10. prosince 2019, úterý od 18.00 hodin 
PŘEDVÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ 
CHRÁMOVÉHO SBORU VELEŠÍN
Přijďte na medovinu či punč a poslech-
nout si nejen koledy v podání Chrámo-
vého sboru Velešín. Otevřena bude i
Galerie Krampus, kde bude k zhlédnutí
Vánoční výstava Betlémů.
Náměstí Kaplice 

14. prosince, sobota od 18.00 hodin 
KRAMPUS SHOW 
700 krampusů, 30 skupin, ohňostroj, do-
provodný program. Od 14.00 - 21.00
hodin otevřena výstava betlémů v Galerii
Krampus, odpolední promítání pohádek
v kině…   
Náměstí Kaplice a uličky centra 

předprodej zahájen 250,- Kč 
na místě 300,- Kč

15. prosince 2019, od 14.00 hodin 
KOMUNITNÍ ADVENTNÍ 
SLAVNOST 
V rámci slavnosti odehraje Divadelní klub
Českokrumlovská scéna hru Jaromíra
Hrušky Příteli, o těchto vánocích ho chci
vidět (o životě sv. Františka z Assisi –
příběh vánoční).
Archa, Pohorská ul. 

Připravujeme
TIPY NA DÁREK... 

12. ledna 2020 v KD Kaplice
NOVOROČNÍ KONCERT 
MARTA JANDOVÁ

30. ledna 2020, v KD Kaplice

NA OSTRO
Divadelní komedie s Jaroslavem Sypalem 

6. února 2020 v KD Kaplice 

MODNÍ PŘEHLÍDKA 
BOUTIQUE HALA BALA

Originální tvorba českých designérů a náhled
do jarní kolekce značky Desigual.... 

20. února 2020, v KD Kaplice

SVĚTÁCI 
Divadelní představení, vstupenky jsou 

v prodeji v síti ticketlive

4. března 2020, v KD Kaplice 

TRAVESTI SHOW
17. března 2020, v KD Kaplice

ZDENĚK IZER
více na www.ikaplice.cz
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1.12.2019 neděle, 14:00, pohádka          
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 3D
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpo-
věď ji svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí její
ledové království. Společně s Annou, Kristof-
fem, Olafem a Svenem se královna Elsa vydává
na pozoruhodnou cestu.
Vstup 150/130,- Kč  

4.12.2019 středa, 19:00, film ČR 
AMNESTIE
Příběh největší vzpoury ve vězeňské historii Če-
skoslovenska odráží obrovské a rychlé změny
po revoluci v roce 1989. Je vyprávěn očima jed-
noho z vězňů z prostředí věznice pro nejtěžší
případy v Leopoldově…
Vstup 110,- Kč (dabing)

5.12.2019 čtvrtek, 20:00, horor                                         
DOKTOR SPÁNEK
Film navazuje na děj filmu Osvícení popisující
hrůzné události, ke kterým došlo před 40 lety v
hotelu Overlook. Nyní se  dospělý Dan Torrance
snaží vyrovnat se svým hrůzným zážitkem z ho-
telu a najít klid v duši…
Vstup 120,- Kč (titulky)

6.12.2019 pátek, 19:00 akční  
JUMANJI 2 3D
Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry,
aby našli Spencera, který záhadně zmizel. Zjistí
však, že se hra změnila. Jumanji už není jen
džungle, ale i rozpálené pouště či zasněžená po-
hoří plné nových nástrah.
Vstup 150,- Kč (dabing)

ČERTOVSKÉ PROMÍTÁNÍ S DÁREČKEM
7.12.2019 sobota, 14:00, animovaný
SNĚŽNÝ KLUK                    
Když najde jedna holka na střeše svého domu
vystrašeného mladého Yettiho...
Vstup 60,- Kč

7.12.2019 sobota, 17:00, komedie ČR
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým
předkům zámek v Čechách a tak se po více než
čtyřiceti letech chystá s dcerou a tempera-
mentní ženou na velký návrat do Čech… 
Vstup 100,- Kč

8.12.2019 neděle, 16:00, animovaný       
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Nové dobrodružství královny Elsa ...
Vstup 130,- Kč  

8.12.2019 neděle, 19:00, komedie ČR
ŠPINDL 2
Horská komedie vás vrátí na zasněžené sjez-
dovky a horské chaty, které přejí milostným
vztahům i humoru. Hrají: K. Hrachovcová, H.
Vágnerová, F. Blažek
Vstup 130,- Kč

11.12.2019 středa, 19:00, komedie ČR
VLASTNÍCI
Celovečerní debut divadelního režiséra a herce
Jiřího Havelky popisuje mimořádně autentickým
způsobem schůzi společenství vlastníků jed-
noho bytového domu. Hrají T. Voříšková, V.
Kotek, K. Melíšková, D. Havlová, J. Lábus, K.
Hádek, S. Majer, L. Trojan
Vstup 130,- Kč

12.12.2019 čtvrtek, 19:00                 
ČERNÉ VÁNOCE
Úchylný zabiják si vybral vánoční prázdniny jako
ideální období pro vraždění studentek. Holky
však chtějí vrátit úder…
Vstup 120,- Kč (titulky)

13.12.2019 pátek, 19:00, akční
JUMANJI 2     
Přežít ve světě Jumanji je teď náročnější... 
Vstup 130,- Kč (dabing)

14.12.2019 sobota, 13:00, pohádka ČR
PAT A MAT: 
KUTILSKÉ TRAMPOTY
Pat a Mat se vracejí! Jak již jsme u nich zvyklí,
pro malé i velké přinášejí zábavu na ostří šrou-
bováku a legraci, až se hřebíky budou prohýbat.
Vstup 120,- Kč

14.12.2019 sobota, 15:00, animovaný       
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Královna Elsa se vydává na pozoruhodnou cestu
Vstup 130,- Kč  

14.12.2019 sobota, 21:00, komedie ČR                     
ŠPINDL 2
Horská komedie vás vrátí na zasněžené sjez-
dovky a horské chaty, které přejí milostným
vztahům i humoru. 
Vstup 130,- Kč

15.12.2019 neděle, 16:00, animovaný
SNĚŽNÁ MELA
Napínavé a zároveň veselé dobrodružství polár-
ního lišáka Bleska, který má velký sen, stát se
nejlepším arktickým kurýrem. Jeho první zásilka
ho ale zavede do tajuplné polární pevnosti, kde
prohnaný zloduch Otto spřádá plány na zničení
Arktidy. Blesk a jeho přátelé se rozhodnou jej
zastavit, a tak začíná jedna velká sněžná mela.
Vstup 120,- Kč

15.12.2019  neděle, 19:00, sportovní
LE MANS 66    
Strhující příběh o tom, jak konstruktér aut Car-
roll Shelby a britský jezdec Ken Miles postaví
pro automobilku Ford revoluční závodní auto,
aby mohli zvítězit nad Enzem Ferrarim v závodu
24 Le Mans ve Francii roku 1966. Držitel Oscara
Matt Damon a Christian Bale ve filmu inspirova-
ném skutečnou událostí.
Vstup 130,- Kč (titulky)

18.12.2019 středa, 19:00, válečný                                                                                       
BITVA O MIDWAY
Válečný velkofilm režiséra Rolanda Emmericha
líčí příběh příslušníků amerického námořnictva
a letectva v bitvě u Midway, která znamenala
zlom na pacifickém bojišti druhé světové války. 
Vstup 100,- Kč (titulky)

19.12.2019 čtvrtek, 19:00, sci-fi
STAR WARS: 
VZESTUP SKYWALKERA
Lucasfilm a režisér J.J. Abrams znovu spojují
síly, aby diváky vzali na epickou výpravu do pře-
daleké galaxie ve filmu Star Wars: Vzestup Sky-
walkera. Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy
Skywalkerů se zrodí nové legendy a odehraje se
konečný boj za svobodu galaxie.
Vstup 130,- (titulky)

20.12.2019 pátek, 19:00, komedie  
LAST CHRISTMAS                   
Kate (E. Clarke) sice vypadá jako roztomilý di-
blík, ale ve skutečnosti je magnetem na špatná
rozhodnutí všeho druhu. Pak ale potká Toma,
trochu záhadného mladíka...
Vstup 130,- Kč (titulky)

21.12.2019 sobota, 16:00, animovaný  
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II               
Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Sve-
nem se královna Elsa vydává na nebezpečnou a
pozoruhodnou cestu.
Vstup 120,- Kč

21.12.2019 sobota, 19:00, sci-fi
STAR WARS: 
VZESTUP SKYWALKERA 3D
Strhující závěr Ságy Skywalkerů.
Vstup 150,- Kč (dabing)

22.12.2019 neděle, 14:00, animovaný       
TROLLOVÉ
Odpradávna leží kdesi v hlubokých lesích krá-
lovství trollů. Mimo zájem lidí si v přítmí a stínu
užívají spokojeného života a veselí pod vládou
krále Gromma. Jednoho dne ovšem oblíbený
král díky zradě a nastražené pasti zkamení … 
Vstup 120,- Kč                

26.12.2019  čtvrtek, 19:00 životopisný,
AMUNDSEN
Výpravný filmový portrét dobrodruha, který vy-
plňoval prázdná místa na mapě, dobyl jižní pól
a jako první dosáhl se svými expedicemi obou
pólů zeměkoule. Jaký ale ve skutečnosti byl
Roald Amundsen?
Vstup 120,- (titulky)

28.12.2019 sobota, 16.00, animovaný
ADDAMSOVA RODINA
Myslíte, že vaše rodina je divná? Zvažte to.
Každá rodina je jiná, ale Addamsova rodina je
úplně podivná. Jsou strašidelní. Jsou šílení. A
stěhují se do nového domova. Velká zábava za-
číná.
Vstup 120,- Kč

28.12.2019  sobota, 19:00, sci -fi  
STAR WARS: VZESTUP ...
Strhující závěr stěžejní Ságy Skywalkerů. 
Vstup 130,- Kč (dabing)

29.12.2019 neděle, 16:00, pohádka,
ŠPIONI V PŘEVLEKU
Superšpión Lance a vynálezce Walter jsou na-
prostými protiklady. Lance je kultivovaný, ele-
gantní a nonšalantní. Zatím co Walter … ne. Ale
nečekané události je donutí, aby se dvojice
spojila na velkou misi, která vyžaduje neuvěři-
telné maskování – proměnu Lance na stateč-
ného, divokého, majestátního holuba. 
Vstup 150/130,- Kč (dabing)

29.12.2019 neděle, 19:00, film ČR
ŠTASTNÝ NOVÝ ROK
V pohádkově zasněžených Vysokých Tatrách se
na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich
blízcí i úplní cizinci. Během několika dní dovo-
lené budou čelit trapasům životním výzvám
nebo změnám, bývalým či naopak budoucím lá-
skám…
Vstup 130,- Kč

Prosinec 2019
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Jana Slavíková
T: 605 252 401

Danuše Stočesová
T: 777 298 027

Danuše StočesováJana Slavíková

RE/MAX Dynamic, Kostelní 126, Kaplice www.remaxbudejovice.cz

Přejeme vám krásné Vánoce i šťastný nový rok,
a děkujeme za projevenou důvěru v roce 2019

Pf 2020
Dynamic
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NEPŘEHLÉDNĚTE!
I v letošním roce vás zveme do našeho ob-
chůdku, kde nakoupíte vánoční dárky pro své
nejbližší. V hodnotě nad 500 Kč vám tyto
dárky zdarma zabalíme.

Dále můžete využít naší balící služby, kdy
i vámi donesené dárky vánočně zabalíme.

Také u nás můžete koupit vánoční přání a
aranžmá k darování peněz včetně balícího
materiálu za příznivé ceny.

Najdete nás v Kostelní ulici 128, Kaplice
Provozní doba: 
Po-Pá    9.00-11.30    13.00–17.00 
Sobota  9.00-11.30 

Krásné a pohodové Vánoce všem přeje
firma IMPULS Kaplice

RESTAURACE 
U SEDLÁČKŮ

Srdečně Vás zveme na 

SILVESTR 2019
MENU 300,- Kč (večeře a občerstvení)

Hraje DJ Křižík
NUTNÁ REZERVACE NA TEL. 380 311 363 

... s přechodem na změnu televizního vysí-
lání na DVB-T2 Vám pomůžeme na prodejně

elektro v Kostelní ulici. Navštivte nás.

Kontakt: 720 264 610        380 312 064
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Masáže 
Jitka Švarcová
Masáže relaxační, rekondiční, lávové
kameny, dárkové poukazy

Otevřeno 8.00 - 18.00 
Poliklinika Kaplice II. patro 
Tel. 724 772 689



strana 15

ZPRÁVY

Z ENGELU

LISTOPAD PLNÝ NÁVŠTĚV

Společnost ENGEL již několik let úspěšně spolupracuje se Střední odbornou školou strojní a elek-
trotechnickou ve Velešíně. Řada studentů vykonává odbornou praxi v kaplickém závodě ENGEL,  
a tak se vedení školy a závodu dohodlo na dalším společném projektu, a to modernizaci vstupní haly, 
a hlavně dodání učební pomůcky v podobě dopravníku a softwarů v investici ve výši 1,1 milionu korun.
Slavnostního otevření a prohlídky školy se zúčastnila také delegace Jihočeského kraje v čele s hejtmankou Ivanou 
Stráskou, ekonomickým ředitelem závodu Peterem Jungwirthem, šéfem personálního oddělení ENGEL Davidem 
Dědičem a dalšími hosty.
Vedení společnosti ENGEL věří, že bude odpočinková zóna hojně využívána, studenti zde budou čerpat síly a také 
informace, díky kterým se pak rozhodnou vykonávat odbornou praxi právě v kaplickém ENGELu.

Milá návštěva dorazila také přímo do závodu ENGEL strojírenská.
Senátor za region Českokrumlovsko Tomáš Jirsa a zástupci kaplické radnice, starosta Pavel Talíř a místostarosta 
Libor Lukš se minulý týden setkali s ekonomickým ředitelem závodu Peterem Jungwirthem a šéfem personálního 
oddělení Davidem Dědičem. Hlavním tématem setkání byla ekonomická situace společnosti a její aktivity v regionu.
„Jsem rád, že i v době menšího ekonomického poklesu má společnost ENGEL jasný, a hlavně funkční plán udr-
žitelnosti výroby. Je to stabilní a silná společnost, která bez problémů zvládne i mnohem silnější krize, než je  
ta očekávaná,” řekl po setkání senátor Jirsa.
„Mimo jiné bych rád pochválil vzdělávací procesy a práci učňovského střediska. To vnímám jako zásadní a ne-
zbytnou činnost takových firem, jako je ENGEL,” doplnil politik po prohlídce závodu, která ho nadchla.

Karel Vinš +420 380 386 736 karel.vins@engel.at
www.fb.com/ENGELCZkariera

www.engel.cz
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Firma HAUSER přeje všem  krásné vánoční svátky  a těšíme se na další pestrý rok!


