
,,Historie, která není pochopena, je nu-
cena se opakovat.“

Letos je tomu 75, co si lidstvo celého
světa poprvé po děsivých šesti letech
ulehčeně oddechlo. Skončila totiž druhá
světová válka. Válka, která stála mnoho
obětí.

Začala 1. září 1939 přepadením Polska,
trvala v Evropě do 8. 5. 1945 a byla ukon-
čena 2. září téhož roku kapitulací Japon-
ska.

Strhla do svého víru 1 miliardu 700 tisíc
lidí, bojovalo v ní přes 110 milionů vojáků,
o život přišlo přes 50 milionů lidí, z toho
27 milionů na frontách, dalších 11 milionů
v koncentračních táborech. Jen na území
bývalého Československa, dnešní České
republiky a Slovenské republiky, padlo
(zemřelo), bylo nezvěstných a raněných
144 tisíc Rudoarmějců, 60 tisíc Rumunů,
1 tisíc Američanů a 300 Poláků. V koncen-
tračních táborech zahynulo 195 tisíc na-
šich občanů (z toho 2.206 dětí). Z
pohraničí bylo v roce 1938 vyhnáno přes
100 tisíc českých obyvatel. Desetitisíce
lidí muselo po roce 1939 odejít ze Se-
dlčanska, Neveklovska a dalších výcviko-
vých táborů SS. V rámci totálního
nasazení bylo do nacistického Německa
odvlečeno na práci 524 tisíc našich mla-
dých lidí. Zničeny byly Lidice, Ležáky,
Ploština, Javoříčko a mnoho dalších obcí a
osad bylo vypáleno. Roztaveno bylo 42
tisíc kostelních zvonů... . Hmotné a kul-
turní škody byly tak obrovské, že je lze
jen velmi těžko vyčíslit.

Boje byly vedeny na území 40 států Ev-

ropy, Afriky, Asie a Oceánie, v Atlantiku i
Tichomoří. Doba druhé světové války
stála mnoho obětí (vojáků i civilistů) z řad
Američanů, Čechů, Slováků, Poláků, Ru-
munů, Řeků, Jihoslovanů. Na frontách i v
zázemí padly miliony vojáků a obyvatel
národů bývalého Sovětského svazu i synů
a dcer francouzských a anglických matek.
Holocaustem byli postiženi Židé a Cikáni.
Ti všichni dali své životy na oltář společ-
ného vítězství. Na oltář svobody i naší
země. Nikdy se však nesmí zapomenout,
kdo a proč válku skutečně rozpoutal i kdo
ji vedl tak nelidským způsobem do ne-
smyslných a extrémních krajností. Přitom
důsledky války dopadly často na řadu ne-
vinných, kteří v mnoha případech po celý
zbytek svého života trpěli nebo dodnes
trpí. Utrpení (duševní i fyzické), ponížení
a prožité bezpráví na obou stranách, ne-
mohou vynahradit žádné dodatečně vy-
placené peníze.

Prameny: Archiv ZO ČSBS Kaplice, Kap-
lický zpravodaj, Herbert Sailer, Anna We-
berová s dcerou, Jan Beň, František
Novotný, Jan Maler, Hynek Šandera, M.
Svoboda, W. Thum, Pavel Mörtl

Důležité bitvy našich vojáků v za-
hraničí i na našem území:

Nemělo by se zapomínat na hrdinný
odboj na našem území, ale i na prosté ob-
čany, kteří bojovali proti okupantům, a
hlavně na vojáky tehdejšího Českoslo-
venka, kteří po obsazení našich zemí
odešli bojovat po boku spojeneckých
vojsk proti okupantům. Letos v říjnu by-
chom chtěli v naší výstavní síni usku-
tečnit výstavu na toto rozsáhlé téma
spolu s KVH České Budějovice a dal-
šími.

• Bitva o Francii 10. květen –
22. červen 1940. Německý útok na Fran-
cii, jenž skončil zdrcující porážkou spo-
jenců. Francie byla rozdělena na dvě
části; Vichistickou a okupovanou. Obrany
Francie se účastnily i československé jed-
notky.

Pokračování na str. 2

75. výročí ukončení druhé světové
války
Mgr. Stanislav Trs

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
pomalu se život v

našem městě i okolí
vrací k normálu.
Buďme vděční, že se
nám COVID-19 až na
malé výjimky vyhnul

a pevně doufám, že se k nám na pod-
zim nevrátí. Přestože dochází k roz-
volňování vládních nařízení, je třeba
se stále držet na pozoru a nepodce-
ňovat zbývající preventivní opatření –
zvýšenou hygienu a nošení roušek na
určených místech. 

V posledních květnových dnech se
dle vládních nařízení vracejí do školek
a škol děti a mnohým rodičům se ule-
vilo, protože domácí péče a vzdělá-
vání nebyly tak jednoduché, jak se
zpočátku zdálo. V této chvíli jsme si
uvědomili nezastupitelnou roli učitelů,
kteří to neměli lehké, protože na
vzdělávání distanční formou nebyli
připraveni. Z mnohých se během ně-
kolika dnů stali odborníci na infor-
mační technologie a vyžadovalo to i
velkou dávku trpělivosti na obou stra-
nách. Děti zase zjistily, že počítače
slouží nejen k hrám a kontaktům
skrze sociální sítě, ale konečně byly
donucené pracovat v jiných aplikacích
a vyhledávat informace. Zaslechl
jsem vtip komentující domácí vzdělá-
vání, že jestli bude koronavirus ještě
chvíli trvat, vymyslí vakcínu sami ro-
diče. I přesto se našli rodiče, kteří se
rozhodli děti do škol neposílat a vzdě-
lávat na dálku až do konce školního
roku. V tuto chvíli ještě nevíme, jak
bude závěr školního roku organizo-
ván, ale snad se děti dočkají klasic-
kého předávání vysvědčení. 

Pokračování str. 2

Mgr. Pavel Talíř
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Slovo z radnice

Koronavirus nám zamíchal i se spo-
lečenským životem, ať už se jedná o
sport, kulturu či jiné zájmové aktivity.
Život jako by se zastavil a návrat
bude poměrně složitý. Co se týká kul-
tury, většinu akcí jsme museli zrušit
nebo přeložit na jiné termíny, někdy i
s ročním odkladem, naštěstí většina
interpretů chápala vážnost situace a
byla vstřícná. Tradiční letní akce pro-
běhnou v komornějším duchu. Spor-
tovci už sice mohou v omezené míře
trénovat, ale soutěže už bohužel do-
končeny nebudou, snad se to nepro-
jeví významnější měrou ve výkonech
sportovců. Jednou pozitivní zprávou
pro sport je, že se nám podařilo zre-
alizovat opravu venkovního hřiště u
ZŠ Fantova, které by mělo sloužit
malým basketbalistům a florbalistům,
a to nejen ze škol, ale i veřejnosti.
Podmínky provozu budou v nejbližších
dnech upřesněny.

S přáním hezkých letních dnů Váš
starosta Pavel Talíř.
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• Bitva o Británii 10. červenec – 31. říjen
1940. Československé perutě v RAF se
účastnily největší letecké bitvy v dějinách.

• Obléhání Tobruku  21. říjen 1941 – 7.
duben 1942. Obrany libyjského přístavu
Tobruk se účastnil i čs. prapor pod vede-
ním podplukovníka Klapálka. Měl vý-
znamný podíl na udržení města v rukou
spojenců.

• Operace Exporter 8. červen – 6. listo-
pad 1941. Britské velení, které ne-
mohlo riskovat, že se Němci uchytí v Sýrii
a Libanonu, zahájilo bojové akce proti vi-
chistům v Levantě. Operace se účastnil i
11. československý pěší prapor.

• Boje v kostele sv. Cyrila a Metoděje,
18. červen 1942. Skupina sedmi českých
parašutistů se po zdařilém atentátu na
říšského protektora Reinharda Heydricha
bránila po dobu sedmi hodin přesile
Němců v budově pravoslavného kostela
Cyrila a Metoděje v Praze. V průběhu boje
všech sedm Čechů zahynulo.

• Bitva o Atlantik 3. září 1939 – 8. kvě-
ten 1945. Součástí britské Coastal com-
mand byla od 22. května 1942 do května
1945 i 311. čs. bombardovací peruť, která
mimo jiné zničila pět německých ponorek
a potopila lamač blokády, plující z Japon-
ska s nákladem kaučuku.

• Bitva u Sokolova 8. – 9. březen 1943.
První bojové vystoupení 1. čs. samostat-
ného praporu v SSSR.

• Karpatsko-dukelská operace 8. září –
28. říjen 1944. Po těžkých bojích v okolí
dukelského průsmyku vstoupili českoslo-
venští a ruští vojáci na území okupova-
ného Československa.

• Ostravsko-opavská operace 10. březen
– 5. květen 1945. Operace sovětských a
československých jednotek, která skončila
dobytím Ostravy a průnikem na severní
Moravu.

• Pražské povstání 5. – 8. květen 1945
Obyvatelé Prahy povstali proti německým
okupačním jednotkám a za pomoci jedno-
tek ROA a Rudé armády osvobodili Prahu.

• Bitva o Břest 7. květen 1945. Poslední
velký střet 1. československého armád-
ního sboru s německými okupačními jed-
notkami.

• Boj o Český rozhlas 5. květen 1945.
Povstalci ubránili budovu Českého roz-
hlasu v Praze do příchodu Rudé armády.

• Bitva u Slivice 11. – 12. květen 1945.
Poslední větší bitva na českém území
během druhé světové války. Německé
jednotky se střetly s českými povstalci,
rudou armádou a zčásti také s americ-
kými jednotkami. Do zajetí padlo 6000
Němců.

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Se-
znam_bitev_%C4%8Desk%C3%BDch_d
%C4%9Bjin_za_druh%C3%A9_sv%C4%
9Btov%C3%A9_v%C3%A1lky)

Pokračování ze str. 1

Pokračování ze str. 1
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Historie Města Kap-
lice v datech 1938-
1945  

• 1938 na základě mnichovské do-
hody se Kaplice stala součástí Ně-
mecka a byla připojena k rakouské
župě Oberdonau. České obyvatelstvo
se muselo vystěhovat. Během druhé
světové války padlo také mnoho
mužů z Kaplice německé národnosti.

• Odhalení památníku Rudé armády
1945 byla Kaplice osvobozena spoje-
neckými vojsky. V městě zůstala po-
sádka sovětské armády, armáda USA
se stáhla do Omlenic na demarkační
čáru. V Kaplici byl zřízen hrob a pa-
mátník sovětských vojáků, kteří ze-
mřeli ve zdejší vojenské nemocnici
(budova české školy). Po odsunu
Němců byla Kaplice dosídlena Čechy
a Slováky. Stala se sídlem místních i
okresních úřadů. Byla též obnovena
posádka čs. vojska. 

Od konce II. světové války na evrop-
ském kontinentu uplynulo 75 let

V květnu jsme si připomněli 75 let od
konce druhé světové války v Evropě.
Tento nejhrůznější válečný konflikt v ději-
nách trval 6 let a vyžádal si více jak 62
milionů lidských životů. 

S ohledem na aktuální nelehkou situaci
došlo letos v Kaplici pouze ke komorní
vzpomínce na ukončení tohoto konfliktu.
Zástupci vedení města uctili památku

obětí tichou vzpomínkou a položením kvě-
tin ke společnému hrobu vojáků Rudé ar-
mády a k hrobu francouzského vojáka na
místním hřbitově.

Náš vděk patří osvoboditelům, našim vo-
jákům působících na všech frontách a
všem statečným lidem domácího i zahra-
ničního odboje, kteří v sobě dokázali najít
odvahu a i za cenu svého života a života
svých blízkých se postavili nepřátelské
moci na odpor.

Mgr. Milan Kadič
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V poslední době se velmi často setkáváme s informacemi o ne-
dostatku vodních zdrojů. Ministerstvo zemědělství v současné
době připravuje návrh na aktualizaci a rozšíření tzv. Generelu
území chráněných pro akumulaci povrchových vod (Generel
LAPV). Právě v tomto případě se začíná mluvit o vodní nádrži
Chlum, která zasáhne do území obcí Kaplice, Soběnov, Besed-
nice, Netřebice a Svatý Jan nad Malší. Na samém začátku je po-
třeba si říci, co je to Generel lokalit pro akumulaci povrchových
vod.

Objem vodních zdrojů ČR patří při přepočtu na jednoho oby-
vatele k nejmenším v Evropě. Důvodem je skutečnost, že naše
vodní zdroje závisí výhradně na srážkách a všechna voda z na-
šeho území odtéká do okolních států – pokud ji nezadržíme v
naší krajině. Z tohoto důvodu byla v minulosti vodním zdrojům
a vodnímu hospodářství věnována velká pozornost. Již za první
republiky vznikl orgán, který se zabýval vodními zdroji našeho
státu. Situace se dramaticky změnila v minulých letech, kdy
opakovaným suchem, které nás průběžně postihuje, nastává jak
zemědělské, tak hydrologické sucho provázené nedostatkem
vody. Je tedy nezbytné v rámci předběžné opatrnosti urychleně
zahájit opatření k omezení nedostatku vody a následkům sucha.
V průběhu minulých let provedli vodohospodáři průzkum vhod-
ných lokalit, ve kterých by se v případě nedostatku vodních
zdrojů mohly vybudovat efektivní přehradní nádrže, na které je
potřeba držet územní rezervu.

Územní rezerva je zvláštní druh plochy, která je vymezena
na území, které bude teprve ověřeno pro účel budoucího využití.
Je to tedy ochrana dotčeného území, ve kterém následně nelze
povolit stavby a činnosti, které by mohly danou lokalitu vý-
znamně poškodit a znemožnit její budoucí využití pro výstavbu
přehradní nádrže. V územní rezervě se nesmí umisťovat velké
komplexy bytových staveb, rozsáhlé plochy pro podnikání a
stavby technické infrastruktury. Generel LAPV tedy není v žád-

ném případě „plánem výstavby přehrad“ jak se často v tisku a
sdělovacích prostředcích objevuje. Účelem Generelu LAPV je
ochrana území pro budoucí realizaci vodních nádrží. Zařazení do
Generelu LAPV tudíž nemusí vůbec znamenat výstavbu vodní ná-
drže.

První zmínka o budování přehrady Chlum tady byla již v roce
1988, kdy také vyvolala vlnu veřejných diskuzí. Poté přišla doba
porevoluční, kdy si mnoho z nás na přehradu ani nevzpomnělo.
Až teprve v roce 2015 se poprvé objevují informace o budoucích
vodních nádržích Hradiště-Ličov a Chlum. Oslovené obce se
tehdy vyjádřily zamítavě a od té doby byl zase klid až do loň-
ského roku, kdy na podzim proběhlo první jednání o zařazení
dotčeného území do tzv. Generelu LAPV. Na jednání starostové
dotčených obcí požadovali více informací pro zastupitele obcí,
aby mohli později kvalifikovaně rozhodnout o možnosti zařazení
do Generelu LAPV. Do současné doby jsme žádný takový doku-
ment neobdrželi, a tudíž také o ničem nerozhodovali, proto mne
překvapuje informace podávaná Ministerstvem zemědělství v
mediích o souhlasu obcí s budoucí možnou výstavbou. Byli jsme
ujištěni, že se jedná pouze o výhledové řešení s vizí třiceti let.
Lokalita by sloužila k posílení kapacity vodárenské nádrže Římov
na Malši a jedná se o strategický výhledový vodárenský zdroj.

Na jednání nám byl představen budoucí plán, jaké by pře-
hrada měla mít parametry a do jak velikého území by zasaho-
vala. K samotné přehradě jen uvedu, že by měla být vybudována
na řece Malši s hrází vysokou 40 m v místě pod Caisovým mlý-
nem. Hladina vody by měla vzdutí na kótu 512 m n.m. a vodní
plocha by byla 167 ha. Celkově by mělo dojít k likvidaci přibližně
120 objektů. Pro vaši představu přikládám i mapku s vymeze-
ným územím a jen dodám, že vzdutí vodní hladiny by mělo kon-
čit nad soutokem řeky Malše a Černé. Musím se přiznat, že sám
si úplně nedovedu představit tak veliký zásah do našeho okolí.

Jsem si ale dobře vědom situace s problematikou nedostatku
pitné vody a v takovém případě bohužel musí osobní zájmy us-
toupit zájmu většiny obyvatel.

Přehrada Chlum

Mgr. Pavel Talíř

Informace pro občany
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Po roce od otevření rozhledny se poda-
řilo dokončit další lákadlo k výletu, po kte-
rém volali návštěvníci rozhledny od
prvního dne jejího otevření. Na vrcholu
rozhledny byl v podobě 10 panelů s foto-
grafiemi instalován panoramatický výhled
do okolí, opatřený popisem toho nejzají-
mavějšího, co lze z hradišťské rozhledny
vidět. 

Díky krásným fotografiím, jejichž autor
si trpělivě počkal na ideální podmínky pro
výhled do okolí, mohou návštěvníci iden-
tifikovat cíle nejen v nejbližším okolí, ale
v případě příznivých podmínek je možné

pozorovat a rozpoznat i „nedaleké“ alpské
vrcholy.  

Autorem fotografií je českokrumlovský
fotograf Libor Sváček, panely s fotografi-
emi jsou dílem vydavatelství MCU z Če-
ského Krumlova a instalaci panelů na
ochozu rozhledny zajistila firma Okno-
therm z Kaplice. Místopisem opatřil pano-
ramatické fotografie pan Ing. Vladimír
Pohorecký. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na re-
alizaci této požadované, a věříme že ví-
tané novinky a návštěvníkům rozhledny
přejeme, aby umocnila zážitek z výletu na
naši rozhlednu.

Rozhledna na Hradišťském vrchu má
nové panoramatické fotografie 
Mgr. Libor Lukš, Místostarosta
města Kaplice

Ukončení nouzo-
vého stavu  

Vláda vyhlásila nouzový stav kvůli
epidemii viru SARS CoV-2 dne 12.
března 2020 od 14:00 na 30 dnů. Kri-
zový stav byl nejprve prodloužen do
30. dubna a nakonec do 17. května
2020 00:00. Nouzový stav v České
republice tak skončil po 66 dnech.

I nadále však platí některá opatření
a omezení. Věnujte pozornost aktuál-
ním změnám. Přehled platných opa-
tření naleznete na webových
stránkách Vlády ČR: 

https://www.vlada.cz/cz/media-
centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzo-
veho-stavu-180234/

COVID-19 - ověřené informační
zdroje:

• stránky Ministerstva zdravotnictví
ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/

• stránky Ministerstva vnitra ČR:
https://www.mvcr.cz/clanek/corona-
virus-informace-mv.aspx

• stránky Ministerstva průmyslu a
obchodu: https://www.mpo.cz/

• stránky Státního zdravotního
ústavu: http://www.szu.cz/

• stránky Krajské hygienické stanice
v Českých Budějovicích:
https://www.khscb.cz/

Kaplická kultura se
opět rozjíždí 

S radostí Vám oznamujeme nové
termíny přeložených představení. 

Dva nahatý chlapi: 13.11. 2020 od
19.00 hod.

Minipárty s Karlem Šípem: 25.11.
2020 od 19.00 hod.

Zdeněk Izer: Na plný coole: 30.11.
2020 od 19.30 hod.

Muzikál Galileo: 24.10. 2020

Peníze za zrušené akce (Love, sorry
a pohádka O línych strašidlech) si
můžete vyzvednout na infocentru.

Dále pro Vás připravujeme kulturní
akce:

Kolem kolem Kaplice
Letní kino 
Letní hudební večery před kulturním

domem
Rozmarné léto na Pořešíně

Dále sledujeme vládní nařízení a
podle nich se budeme řídit.

Rozhledna na Hradišťském vrchu se
stala ihned od svého otevření atraktivním
cílem a jsme mile překvapeni a potěšeni,
jaké množství návštěvníků již přilákala a
stále láká. 

Jsme si ale vědomi, že takovýto atrak-
tivní turistický cíl si žádá pro své návštěv-
níky i patřičné zajištění.  A tady si bohužel
musíme přiznat, že po celý rok, kdy je
rozhledna otevřena, se potýkáme s prob-
lémem parkování, a to zejména v osadě
Hradiště, neboť vzdálenost 1 km od roz-
hledny láká návštěvníky začít právě tam. 

V současné chvíli bohužel nemáme pro
parkování v osadě Hradiště vytvořeny
ideální podmínky. Řešení hledáme a pra-
cujeme na něm v podobě zadaného zpra-
cování projektové dokumentace na

parkovací plochu pro cca 15 vozidel, s
cílem tuto parkovací plochu následně co
nejdříve vybudovat. To však bude ještě
nějakou chvilku trvat, a proto bychom se
rádi obrátili i na vás, návštěvníky naší roz-
hledny, abyste jako výchozí bod výletu
více využívali osadu Blansko. Zde se na-
chází parkovací plocha u Domu chráně-
ného bydlení a z tohoto místa Vás dovede
modrá turistická značka po 2 kilometrech
až k rozhledně. Jako odměnu po absolvo-
vání o něco delší trasy pak můžete využít
návštěvu nově vybudovaného hřiště v
centru obce, které nabízí stanoviště s hra-
cími a tělocvičnými prvky pro malé i velké
výletníky.

Věříme, že výlet z Blanska na rozhlednu
na Hradišťském vrchu si získá své pří-
znivce a že o něco delší procházka při-
spěje k již tak pěknému zážitku z výhledů
rozhledny.

Na rozhlednu na Hradišťském vrchu z
Blanska 
Mgr. Libor Lukš, Místostarosta
města Kaplice
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Prosíme občany, aby nerozdělávali
ohně v lesích a jejich blízkosti. Díky
přetrvávajícímu suchu hrozí vysoké
riziko požárů.

Děkujeme za pochopení.

Informace pro občany

Palivové dřevo v celých délkách: 
300,- Kč/PRM vč. DPH (měkké jehličnaté

a listnaté dřevo)
Palivové dřevo v celých délkách: 
800,- Kč/PRM vč. DPH (tvrdé listnaté

dřevo)

V případě zájmu prosíme kontaktujte
pana Ing. Zděňka Koubu na tel. čísle
770 112 449 nebo na email:
zdenek.kouba@kaplice.cz

Ceník štípaného palivového dříví z měst-
ských lesů Kaplice pro rok 2020:

Prosba

Ing. Jakub Máchal
Odborný lesní hospodář města
Kaplice

Knihovna Kaplice

Upozornění pro všechny čte-
náře:

Knihovna i její pobočky jsou ote-
vřené v plném provozu

Těšíme se na vás.

Prázdninová knihovna se z důvodů
hygienických opatření o letošních
prázdninách konat nebude.

Budeme se těšit na příští rok. 

Děkujeme za pochopení.

Oddělení pro dospělé

Pondělí: 8.00 - 12.00, 13.00 - 18.00
Úterý: 12.00 - 17.00
Čtvrtek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 18.00

Oddělení pro děti a mládež 

Pondělí: 12.00 - 17.00
Středa:  12.00 - 17.00
Čtvrtek: 12.00 - 16.00

Pobočka 9. května

Čtvrtek: 14.00 - 18.00

Pobočka Blansko

Úterý: 14.00 - 17.00 

!
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Turistika

Půjčovna elektro-
kol

Připravili jsme pro Vás 4 treková -
horská kola + 2 silniční - seniorská
kola. 

Objednávky kol telefonicky na tel.
380 311 388, +420 773 823 006.

Dobu zapůjčení kol si domluvíte in-
dividuálně. Zdarma je pro Vás připra-
vena turistická brožura s osmi
zajímavými cíli nebo Vám osobně po-
radíme.

Více informací naleznete na:
www.ikaplice.cz.

Půjčte si treková elektrokola

Kola značky Lectron mohou dosáh-
nout dojezdu až 120 km (vše ale zá-
visí na váze jezdce, stylu jízdy a
náročnosti terénu), nosnost kola je
max. 120 kg. Rám slitina ALU. Hy-
draulické brzdy, 27 převodů Shimano
Alivio. Průměr kol 28".

Kolo je vybaveno LCD digitálním pa-
nelem se 7 stupni asistence.

Toto crossové elektrokolo  je ideální
pro všechny druhy cyklistických vý-
letů.

Kolo není vybaveno brašničkou na
dokumenty, ani prostorem pro rych-
lonabíječku. V případě, že si ji budete
chtít zapůjčit na trasu s sebou, dopo-
ručujeme vzít si alespoň malý batů-
žek. Nosičem je kolo vybaveno. 

Půjčujeme elektrokola (nejen)
pro seniory

Poznejte Kaplicko za řídítky elektro-
kola. Žádný kopec není překážkou, je
jen na Vás, jak dlouhou trasu si zvo-
líte, nebo zda využijete některou z
nabízených tras. S možností dojezdu
až 120 km se nemusíte bát o vybití
baterií, stačí šlápnout do pedálů a
motor se postará o ostatní.

Základní podmínky:

• Zapůjčení probíhá na základě
předložení osobního dokladu a se-
psání Smlouvy o výpůjčce.

• Součástí zapůjčeného elektrokola
je plně nabitá baterie, GPS a zámek.

Celodenní půjčovné: 

Senior (55+) a ZTP: 200,- Kč/den
Ostatní: 300,- Kč/den
+ 1500,- Kč vratná záloha

Trasa do ZOO Dvorec

(53 km, 4,5 hodiny na kole) 
Kaplice – Besednice – Ločenice – Trhové

Sviny – Dvorec u Borovan – Trhové Sviny
– Čížkrajice – Slavče – Besednice – Kap-
lice 

Zajímavosti: rozhledna na vrchu Slabo-
šovka západně od Besednic, Zoologická
ohrada Dvorec u Borovan, Buškův hamr

Trasa po stopách středověku

(65 km, cca 5,5 hodiny na kole)
Kaplice – Žďár – Pořešín – Výheň – Ve-

lešín – Mojné – Original Afrika – Zlatá Ko-
runa - Srnín - Český Krumlov – Svachova
Lhotka – Mirkovice – Kaplice 

Zajímavosti: zřícenina středověkého
hradu Pořešín s Hradním muzeem. Klášter
Zlatá Koruna. Perla Jižních Čech Český
Krumlov. Kavárna a obchůdek Original
Afrika. Svachovka – restaurace, desti-
lérka, pivovar, lázně a golf. 

Trasa přes zaniklé osady

(40 km, 3,5 hodiny na kole)
Kaplice – Omlenička – Bujanov – Such-

dol – Dolní Dvořiště – Svatý Kámen – Ce-
tviny – Janova Ves – Malonty – Dobechov
– Kaplice 

Zajímavosti: kamenná mísa s nikdy ne-
vysychající vodou za Janovou Vsí. Genius
loci zaniklého městečka Cetviny a dalších
vesniček u jižních hranic Čech.

Trasa na rozhlednu

(20 km, 2 hodiny na kole) 
Kaplice – Ždár – Pořešín – Besednice –

Bída – Přísečno – Blansko – Kaplice 

Zajímavosti: zřícenina hradu Pořešín,
rozhledna na vrchu Slabošovka západně
od Besednic, projedete si část trasy
slavné Rallye Český Krumlov

Trasa na Lipno

(76 km, 6,5 hodiny na kole)
Kaplice – Omlenice – Rožmitál na Šu-

mavě – Rožmberk nad Vltavou – Vyšší
Brod – Lipno nad Vltavou – Dolní Dvořiště
– Bujanov – Kaplice 

Zajímavosti: v okolí Lipna nad Vltavou –
Lipenská přehrada, lanový park, bazén
Aquaworld Lipno, bobová dráha, Stezka
korunami stromů a mnoho dalšího…

Trasa za Alpskou vyhlídkou

(25 km, 2,5 hodiny na kole) 
Kaplice – Omlenička – Vracov - Za-

hrádka - Poluška – Věžovaté Pláně – Stří-
tež – Chuchelce – Hubenov – Kaplice 

Zajímavosti: vyhlídka na Alpy za Vraco-
vem (za dobré viditelnosti). Hornatý
terén. Poluška - nejvyšší bod trasy 919 m
n.m. Možnost zajížďky na Chuchlíky s
mnoha vyhlídkovými místy.

Trasa Novohradskem

(68 km, cca 6 hodin na kole)
Kaplice – Blansko – Besednice – Do-

brkovská Lhotka – Kamenná – Žumberk –
Žár - Nové Hrady – Dobrá Voda – Benešov
nad Černou – Desky – Dobechov – Kap-
lice

Zajímavosti: vzácně zachovalá příroda
Novohradských hor. Tvrze a hrady Žum-
berk, Nové Hrady a Cuknštejn. Bývalý
šlechtický park, Terčino údolí nebo poutní
místo Dobrá Voda. Rozhledna na Kraví
hoře u Hojné Vody.

Trasa podél Malše na Římovskou
přehradu

(39 km, 3,5 hodiny na kole)
Kaplice – Blansko – Malče – Svatý Jan

nad Malší – Římov – Velešín – Výheň – Po-
řešín – Kaplice 

Zajímavosti: křížová cesta v Římově, zří-
cenina hradu Velešín nad přehradou, hrad
Pořešín

Tipy na výlet
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Společnost

Farmingterapie v Domově pro seniory Bohoslužby v Arše

Mezi přirozené lidské vlastnosti patří
láska ke zvířatům. Naši senioři jsou gene-
rací, která často bydlela na vesnicích a v
rodinných domech. Běžně měli doma psy,
kočky nebo různá drobná hospodářská
zvířata. Z takového prostředí pak přichází
k nám, do moderní budovy, která je pro
ně cizí a o to víc pociťují absenci domácích
mazlíčků. Stalo se téměř běžnou praxí, že
do domovů

pro seniory dochází dobrovolníci s pejsky
v rámci canisterapie nebo s kočkami tzv.
felinoterapie.

V domovech se také zabydlely různé
druhy rybiček, andulek, činčil, morčat a
křečků. Ani my

v tomto nejsme výjimkou. V čem ale vý-
jimeční jsme, je chov kamerunských ovcí,
kohoutů a slepic – brahmánek a hedváb-
niček. Už v rámci terénních úprav zahrady
bylo počítáno se zázemím

jak pro slepice, tak i pro ovce. Spojení
moderní zahrady s chovem tradičních hos-
podářských zvířat působí neotřelým,
přesto domáckým dojmem.

Pobyt venku u zvířat patří mezi oblíbené

aktivity našich klientů a je zahrnován v
rámci individuálních plánů do poskyto-
vané péče. Současně se u našich obyvatel
zmírňuje pocit osamělosti a sociální izo-
lace. Potvrzuje se, že kontakt se zvířetem
má pozitivní vliv na psychiku seniorů

a je tak plnohodnotnou metodou aktivi-
zace. Farmingterapie využívá pozitivní in-
terakci mezi člověkem a zvířetem (ovce,
kozy, králíci, lamy, poníci, osli, slepice,
aj.) s cílem podpořit emoční, sociální,
kognitivní a fyzickou integraci seniora a
umožňuje jeho zapojení do léčebného
procesu. Farmingterapie má své místo v
komplexní rehabilitační péči – koordino-
vané rehabilitaci nejen

u osob staršího věku, ale i u dětí, mladi-
stvých a dospělých. Přesto je vedle ostat-
ních terapií méně běžnou metodou,
přináší však výsledky srovnatelné např. s
canisterapií, která patří v současné době
k nejrozšířenějším, především díky své
dostupnosti.

V Domově pro seniory Kaplice našly ten
svůj dvě ovce kamerunské, tři kohouti a
tři slepice. Jsme rádi, že naši klienti mají
z nových zvířecích obyvatel radost.

Domov pro seniory 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.

Prodám rotoped zn. Kettler velice zacho-
valý, původní cena 6.500,- Kč, nyní 800,- Kč.
Tel. 607 238 595

Koupím zahrádku v Kaplici Tel. 775 402
204

Prodám zdravotní sedátko  do sprcho-
vého koutu, nové. Cena dohodou. Tel. 730
848 482

Prodám přívěs za osob. auto 200x160
cm. Technická kontrola do 8. 2022, cena
6.000,- Kč. Tel. 730 848 482

Second - hand

Second - hand v Masné ulici 129 má
opět otevřeno. Nabízí pánské, dám-
ské a dětské oblečení dovezené z An-
glie.

Otevírací doba: 
Pondělí - pátek od 8.00 do 16.00

hod.
Sobota od 8.00 do 12.00 hod.

Bohoslužby v Arše se už opět konají
každou neděli od 9.00 hod. 

Každou středu (zatím do prázdnin)
se v 18.00 hodin konají rozhovory
nad biblí a probíráme i různá aktuální
témata. Vždy první středu v měsíci
(nyní 3.6.) bývá ekumenické setkání,
kdy se střídavě setkáváme na kato-
lické faře nebo v Arše. 

Dne 18.6. od 18.00 hodin v rámci
řady kaplických čtvrtků se bude v
Arše konat koncert keltských harf pod
názvem Harfa a Hlas. Vystoupí Kate-
řina Kůsová a její host Mariana Křikla-
vová. Na repertoáru budou
zhudebněné básně J. Skácela a B.
Reynka, jejich vlastní a převzaté
písně, lidové písně a mnoho dalšího
včetně keltských a irských písní.

Bližší informace o všech akcích
budou na plakátech. Je možné také
telefonovat na číslo 731 148 495. 

Ke všem akcím srdečně zveme i ši-
rokou veřejnost. 

Domov pro seniory Kaplice děkuje 
Jihočeskému kraji a městu Kaplice za

podporu a za ochranné prostředky.

Hasičskému záchrannému sboru Jihoče-
ského kraje za dezinfekci prostor.

Asociaci poskytovatelů sociálních služeb
ČR za metodické vedení.

Základní škole Školní v Kaplici za péči o
děti našich zaměstnanců.

Nadaci Charty 77 za tablet, skupinám
JaT a EPH za dezinfekci a respirátory.

Firmě BestClean s.r.o. za dezinfekci.

Kantorům ze Střední odborné školy
strojní a elektrotechnické ve Velešíně za
peněžní dar.

Všem, kteří darovali roušky, rukavice,
látky a potraviny.

Všem, kteří nám jakkoliv jinak pomáhali
a všem svým zaměstnancům za péči, ma-
ximální pracovní nasazení a trpělivost.
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Děkuji tímto Mgr. P. Popkové, Mgr.
K. Sklářové a Mgr. E. Kamenské z Le-
daxu za vstřícný přístup a odbornou
pomoc v souvislosti s vyhlášením mi-
mořádného opatření. 

Toto opatření se týkalo ochrany
obyvatelstva a prevence nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19. Všem poskytovatelům vy-
jmenovaných sociálních služeb bylo
nařízeno vyšetření zaměstnanců na
přítomnost specifických protilátek
proti nemoci COVID-19. Testování
mohl provádět pouze zdravotnický
pracovník. Jelikož naše organizace
neposkytuje zdravotnické služby,
oslovili jsme společnost Ledax, který
nám vyšel maximálně vstříc a výše
zmíněné testy našim zaměstnancům
provedl.

Poděkování 

Společnost

Charita Kaplice, Mgr. Ivana Žá-
čková

Kurz osobního rozvoje 
Maminky, neváhejte s přihlašováním do

bezplatného kurzu počítačů. Máte jedineč-
nou příležitost absolvovat kurz, který
zvýší Vaši kvalifikaci a zároveň Vám po-
může i v osobním rozvoji. Kurz startuje
16. září 2020 na Nových Hradech a v Be-
nešově nad Černou. 

Řešíte brzký návrat do práce? Uvažujete
o podnikání? Nebo hledáte chvíli sama pro
sebe? V tom případě je naše nabídka ur-
čena právě pro Vás. Osnova vzdělávacího
programu je zaměřena na posílení a zí-
skání nových znalostí nejen z oblasti po-
čítačů. Vyzkoušíte si práci s kancelářskými
a grafickými programy. Zažijete psycholo-
gické sezení. Naučíte se dělat vlastní we-
bové stránky. Zjistíte, jak správně
nastavit rodinné finance. Zaktualizujete
svůj životopis a připravíte se na pracovní
pohovor. Poznáte se s inspirujícími lidmi,

kteří podpoří vaše sebevědomí. A to se
Vám hodí jak v pracovním, tak i osobním
životě. A co s dětmi? I na ty myslíme a
víme, že spokojená maminka znamená
spokojené dítě. Během kurzu můžete vy-
užít hlídání dětí zdarma. Děti stráví spo-
lečný čas s novými kamarády a užijí si
spoustu legrace s šikovnými chůvičkami.
Ukončením kurzu získáte certifikáty a
možnost proplacení dalšího vzdělávání. 

Pro bližší informace vyplňte nezávazný
formulář na www.attavena.cz,  nebo
kontaktujte koordinátorku kurzu Lenku
Koišovou lenka.koisova@attavena.cz,
608 022 573. 

Kapacita kurzu je omezena, proto se ne-
váhejte přihlásit.

Důležité okamžiky v okolí Kaplice k vý-
ročí 75 let od konce 2. svět. války 

• Nouzové přistání amerického letounu
B-17G Flying Fortress s/n 42-9739 v ka-
tastru obce Dolní Dvořiště dne 9. 12.
1944, kde byli všichni piloti zavražděni
nacistickými fanatiky. 

• Vlakové transporty smrti na Kaplicku a

Velešínsku.
• Drama konce války v Soběnově, kdy

německá jednotka zatkla 5 údajných par-
tyzánů, kteří byli posléze popraveni.

(Celé články naleznete na 
www.ikaplice.cz)

Chtěla bych poděkovat pohřební
službě pod vedením Andrei Mauren-
cové Novotné za profesionální a lidský
přístup při posledním rozloučení s
maminkou paní Boženou Chrtovou.

Poděkování 

Dcera Marcela Drhovská
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Držte jim palce! Římskokatolická
farnost Kaplice

Z kaplických škol

Vás srdečně zve na:

Na koncert skupiny MIMOBAND v
pátek 5.6. od 19h v kostele

Na NOC KOSTELŮ, která se usku-
teční v pátek 12.6. Od 19h bude ko-
mentovaná prohlídka obou kostelů a
od 20.30h koncert.

Také v okolních obcích budou kos-
tely otevřeny, a to od 18 do 20h.
(Blansko, Omlenička, Rožmitál n.Š.,
Rychnov n.M., Dolní Dvořiště, Ma-
lonty, Benešov n.Č.)

Na PETROPAVLOVSKOU POUŤ, která
se uskuteční v neděli 28.6. v komor-
nější podobě. Od 9.30h slavnostní
mše sv. v kostele, pak možnost oběda
na faře. Odpoledne posezení na far-
ním dvoře s hudbou a občerstvením.
(při dodržení hygienických předpisů).
Od 15h soutěže a hry pro děti.

od 18h koncert v kostele – varhany
a housle

Bližší informace na www.farnostkap-
lice.cz

Výuka angličtiny 
Ing. Hana Kýbusová

• probíhá i přes léto
• pro děti i dospělé
• výuka, doučování
• konverzace
• příprava na maturitu
či jiné zkoušky

Kontakt:
+420 607 540 853

hana.kybusova@cen-
trum.cz

www.anglictinaspohan-
kou.cz

Mimořádná opatření, koronavirus, rou-
šky, pandemie … to vše a ještě mnohem
více zasáhlo do našich osobních a pracov-
ních životů. To vše změnilo ze dne na den
i školní docházku studentů středních škol.
Dovolím si konstatovat, že nejhůře na tom
jsou studenti posledních ročníků – matu-
ranti a 3. ročníky učebních oborů. Jak víte
z vlastní zkušenosti, druhé pololetí je vě-
nováno intenzivní přípravě, opakování k
maturitním a závěrečným zkouškám.
Jsem ráda, že mohu většinu našich stu-
dentů pochválit za odpovědný přístup k
online výuce, že plnili zadané úkoly, úča-
stnili se online hodin či seminářů, jedno-
duše spolupracovali se svými učiteli, kteří
se taktéž maximálně snažili využít
všechny možnosti, jak studentům zpro-
středkovat co nejvíce znalostí a doved-
ností.

Od 11. května jsme v rámci uvolňování
mimořádných opatření zahájili prezenční
výuku pro žáky posledních ročníků. Zajis-
tili jsme dodržování hygienických opa-
tření, abychom chránili jak žáky, tak
zaměstnance, sestavili jsme speciální roz-
vrh, který se skládá pouze z maturitních
předmětů či předmětů, které jsou sou-
částí závěrečné zkoušky. Odborný výcvik
taktéž probíhá vždy v podobě konzultací:
1 učitel – 2 žáci.

Učitelé i studenti uvítali tuto možnost,
protože jsme se už na sebe těšili a pro-
tože odborné vzdělání vyžaduje přece jen
více osobní interakce a spolupráce.

Takže držme našim studentům palce,
nemají to jednoduché. Hned 1. června vy-
puknou maturity – zkoušky z dospělosti
(jak příznačné!) a týden poté závěrečné
zkoušky. 

Studenti, zlomte vaz!

PhDr. Zdeňka Lovčí, ředitelka
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3.6.2020 středa 19:00 dokument ČR
AFRIKOU NA PIONÝRU
Cesta napříč africkým kontinentem na legendár-
ních a hodně starých motorkách Jawa Pionýr.
Vstup 100,- Kč 

4.6.2020 čtvrtek 19:00 film ČR    
POSLOUCHEJ
Snímek vypráví příběh mladého páru, který vy-
ráží na výlet, aby svému vztahu dodali novou
energii, protože se zdá, že už se vyčerpal a
spěje k zániku. 
Vstup 110,- Kč  

5.6.2020 pátek 19:00 komedie
PROBLÉMISSKY
V roce 1970 se v Londýně konala soutěž Miss
World. Ta byla ve své době nejsledovanější te-
levizní show světa s více než 100 miliony di-
váků. 
Vstup 110,- Kč

6.6.2020 sobota 16:00 dobrodružný rodinný 
ZAPOMENUTÝ PRINC
Všechno v Djibiho životě se točí kolem jeho mi-
lované sedmileté dcerky Sofie. Oddaný otec sa-
moživitel nikdy nepřijde pozdě na jejich večerní
pohádku. 
Vstup 100,- Kč

6.6.2020 sobota 19:00 horor      
LOV 
Dvanáct lidí se probouzí na mýtině uprostřed
lesa. Navzájem se neznají, neví, kde jsou, ani
jak se tam dostali. Netuší, že byli vybráni pro
velmi specifický účel… stali se lovnou zvěří.
Vstup 120,- Kč

7.6.2020 neděle 16:00 pohádka     
LEDOVÁ SEZONA 3
Norm má na první pohled vše, co takový král le-
dového severu potřebuje. Je velký, správně
chlupatý, má velké zuby i milovanou medvědici
po boku. 
Vstup 120,- Kč

7.6.2020 neděle 19:00 dokument ČR
AFRIKOU NA PIONÝRU 
Cesta napříč africkým kontinentem na legendár-
ních a hodně starých motorkách Jawa Pionýr. 
Vstup 100,- Kč 

10.6.2020 středa 19:00 komedie
PROBLÉMISSKY
V roce 1970 se v Londýně konala soutěž Miss
World...
Vstup 110,- Kč

11.6.2020 čtvrtek 19:00 film ČR    
BOURÁK
Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním
městě na severu Čech, kde po revoluci zavřeli
všechny fabriky a místo nich se vyrojily nonstop
herny, kasina a šlapky. 
Vstup 130,- Kč  

12.6.2020 pátek 19:00 film ČR    
POSLOUCHEJ
Snímek vypráví příběh mladého páru, který vy-
ráží na výlet, aby svému vztahu dodali novou
energii...
Vstup 110,- Kč

13.6.2020 sobota 19:00 film ČR    
BOURÁK 
Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním
městě na severu Čech...
Vstup 130,- Kč  

14.6.2020 neděle 16:00 pohádka     
LEDOVÁ SEZONA 3
Norm má na první pohled vše, co takový král le-
dového severu potřebuje. Je velký, správně
chlupatý, má velké zuby i milovanou medvědici
po boku. 
Vstup 120,- kČ

14.6.2020 neděle 19:00 dokument 
PSÍ LÁSKA
V létě Jana pořádá „psí“ tábory pro děti a vydě-
lává si na to, aby se z Jizerských hor mohla pře-
sunout 1 500 kilometrů na sever, do zimního
Švédska. Tam se svými čtyřnohými spoluzávod-
níky zahajuje tříměsíční trénink, často v teplo-
tách hluboko pod nulou. 
Vstup 100,- Kč

17.6.2020 středa 19:00 dokument 
PSÍ LÁSKA
V létě Jana pořádá „psí“ tábory pro děti a vydě-
lává si na to, aby se z Jizerských hor...
Vstup 100,- Kč

18.6.2020 čtvrtek 19:00 drama
KALIFORNSKÝ SEN
Film Kalifornský sen vypráví příběh slavné zpě-
vačky Grace Davis (Tracee Ellis Ross) pohybující
se v třpytivém světě hudební scény Los Ange-
les...
Vstup 130,- Kč

19.6.2020 pátek 19:00 horor      
LOV
Dvanáct lidí se probouzí na mýtině uprostřed
lesa. Navzájem se neznají, neví, kde jsou, ani
jak se tam dostali. 
Vstup 120,- Kč

20.6.2020 sobota 16:00 rodinný (dabing)
LASSIE SE VRACÍ
Lassie, nejslavnější pes filmové historie, se vrací
na plátna kin. A spolu s ní se vrací i úžasný pří-
běh o nerozlučném přátelství chlapce a jeho
dlouhosrsté kolie. 
Vstup 120,- Kč

20.6.2020 sobota 19:00 film ČR    
BOURÁK 
Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním
městě na severu Čech...
Vstup 130,- Kč 

21.6.2020 neděle 16:00 pohádka     
PÁSMO POHÁDEK 
Pohádky pro nejmenší, známé z našich večer-
níčku.

21.6.2020 neděle 19:00 drama
KALIFORNSKÝ SEN
Film Kalifornský sen vypráví příběh slavné zpě-
vačky Grace Davis (Tracee Ellis Ross)... 
Vstup 130,- Kč

24.6.2020 středa 19:00 film ČR    
POSLOUCHEJ 
Snímek vypráví příběh mladého páru, který vy-
ráží na výlet, aby svému vztahu dodali novou
energii...
Vstup 110,- Kč

25.6.2020 čtvrtek 19:00 film ČR   
3BOBULE
Po mnoha sklizních… Honza (Kryštof Hádek) a
Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat a
majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily
a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh re-
nesance jejich lásky v překrásné krajině jižní
Moravy. 
Změna programu vyhrazena  

26.6.2020 pátek 19:00 komedie  
TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
Režisér bláznivých komedií „Fakjů pane učiteli“
a jejich tři hlavní tváře včetně představitele uči-
tele se znovu sešli u jednoho filmu a natočili
spolu jiskřivou komedii Téměř dokonalá tajem-
ství. Na společné večeři se sejde několik párů a
po pár sklenkách se rozhodnou, že svoje tele-
fony položí na stůl a všechny zprávy, vzkazy i
telefonáty budou ten večer sdílet. 
Vstup 120,- Kč

27.6.2020 sobota 16:00 rodinný (dabing)
LASSIE SE VRACÍ
Lassie, nejslavnější pes filmové historie, se vrací
na plátna kin. A spolu s ní se vrací i úžasný pří-
běh o nerozlučném přátelství chlapce a jeho
dlouhosrsté kolie. 
Vstup 120,- Kč

27.6.2020 sobota 19:00 film ČR   
3BOBULE
Po mnoha sklizních… Honza (Kryštof Hádek) a
Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat a
majiteli vinařství. 
Změna programu vyhrazena  

28.6.2020 neděle 16:00 pohádka                                 
TLAPKOVÁ PATROLA
Neohrožená Tlapková patrola znovu míří do kin,
tentokrát v úplně novém a speciálním závodnic-
kém filmu. Kluk Ryder a jeho psí záchranářský
tým nikdy neví, jaký úkol jim nový den v Ad-
venture Bay přinese. 
Vstup 100,- Kč

28.6.2020 neděle 19:00 komedie  
TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
Režisér bláznivých komedií „Fakjů pane učiteli“
a jejich tři hlavní tváře včetně představitele uči-
tele se znovu sešli u jednoho filmu a natočili
spolu jiskřivou komedii Téměř dokonalá tajem-
ství. 
Vstup 120,- Kč

Červen 2020
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Červen 2020

5.6. 2020, pátek od 15.30
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI I DO-
SPĚLÉ
Malířka Petra Haisová Dvořáková
Kap Café

12.6. 2020, pátek od 10.00 do 22.00
hod.
MASNÁ ŽIJE
Třetí ročník sousedské slavnosti nabízí
opět prezentaci firem, jarmárek, aktivity
pro děti, živou hudbu, divadlo nejen pro
děti, občerstvení a mnoho dalšího.

Od 16:30 hod. DIVADLO POTULNÉHO
ČAJOVNÍKA “O železném vlkovi”

Od 17:30 hod. skupina MILHAUS

Masná ulice Kaplice

13.6. 2020, sobota
KOLEM KOLEM KAPLICE
PŘIPRAVUJEME

19.6. 2020, pátek od 18.30 hod.
TAK ZAČNI
Hudební skupina 
Kap Café

26.6. 2020, pátek od 18.30 hod.
MUSIC4DANCE
Hudební skupina
Kap Café

Po celý červen 
POSEZENÍ V PROVANCE - výstava
obrazů Petry Haisové Dvořákové
Kap Café

Po celý červen a červenec, úterý - ne-
děle, od 13.00 do 20.00 hod.
FOTO SOUTĚŽ S VÝSTAVKOU
Klub aktivních seniorů
Výstavní síň kina Kaplice 

13. srpna 2020, čtvrtek od 20.00 hod.
ROZMARNÉ LÉTO NA POŘEŠÍNĚ 
Divadelní představení
Hrad Pořešín
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