
ve středu 19.8. 2020 se od 20:00 v kul-
turním domě v Kaplici uskuteční velký be-
nefiční koncert jako připomínka doby,
kterou naše město ve své novodobé his-
torii nikdy nezažilo a všichni si jistě pře-
jeme, aby již nikdy nezažilo. 

Koncert bude poděkováním všem, kteří
v době plně rozvinuté „koronavirové
krize“, kdy byl život našeho města zcela
ochromen a ovlivněn opatřeními souvise-
jícími s vyhlášením nouzového stavu, mu-
seli na rozdíl od většiny obyvatel města
nadále plnit své pracovní povinnosti, a
mnohdy i s ještě větším nasazením než
jindy, tak zajistili základní fungování ži-
vota v Kaplici. 

Město Kaplice s podporou firem TIP TRA-
DING SPOL. s.r.o. a INOTECH electronic
s.r.o. chce tímto koncertem poděkovat

těm, kteří pro nás ostatní zajistili provoz
otevřených prodejen, zprostředkovali lé-
kařskou péči a distribuci léků, zabezpečili
dostupnost sociálních služeb, dbali na naši
bezpečnost, umožnili dopravu osob a do-
ručení poštovních zásilek, či s velkým na-
sazením šili roušky pro své spoluobčany. 

Těm všem patří velké poděkování od nás
všech ostatních Kapličáků v podobě kon-
certu vynikajícího interpreta a našeho
předního houslisty Pavla Šporcla, kterého
doprovodí cimbálová kapela Gipsy Way
Ensemble. 

„Těšíme se na bohatou účast nejen
všech pozvaných, kteří mají jako poděko-
vání vstup zdarma, ale i Vás ostatních Ka-
pličáků a věříme, že kvalita interpretů a
atmosféra koncertu budou důstojným po-
děkováním všem výše uvedeným za to, co
pro nás v ne zrovna lehké době, kdy jsme
se všichni o něco více obávali o své zdraví
a zdraví našich blízkých, udělali“. 

„Kaplice děkuje“ 

Mgr. Libor Lukš 

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
v minulém zpravo-

daji jsem zmiňoval,
jaké ekonomické ná-
sledky nás mohou po-
stihnout v
následujících měsících

díky celosvětové pandemii korona-
viru. Velmi silně vnímám obavy všech
podnikatelů a oceňuji přístup Minis-
terstva průmyslu a obchodu, který
připravil speciální dotační program
COVID – Nájemné. Tento program je
určen podnikatelům, kteří museli
kvůli krizovým mimořádným událos-
tem uzavřít provozovny pro maloob-
chodní činnost a poskytování služeb
zákazníkům v těchto provozovnách.
Na webových stránkách města jsme
zveřejnili odkaz, na kterém se všichni
dozví  potřebné informace pro podání
žádosti a náležitosti k žádosti vyří-
díme na městském úřadě co nejrych-
leji. Poslední termín pro podání
žádosti je do 30. září 2020.

V třetím červencovém víkendu na
blanském hřišti probíhala soukromá
oslava, která by se snadno mohla
zvrhnout v nepovolenou technoparty.
Rád bych v těchto řádcích poděkoval
Policii ČR, která s předstihem vstou-
pila do jednání s organizátory a hned
před spuštěním celé akce se podařilo
dojednat snesitelné podmínky pro
obyvatele osady Blansko a dalších
přilehlých osad. Je potřeba  přiznat,
že deštivé počasí nahrávalo poměrně
poklidnému průběhu a počet stížností
byl minimální.. V každém případě
bych rád poděkoval nadporučíku Ji-
římu Kalinovi z kaplické služebny a
plukovníkovi Tomáši Thonovi z okres-
ního vedení za velmi příkladný přístup
k celé situaci. Samozřejmě nemohu
opomenout naší Městskou policii,
která poskytuje součinnost při každé
akci u nás ve městě a právem ji patří
taky poděkování.

Pokračování na str. 2

Mgr. Pavel Talíř
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V měsíci červenci jsme dokončili
opravu části místní komunikace Blan-
sko-Mostky, která by v následujícím
čase, po vypořádání majetkových
vztahů, měla pokračovat. Dále jsme v
měsíci červenci zahájili opravu ulice
Českobudějovické od Slovanu dolu z
důvodu havarijního stavu. Dovoluji si
Vás občany města požádat o shovíva-
vost při objížďkách, protože jsme si
plně vědomi složitosti dopravy v cen-
tru našeho města. Bohužel, všechny
opravy se nám kumulují do letních
měsíců, kdy jsou nejpříznivější klima-
tické podmínky pro opravu komuni-
kací. Krátká omezení nám v
budoucnu budou vynahrazena nejen
lepší dopravou, ale i vzhledem našeho
okolí.

Na samém závěru těchto řádek,
bych Vám všem chtěl popřát krásné
slunečné prázdninové dny, Váš sta-
rosta Pavel Talíř.

strana 2

Pokračování ze str. 1

Informace pro občany

Slovo z radnice

Připravili jsme pro Vás 4 treková - hor-
ská kola + 2 krosová kola + 2 silniční - se-
niorská kola. 

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

Více informací naleznete na:
www.ikaplice.cz.

Půjčte si treková elektrokola

Kola značky Lectron mohou dosáhnout
dojezdu až 120 km (vše ale závisí na váze
jezdce, stylu jízdy a náročnosti terénu),
nosnost kola je max. 120 kg. Rám slitina
ALU. Hydraulické brzdy, 27 převodů Shi-
mano Alivio. Průměr kol 28".Kolo je vyba-
veno LCD digitálním panelem se 7 stupni
asistence.

Půjčujeme elektrokola (nejen) pro
seniory

Poznejte Kaplicko za řídítky elektrokola.
Žádný kopec není překážkou, je jen na
Vás, jak dlouhou trasu si zvolíte, nebo zda
využijete některou z nabízených tras. S

možností dojezdu až 120 km se nemusíte
bát o vybití baterií, stačí šlápnout do pe-
dálů a motor se postará o ostatní.

Půjčte si nová krosová kola Lectron
2020

Jedná se o krosové kolo s průměrem kol
28”, které je vybaveno LCD digitálním pa-
nelem s 9 stupni asistence. Kolo dosahuje
dojezdu až 150 km (závisí na stupni asis-
tence).

Základní podmínky:
• Zapůjčení probíhá na základě předlo-

žení osobního dokladu a sepsání Smlouvy
o výpůjčce.

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

Celodenní půjčovné:
Treková kola Lectron: 350,- Kč
Kola ČEZ (senior 55+): 200,- Kč
Kola ČEZ (ostatní): 300,- Kč
Horská kola Lectron: 450,- Kč
Vratná záloha: 1500,- Kč

Půjčovna elektrokol
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Městská knihovna 

Součástí Domova pro seniory Kaplice je
neustálé vzdělávání pečujících ve znalos-
tech a dovednostech potřebných pro kva-
litní péči. Díky dotaci obce Dolní Dvořiště
se v roce 2020 v Domově realizuje celo-
roční vzdělávání zdravotně-ošetřovatel-
ského personálu a sociálních a
aktivizačních pracovníků v implementaci
biografické péče do praxe Domova.

Vzdělávání lektoruje PhDr. Eva Procház-
ková, Ph.D., zakladatelka Erwin Böhm In-
stitutu v České republice. Při
vysvětlování, co tzv. „bio péče“ vlastně
obnáší, zdůrazňuje životní příběh člověka:
„Každý člověk má svůj životní příběh a
náš život nás ovlivňuje i ve stáří. Není
tedy možné, aby pečující nevnímali, že
jsme člověk, člověk se svým životním pří-

během. Moderní geriatrické přístupy začí-
nají sběr informací důležitých pro péči
vždy na základě životního příběhu seni-
ora.“

Spolupráci s DpS Kaplice v rámci dlou-
hodobého vzdělávání hodnotí jako pře-
kvapivě dobrou: „Záleží na manažerských
dovednostech uchopení kormidla dané
lodi, která musí plout podle kompasu,
který ukazuje směr k dobře stanoveným
vizím humanizace péče o seniory. V Do-
mově pro seniory Kaplice jsme všichni na
stejné lodi.“

A na závěr vybízí: „Budeme rádi, když si
všichni začnou sepisovat své životní pří-
běhy již v domácím prostředí, a tím ulehčí
práci pečovatelům, jejichž práce je nedo-
cenitelná.“

Celý rozhovor s PhDr. Evou Procházko-
vou, Ph.D. si můžete přečíst na webových
stránkách Domova www.domovkaplice.cz.

Kvalitu péče ovlivňuje kvalita a odbor-
nost pečujících
Mgr. Zuzana Moštková

Město Kaplice, KIC Kaplice a
Městská knihovna Vás zve na
slavnostní křest 2. dílu knihy Dr.
Herberta Sailera 

KAPLITZ
KAPLICE
Dějiny jednoho městečka na Šu-

mavě.

Křest se koná 14. 8. 2020 v 18
hodin v Kinokavárně v Kaplici. 

Knihu si můžete výhodně koupit na
místě.

17. srpna 2020 od 18 hodin v
Městské knihovně v oddělení pro
děti a mládež

Kytarový koncert Viktora Jecha.

Knihovna a její pobočky jsou
otevřené v plném provozu. Tě-
šíme se na Vás.

Chystáme na září:
23. září 2020 od 17 hodin v

Městské knihovně v oddělení pro
děti a mládež

Arnošt Vašíček  

ČESKÉ TAJEMNO
Neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy,

překvapivé hypotézy. 

Dějiny jsou plné událostí, které se
navzdory vědeckému zkoumání dopo-
sud nepodařilo uspokojivě vysvětlit, a
které nás provokují svou tajemností.
Záhadné archeologické nálezy i po-
divné záznamy v kronikách naznačují,
že minulost je daleko vzrušivější, než
si vůbec dovedeme představit. 

Arnošt Vašíček představuje nejta-
jemnější domácí záhady z nové knihy
a připravovaného televizního cyklu.  

Hrad svatého grálu - Prokletá
hrobka - Skrytá tvář zlatodějů – Šo-
kující objevy -  Po stopách mágů ––
UFO útočí -  Tajemství homunkulů –
Na vlnách podivna -  Vládci blesků –
S přízraky v patách……

Společnost

V malebné novohradské krajině v obci
Dlouhá Stropnice, u silnice č. 15423 ve-
doucí na nedaleký česko-rakouský hra-
niční přechod Šejby-Harbach, stojí od
roku 1903 kaple zasvěcená Panně Marii
Lurdské. 

Dlouhá desetiletí se zde nekonaly žádné
bohoslužby a kaple pomalu chátrala. Až v
letech 2018 – 2019 se podařilo zajistit
zrestaurování dochované výzdoby a cel-
kovou rekonstrukci, díky které se zasta-
vila postupná devastace stavby. Opravy
interíéru a úpravy okolí kaple umožnily v
srpnu 2019 otevření dvojjazyčné stálé vý-
stavy zaměřené na zásadní události života
hornostropnického regionu v letech 1900
– 1970: Společné kořeny – společná bu-
doucnost, Novohradské hory vyprávějí. 

Prostřednictvím ukázek z farních kronik
nechává výstava nahlédnout do historie
regionu, ve kterém  žilo do  konce 2. svě-
tové války převážně německy hovořící
obyvatelstvo, seznámí i s významnou
osobností místního rodáka a významného
sociálního demokrata Wenzela Jaksche,

odhalí osudy místní židovské populace,
která byla součástí společenského života
v předválečném Československu, a zmíní
osidlování pohraničí a jeho poválečný
vývoj.

Součástí výstavy jsou  letecké snímky
osad z padesátých let minulého století,
které lze porovnat se snímky současnými.
Návštěvník se zde rovněž seznámí s his-
torií státního znaku i místními pověstmi.
Panely na stěnách kaple současně infor-
mují o společných projektech a turistic-
kých cílech obcí Horní Stropnice a
rakouského Harbachu a jejich okolí. 

Pro nejmenší je přípraven dětský koutek
s omalovánkami, pro mládež i dospělé
multimediální kiosek nabízející zábavné
hry a další historické informace a fotogra-
fie. 

Otevírací doba: 
Květen-září denně 9.00 - 17.00 hod.
Duben a říjen soboty, neděle a

svátky 9.00 - 17.00 hod.
Listopad - březen po telefonické do-

mluvě (386 327 122, 723 191 858)
Vstupné do kaple se neplatí

Stropnicko  - Kaple Panny Marie Lurdské
je opět přístupná veřejnosti
Zora Tesařová , Marie Poláková



strana 5

Grand Prix Kaplice
první zářijovou so-
botu

Stejně jako v uplynulých letech pro-
jedou centrem města nablýskané ve-
terány. Grand Prix Kaplice se
uskuteční krátce po skončení letních
prázdnin – v sobotu 5. září.

Do měřeného testu na uzavřeném
okruhu, kterým bude vrcholit jede-
náctý ročník setinové rallye klasic-
kých vozidel South Bohemia Classic,
odstartuje na náměstí po 14. hodině
odpolední až 150 automobilových ve-
teránů. K vidění budou také exhibiční
jízdy unikátních závodních speciálů.

Těšit se můžete na pestré startovní
pole složené z legendárních i méně
známých značek. Jmenujme napří-
klad Jaguar, MG, Mercedes-Benz, Ma-
serati, Austin Healey, DeLorean,
Porsche, Alfa Romeo, Chevrolet, De
Tomaso, Apal nebo Triumph.

Více informací včetně seznamu při-
hlášených posádek najdete na webo-
vých stránkách
www.southbohemiaclassic.cz.

Pavel Kacerovský, foto: Zdeněk
Klíma

Dědek band v Ka-
plici

Jarní semestr začal celkem slibně. Ná-
vrhů a nápadů na vzdělávací lekce bylo
dost a tak se zdálo, že nám nuda nehrozí.

Zdárně pokračovalo studium virtuální
univerzity třetího věku, které probíhalo v
městské knihovně. Společně jsme si vy-
brali zajímavé téma – Klenoty barokního
sochařství v českých zemích. Době baroka
jsme se věnovali už v minulosti a tak jsme
se těšili, že přibude další střípek do na-
šeho poznávání krás minulosti.

Od února pokračovaly i lekce v Základní
umělecké škole realizované v rámci „Aka-
demie umění a kultury- vzdělávání
III.věku). Pro jarní semestr byly napláno-
vány také praktické aktivity: modelování
hlíny, linoryt, malování a fotografování.
Pokračovat měly také přednášky o varha-
nách v okolí Kaplice, doplněné o návštěvy
vybraných kostelů v Blansku, Rožmitálu
na Šumavě a Rožmberku.

Těšili jsme se také na hodiny zdokona-
lování práce s počítači, kde jsme postupně
měli proniknout do tajů základních pravi-
del bezpečnosti práce s počítačem a mo-
bilem, zlepšit používání e- mailové pošty
a na průběžné vylepšování úpravy foto-
grafií v programu Zoner.

Naplánovali jsme si „doplňkovou čin-
nost“ – výlety do blízkého i vzdálenějšího
okolí (výstava cukrů naší spolužačky
Aleny Kováčové v Dolním Dvořišti, kostel
v Bavorově, muzeum v Netolicích, zámek
Kratochvíle, kostel a hrad v Rožmberku,
a další kostely v Rožmitále na Šumavě a
Blansku, nebo rozhledna na Hradišťském
vrchu).

A pak přišla nečekaně pandemie COVID-
19 a my skončili, jako ohrožené ročníky,
v karanténě a naše plány musely počkat.
Naštěstí virtuální univerzita mohla pokra-
čovat i z domova a díky internetu jsme
neztratili vzájemné spojení. 

Zde je na místě poděkování všem, kteří
s plným nasazením pomáhali překonat
krizové období, hlavně nám „starším a po-
kročilým“.

To, že nám společné setkávání chybělo,

se ukázalo hned, jak došlo k částečnému
uvolnění. Okamžitě jsme navázali na svou
činnost před karanténou. Protože jsme
nemohli ještě do školy, začalo naše vy-
učování výpravami do přírody. Pod peda-
gogickým vedením pracovníka
Přírodovědného oddělení Jihočeského
muzea v Českých Budějovicích Martina
Lepšího jsme se vydali objevovat krásy
„flory“ v okolí Kaplice. Učili jsme poznávat
jednotlivé druhy rostlin a současně jsme
se také pokoušeli o co nejlepší jejich za-
chycení prostřednictvím fotografie. Mnozí
z nás navštívili plánovanou výstavu cukrů.
Konečně jsme se také mohli vydat na vý-
pravu za krásami Bavorova, Netolic a
zámku Kratochvíle. Bylo nám moc dobře,
protože jsme zase byli spolu.

Třešničkou na dortu pak byl závěr seme-
stru, kdy jsme se vypravili do Blanska,
abychom si v kostele svatého Jiří připom-
něli, že tam jsou varhany, které už slouží
300 let. Snad na ně kdysi opravdu hrál
slavný W.A.Mozart (jak praví legenda).
Nás však s jejich stále dobrým zvukem
seznamoval pan učitel Leo Schwarz. Před-
vedl nám báječnou akustiku kostela, když
zahrál několik duchovních skladeb, vzta-
hující se k průběhu církevního roku. Silný
zážitek byl umocněn vystoupením Jo-
hanky Schwarzové, která zahrála několik
skladeb na violoncello a hlavně pak nád-
herným zpěvem paní učitelky Kláry Rem-
sové. Historii kostela přiblížil pan učitel
Václav Kahovec. Velkým překvapením i
pro ty, kteří kostel navštívili již několikrát,
byla nově instalovaná „křížová cesta“,
kterou se svými žáky (Základní škola v
Kaplici-Omlenická) při hodinách výtvarné
výchovy zhotovila paní učitelka Miluška
Halabrínová. Vytvořili tak zcela unikátní
umělecké dílo, které doporučujeme ke
zhlédnutí i ostatním obyvatelům našeho
města. Jejich tvorbu lze spatřit také na
kapličce v blízkosti Blanska. Patří jim za to
velký dík.

Definitivní tečkou za jarním semestrem
pak bylo ještě focení v exteriéru kolem
Blanska pod vedením pana učitele Václava
Kahovce. Přejeme všem krásné a klidné
prázdniny a těšíme se na nový školní rok.

Hyalit  –  malé zamyšlení 

Daniela Wimmerová, Hyalit

V sobotu 11.7.2020 odehrála svůj
první koncert v sále kulturního domu
v Kaplici jihočeská bluesrocková ka-
pela Dědek Band z Českých Budějo-
vic. Kapela sestavená z rockových
veteránů měla původně rozeznít své
nástroje pod širým nebem, bohužel
se tak nekonalo kvůli nepříznivému
počasí. Atmosféra zde panovala velmi
přívětivá. Na převzaté i jejich vlastní
písně si lidé užili mnoho zábavy a
tance. Věříme, že se všem koncert
líbil a těšíme se na příští vystoupení.

Společnost

Stanislav Šebek ml.
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Sport, turistika

TJ Cíl Kaplice

Program na měsíc srpen

4.8. 2020, z Loučovic do Vyššího
Brodu, 9 km, autobusem od školy v
8:00 hod. do Loučovic

Trasa: Loučovice - po zelené- Čer-
tova stěna - Vyšší Brod, autobus v
13:03 hod.

11. 8. 2020, z Kaplice do Besednic,
10 km

Trasa: odchod z parku v 9:00 hod. -
Sucý vrch - bývalá lávka - Přísečno -
Bída - Besednice, autobus ve 13:20
hod.

18.8. 2020, z Dolní Pláně do Pří-
dolí, 11 km, autobusem od školy v
8:20 hod. do Dolní Pláně

Trasa: Dolní Pláně - Horní Pláně -
Sedlice - Přídolí, autobus v 10:40
hod. - ČK - 11:40 hod.

25.8. 2020, z Bělé na Svatý
Kámen, 13 km, autobusem z autobu-
sového nádraží v 6:35 hod. do Bělé

Trasa: Bělá - po červené- Janova
Ves - Hor. Tichá - Tichá - Svatý
Kámen, autobus ve 13:20 hod.                                                  

Jindra Vávrová

Vrcholný motoristický podnik se odehrál
na začátku července v Blanské kotlině.
Tým organizátorů z Auto moto klubu v
AČR Kaplice uspořádal paradoxně až díky
koronavirové situaci závod Kůta Meziná-
rodního mistrovství České republiky v mo-
tokrosu. A byla to skvělá podívaná! Cestu
na start druhého podniku nejprestižněj-
šího tuzemského seriálu si našli kromě
domácí špičky také jezdci pravidelně bo-
jující v seriálu mistrovství světa.

„Nejlepší akce, která tady kdy byla!“ ra-
dovala se ředitelka povedeného závodu v
Blanské kotlině Blanka Vaněčková.
„Skvělé jezdecké obsazení, výborná náv-
štěvnost a hlavně prakticky žádné zra-
nění,“ pochvalovala si šéfka organizačního
týmu a zároveň uznala, že podnik MMČR
byla slušná náplast za zrušený závod ev-
ropského šampionátu juniorů, který se
měl v Kaplici konat na začátku června. O
pořadatelství mezinárodního závodu by Ji-
hočeši neměli přijít, musí si však počkat
na příští rok: „Máme příslib, že se u nás
pojede v roce 2021, nejspíš zase těsně
před začátkem letních prázdnin. K juni-
orům bychom chtěli ještě republikové
mistrovství třídy MX2,“ uvedla Vaněčková.

Opatření související se zastavením šíření
nemoci COVID-19 dění na závodišti pod
Suchým vrchem během jarních měsíců
prakticky úplně zastavila. O zájmu promo-
téra národního šampionátu v motokrosu
uspořádat podnik MMČR v Kaplici se Auto
moto klub dozvěděl pouhý měsíc před ter-
mínem konání. Přípravy byly hektické,
areál v Blanské kotlině ale dostal v re-
kordně krátkém čase novou tvář. „Díky
dotaci Jihočeského kraje se nám povedlo
zrekonstruovat toalety a zázemí jury, ti-
skové středisko i dva pokoje pro ubyto-
vání činovníků. Máme upravené
parkoviště, nové ploty, vstupní bránu a
malé změny na okruhu. Poslední dny před
závodem nám zkomplikoval hustý déšť,
který spláchnul desítky hodin práce na
trati. Díky nasazení všech jsme ale
všechno zvládli a připravili opravdu ná-
ročné závody,“ hodnotila Blanka Vaněč-

ková.
Jedinou kaňkou na povedeném víkendu,

na který dorazili poměřit síly jezdci továr-
ních týmů KTM a Yamaha či dalších špič-
kových českých stájí JD GUNNEX KTM
RACING TEAM, HT Group Racing Team
nebo ORION RACING TEAM, byli nelegální
prodejci vstupenek, které se bohužel ne-
podařilo na místě dopadnout. Jakou způ-
sobili pořádajícímu klubu škodu, si
ředitelka závodu neodvažuje odhadnout.
Mrzela ji rovněž neúčast elitního jihoče-
ského jezdce a specialisty na kaplickou
trať Martina Michka, kterého na minulém
závodu v Dalečíně postihly zdravotní po-
tíže. „Martinovi držíme place, přejeme mu
rychlou rekonvalescenci a brzký návrat
zpátky na závodiště.“

Hvězdy světového motokrosu nakonec
závod v Kaplici, podle papírových předpo-
kladů, jasně ovládly. Třídu MX2 vyhrál
Belgičan Jago Geerts, kterému se v obou
finálových jízdách podařilo udolat vedou-
cího jezdce průběžného pořadí mistrovství
světa, Francouze Toma Vialleho. Třetí pří-
čku obsadil Slovák Richard Šikyňa. V obou
rozjížďkách třídy MX1 dominoval Litevec
Arminas Jasikonis, když porazil kromě
dalších soupeřů Němce Maxmiliana Nagla
i Rakušana Pascala Raucheneckera. Bram-
borovou příčku obsadil nejlepší Jihočech
Václav Kovář, reprezentující Michkův tým
HT Group Racing Team. Mezi veterány vé-
vodil matador českého motokrosu Petr
Bartoš, nejrychlejší ženou byla Kristýna
Vítková.

Sponzory motokrosového MMČR v Ka-
plici byly společnosti INOTECH electronic,
Zupema, KOMAT, Dunlop, BO Motor-Oil,
Město Kaplice, Technické služby města
Kaplice v čele s Miroslavem Řepou, Josef
Šedivý, Agro Svoboda, Samson, AAG-
NETH internet a ČK motorsport. „Uznání
si zaslouží všichni, kteří pomohli s organi-
zací akce – Nikča Klečková, Vláďa Lošek,
Dan Kubovský, Kája Mach junior, Fanda
Plachý a mnoho dalších nejmenovaných
pořadatelů. Speciální poděkování na závěr
však patří Honzovi Froňkovi staršímu i
mladšímu. Bez nich by to prostě nešlo,“
uzavřela hodnocení Blanka Vaněčková.

Kaplice hostila hvězdy světového moto-
krosu
Pavel Kacerovský,foto: Martin Marek

Kaplice má lavičku
se jménem nejlep-
šího českého
jezdce rallye

Je světovým i evropským šampi-
onem v rallye, vyhrál asijsko-paci-
fické mistrovství a sedmkrát slavil
domácí titul. Špičkový automobilový
závodník Jan Kopecký má od prvního
červencového dne v Kaplici lavičku se
svým jménem.

U řeky Malše, kde se každý rok koná
takzvané přeskupení posádek účast-
nících se Rallye Český Krumlov, ji od-
halil sám její šestinásobný vítěz.
Tovární jezdec týmu ŠKODA Motor-
sport právě na tomto místě relaxuje
mezi náročnými rychlostními zkou-
škami.

Pamětní místo vybudované na ná-
klady organizátorů tradiční automobi-
lové soutěže slouží široké veřejnosti.

Pavel Kacerovský, foto: Zdeněk
Klíma
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Každoročně se deváťáci ZŠ Fantova Kap-
lice slavnostně loučí se školou – pozvou
rodinné příslušníky a učitele do kaplického
kina, děvčata si obléknou krásné šaty,
chlapci společenský oděv a s připraveným
programem vystoupí na pódium. Je to
chvíle dojemná pro ně, pro rodiče i uči-
tele, když před nimi stojí mladé slečny a
mladí pánové a za nimi jde prezentace fo-
tografií z jejich raných školních let. Letos

měli deváťáci přípravu ztíženou kvůli ko-
ronavirové krizi, ale i přes to všechno se
jim během krátké doby, kdy mohli chodit
do školy, podařilo dát dohromady důs-
tojný program jejich rozlučky. Nechyběl
slavnostní nástup, prezentace fotografií
ani poděkování učitelům, kteří prošli jejich
školním životem od první třídy až do té
deváté. Každá třída pojala rozlučku trochu
jinak, ale všechny třídy se s tím popraly
statečně a zvládly své první velké spole-
čenské vystoupení na výbornou. Takže,
milí deváťáci, šťastnou plavbu, ať se daří!

Loučení s deváťáky

Mgr. Simona Kropáčková 

Řádková inzerce
Řádkovou inzerci můžete podávat v redakci Ka-
plického Zpravodaje, tj. v infocentru Kaplice v Li-
necké ulici 305 v Kaplici. Cena inzerátu 24,- Kč.

Zakázkové šítí letních, společen-
ských a svatebních šatů, Barbora Ša-
fránková, Tel. 720 523 203

Prodám Ford focus 1,6 HDI
(nafta), r. 2006, 204.000 km, tmavě
modrý, ve výborném tech. stavu,
nové rozvody, spotřeba 4,7 l/100 km,
příjemný interiér, cena cca 45.000,-
Kč, Kaplice, Tel. 723 203 036

Prodám byt 2+1 v Českých Budějo-
vicích, ulice Plzeňská, cena
2.390.000,- Kč, Tel. 722 101 900

Prodám starší nábytek (válendy
atd.) + věci z vetešnictví (obrazy
atd.) ve Chvalšinech, Tel. 722 101
900

Prodám rodinný dům se zahradou
na klidném slunném místě, cena
3.590.000,- Kč, Tel. 722 101 900

Koupím rodinný domek (byt) 2+1
a více k rekonstrukci, Český Krumlov
nebo okolí, cena 1.500.000,- Kč,
Tel. 722 101 900

Prodám dámské jízdní kolo zn.
ACTIUS - BIKE, pláště 26x1,9, čer-
vené barvy, velmi dobrý stav, prodej
ze zdravotních důvodů, email:
jk.ligi@seznam.cz, Tel. 607 631 458

Koupím známky, mince, ban-
kovky, obrazy, staré hodiny, vo-
jenské předměty – šavli,
uniformu a podobně. Můžete na-
bídnout i jiné staré předměty nebo
celou sbírku a pozůstalost. Tel: 722
777 672

Různé

otevíráme kurzy znakování pro slyšící
děti ve věku od 8 do 30 měsíců. V kurzech
znakování programu Baby Signs® se zá-
bavnou formou naučíte znaky, díky kte-
rým se s vaším miminkem lépe domluvíte
a budete si tak blíže. Probereme zde
nejen znakování a jeho přínosy pro vaši
rodinu, ale zároveň se budeme věnovat i
podpoře vývoje dětí v oblastech kognitiv-
ních a psychomotorických dovedností.
Kurz má 12 lekcí, z nichž je každá zamě-
řená na jedno téma, které děti v tomto
věku zajímá.

Znakující děti mluví dříve a lepé, než
děti, které znaky nepoužívají. Je to způ-
sobeno tím, že při znakování je komuni-
kace podporována dvěma způsoby –
gestem i slovem. Přičemž gesta jsou pro
kojence a batolata přirozeným způsobem

komunikace. Všichni víme, že děti, které
ještě neumluví, na všechno kolem sebe
ukazují a používají různé zvuky či po-
sunky, aby se dorozuměly se svým oko-
lím. Znakování vám neskutečně obohatí
soužití s vaším miminkem. Díky znakové
řeči pro batolata budete svému malič-
kému blíž a vychutnáte si ohromný pocit
sounáležitosti a lásky. Zjednodušeně ře-
čeno, se znakováním vás čeká více poro-
zumění a méně vztekání, pláče a
frustrace. 

Kurzy znakování jsou vhodné pro děti ve
věku od 8 do 20 měsíců (v den zápisu).
Přihlášky i bližší informace najdete na we-
bových stránkách www.radostzeznako-
vani.cz Přihlásit se můžete kdykoliv
během roku. Můžete se přijít s vaším mi-
minkem jen podívat na lekci a pak se roz-
hodnout, jestli se do kurzu zapíšete.
Srdečně vás zvu, Jana Myslivcová tel.
kontakt: 606 791 600.

Poprvé v Kaplici

Jana Myslivcová 

Montáž   voda  -  topení
-  plyn

Milan Cvach
————————

•Montáž  tepelných čer-
padel ,,NIBE“
•Montáž  rekupirací
,,ZEHNDER“
•Montáž a výměna
plyn. kotlů
•Dotace zelená úspo-
rám

Kontakt:
Trhové Sviny

Tel. 728 678 397
milancvach@seznam.cz



strana 8

Kaplické hudební léto

Kultura

Stanislav Šebek ml.

Město Kaplice jako pořadatel a KIC Kaplice
jako hlavní organizátor si vás dovolují pozvat
na Kaplické hudební léto. Na sobotu 29.8.
2020 jsme pro vás připravili v městském parku
v Kaplici plno skvěle hudby a taneční zábavy.
Celým festivalovým večerem vás bude prová-
zet moderátor COCO JAMBO.

Od 16:00 hodin vystoupí na pódiu známá jiho-
česká rocková kapela Tabasco. Od 18:00 se
můžete těšit na hudební skupinu Lucie Revival,
která se stala vítanou ozdobou pódií napříč re-
publikou. Kapela je známa pověstným koncert-
ním nasazením a opravdu věrnou interpretací
veškerých hitů Lucie jako jsou Amerika, Černí
andělé a další. 

V 19:30 hodin na vás čeká vystoupení pražské
skupiny Maniac. Kapela, která od svého zalo-
žení odehrála přes 650 koncertů v Česku i v
Evropě a dostala se do povědomí svou výbor-
nou komunikací s publikem a spojením electro
basy s živou kapelou. Jejich vystoupení je zá-
rukou zábavné, divoké a muzikantsky zvlád-
nuté show, která pobaví všechny druhy
publika.

Nejsvěžejší AC/DC tribute kapela kritiky uzná-
vaná jako nejlepší v ČR odehraje svůj koncert
od 21:00 hodin. Hlavním protagonistou tohoto
seskupení je známý kytarista Adam Malík alias
Angus Young, který je také členem populární
kapely ČECHOMOR. Ročně vystupují na vel-
kých festivalech či samostatných koncertech
jak v České republice, tak i v Evropě. Můžete
se těšit na show s originálními kostýmy, ná-
stroji, kulisami a hlavně interpretací.

Na závěr večera vás čeká známá česká roc-
ková kapela Tlustá Berta. Kapela, která na hu-
dební scéně působí již více než 25 let, má na
svém kontě 7 řadových alb a kromě skvělé
rockové hudby s českými texty se můžete těšit
na show plnou světelných a ohňových efektů. 

Časový harmonogram:

15:00 – začátek festivalu
16:00 – Tabasco
18:00 – Lucie Revival
19:30 – Maniac
21:00 – AC/DC Revival
22:30 – Tlustá Berta

Vstupné: 250,- Kč předprodej / 300,- Kč
na místě 

Předprodej na www.ikaplice.cz nebo v
KIC Kaplice

Program Kaplického hudebního léta bude do-
provázen různými atrakcemi a samozřejmě
skvělým jídlem a pitím. Těšíme se na vás v so-
botu 29.8. v městském parku v Kaplici.
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Kultura

Bubenická show se vším všudy

Stanislav Šebek ml.

V sobotu 18.7.2020 v sále Kulturního domu v
Kaplici vystoupil jihočeský bubenický soubor
Wild Sticks z Českých Budějovic – volně přelo-
ženo jako „divoké paličky“ – pod vedením
Zdeňka Koubka. Na scéně, kde působí již 11
let se zaměřuje na výchovné koncerty pro zá-
kladní školy, vánoční koncerty, hraní v divadle
a koncerty pro širokou veřejnost. Jejich hlavní
motto zní: „Pojďme, uděláme si to hezké!“
Toto jsou také slova Tomáše Marhouna, který
jim namluvil intro a pomáhá jim s různými ná-
pady. Soubor vystupuje nejen po České repub-
lice, ale dostávají se i do povědomí i v
zahraničí – např. na Slovensku. 

Svoji show zde v Kaplici předvedli již poněkoli-
káté ale poprvé v nově zrekonstruovaném
sále. Dovolím si zde citovat slova Zdeňka
Koubka: „Světelný doprovod a akustika sálu je
opravdu skvělá, bylo to pro nás milé překva-
pení a děkujeme za všechen servis, který nám
byl poskytnut a který se jen tak nevidí.“

V průběhu celého koncertu zaznělo mnoho ori-
ginálních nástrojů. Každý si může říct, jak
někdo dovede zahrát na plastové či plechové
popelnice, plechový ráfek nebo olejovou vanu
od automobilu, sudy a mnohé další. Snad co-
koliv, co vydává nějaký zvuk, jsou schopni im-
plementovat do své show a zahrát určitou
tóninu. Po zhlédnutí vystoupení souboru do-
stane každý jasnou odpověď. Jejich show je
opravdu nezapomenutelný zážitek. 

Wild Sticks zahráli známé hity od Michaela
Jacksona, Safri Duo, Jamiroquai, ale také i je-
jich vlastní skladby nebo upravená electro
show za doprovodu elektronické hudby či show
se světelnými bubny. Věříme, že všem tato bu-
benická show plná energie, utkvěla v hlavě a
celý soubor se těší na další vystoupení v 
Kaplici. 
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15.8.2020 sobota 16:00 pohádka    
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉ
PANDY 
Velký hnědý medvěd Brum-Brum si žije svůj
spokojený život, do té doby, než mu jednoho
dne popletený čáp nedoručí omylem zvláštní zá-
silku – malou pandu. Jako všechny mláďata, i
tato panda je roztomilá, ale hodně pláče, a roz-
hodně nepatří do Brum-Brumovho lesa. Nezůs-
tává mu nic jiného, než s pomocí kamarádů
najít pandě správný domov. Medvěda, malou
pandu, tygra s poetickou duší, bojácného vlka a
pelikána, kterému se nikdy nezavře zobák, čeká
dlouhá a nebezpečná cesta, která prověří sku-
tečnou sílu jejich přátelství.
Vstup 110,- Kč

15.8.2020 sobota 19.00 komedie    
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
Vstup 120,- Kč

16.8.2020 neděle 16:00 pohádka                                            
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ  3D
Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, která
byla v úspěšném prvním díle pouhou prince-
znou, povýšila na královnu, ale naštěstí ji to
nijak nepoznamenalo. Své zemi vládne tancem,
zpěvem levou zadní, protože tam, kde nejsou
žádné potíže, je kralování brnkačka. Její svět by
dál pohodově rotoval v popovém rytmu, kdyby
jednoho krásného dne nepřišlo šokující odhalení
– popoví Trollové nejsou jedinými obyvateli pla-
nety, žijí na ní další trollí kmeny, vyznávající
různé hudební styly. 
Vstup 150 / 130,- Kč 

16.8.2020 neděle 19:00 životopisný
HAVEL  
Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z
nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla
z jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl slav-
nou osobností. 
Vstup 120,- Kč

20.8.2020 čtvrtek 19:00 film ČR   
ŠARLATÁN 
Strhující životopisné drama výjimečného muže
obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí
dobových událostí. Příběh je inspirován skuteč-
nými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého
se v průběhu několika desetiletí obracely s pro-
sbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských
vrstev včetně nejvýznamnějších osobností poli-
tického i kulturního života.
Vstup 130,- Kč  

21.8.2020 pátek 19:00 akční
AVA: BEZ SOUCITU
Jessica Chastain jako elitní nájemná vražedkyně
Ava. Je sexy, smrtonosná a od své tajné orga-
nizace dostává ty nejvybranější zabijácké úkoly.
Jedna operace ale nedopadne dobře a Ava se
ocitne na útěku a na mušce svých bývalých ko-
legů. Všech. V dalších rolích hraje Colin Farrell
nebo John Malkovich. 

22.8.2020 sobota 16:00 pohádka                                            
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ 
Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, která
byla v úspěšném prvním díle pouhou prince-
znou, povýšila na královnu, ale naštěstí ji to
nijak nepoznamenalo. Své zemi vládne tancem,
zpěvem levou zadní, protože tam, kde nejsou
žádné potíže, je kralování brnkačka. Její svět by
dál pohodově rotoval v popovém rytmu, kdyby
jednoho krásného dne nepřišlo šokující odhalení
– popoví Trollové nejsou jedinými obyvateli pla-
nety, žijí na ní další trollí kmeny, vyznávající
různé hudební styly. 
Vstup 130 / 110,- Kč 

23.8.2020 neděle 16:00 pohádka (dabing) 
VZHŮRU ZA SNY 
Co kdyby se ukázalo, že svět nočního snění má
podobu nekonečných filmových studií, které při-
pomínají Hollywoodskou továrnu na sny? A že
každý z nás tam má vlastní filmový štáb a reži-
séra svých snů?
Vstup 110,- Kč

23.8.2020 neděle 19:00 akční 
AVA: BEZ SOUCITU   
Jessica Chastain jako elitní nájemná vražedkyně
Ava. Je sexy, smrtonosná a od své tajné orga-
nizace dostává ty nejvybranější zabijácké úkoly.
Jedna operace ale nedopadne dobře a Ava se
ocitne na útěku a na mušce svých bývalých ko-
legů. Všech. V dalších rolích hraje Colin Farrell
nebo John Malkovich.

26.8.2020 středa 19:00 film ČR   
ŠARLATÁN 
Strhující životopisné drama výjimečného muže
obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí
dobových událostí. Příběh je inspirován skuteč-
nými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého
se v průběhu několika desetiletí obracely s pro-
sbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských
vrstev včetně nejvýznamnějších osobností poli-
tického i kulturního života.
Vstup 130,- Kč  

27.8.2020 čtvrtek 19:00 komedie   ČR                 
CASTING NA LÁSKU
Ústřední postavou romantické komedie Casting
na lásku je neúspěšná herečka Stela Nebeská,
která s blížící se čtyřicítkou zjišťuje, že velkou
díru do světa už asi neudělá. Ztrácí angažmá v
divadle, kde stejně hrála jen nevýznamné role.
Po kariérním neúspěchu přichází i osobní –
manžel jí začne podvádět a ani se to nijak moc
nesnaží skrývat. S porážkou od života se ale
Stela nemíní smířit a rozhodně se nevzdá bez
boje. 

28.8.2020 pátek 19:00   film ČR/SK  
BUDIŽ SVĚTLO
Pořádáno ve spolupráci Film festival Freis-

tadt 

Milan má tři děti a jezdí pracovat do Německa,
aby uživil svoji rodinu. Když se na Vánoce vrátí
domů, zjistí, že jeho nejstarší syn Adam je čle-
nem polovojenské mládežnické skupiny. Syn je
zapletený do šikanování a smrti spolužáka. Otec
se rozhoduje, jak by se měl zachovat. Společně
s manželkou Zuzkou přitom zjišťují skutečnou
pravdu o synovi, o své rodině, o sobě samých,a
také o společnosti kolem nich.

30.8.2020 neděle 16:00 pohádka    
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉ
PANDY  
Velký hnědý medvěd Brum-Brum si žije svůj
spokojený život, do té doby, než mu jednoho
dne popletený čáp nedoručí omylem zvláštní zá-
silku – malou pandu. Jako všechny mláďata, i
tato panda je roztomilá, ale hodně pláče, a roz-
hodně nepatří do Brum-Brumovho lesa. Nezůs-
tává mu nic jiného, než s pomocí kamarádů
najít pandě správný domov. 
Vstup 110,- Kč

30.8.2020 neděle 19:00 dokumentární             
POSTIŽENI MUZIKOU / TWO ROADS
Pořádáno ve spolupráci Film festival Freis-

tadt 

Krutý film o radosti ze života.
Co byste dělali, kdyby vám stála za zády zubatá
mnohem blíž než je obvyklé?
Osud některých členů The Tap Tap, kapely z
Jedličkova ústavu složené ze studentů s posti-
žením (nebo spíš „kriplů“, jak by řekli oni sami)
je právě takový. Ale v jednom mají jasno. Jedou
naplno a užívají si každou minutu. The Tap Tap
dokazují, že s nadhledem a pozitivní energií je
možné čelit i nejsložitějším překážkám a žít u
toho život rockových hvězd.

Česká „Kultband“ The Tap Tap vyrazí do světa.
Nový film POSTIŽENI MUZIKOU představuje v
rámci Freistadtského festivalu „Der neue Hei-
matfilm“ poprvé skupinu The Tap Tap v cizině, a
sice ve Freistadtu, ale zároveň v Kaplici. Jde o
jakousi mezinárodní dvojitou premiérou! 

Hudba a lidskost spojují své silné stránky, jsou
schopni zlepšit svět? Nechte se překvapit a vy-
ražte s našimi muzikanty (známi třeba písničkou
„Řiditel autobusu“) na festival a díky našemu
partnerství s městem Freistadt stači přijít v ne-
děli 30.8., v 19:00 hod. do kina v Kaplici.

Filmový festival „Der neue Heimatfilm“ se koná
díky iniciativě Wolfganga Steininger už 33 let,
vždy ve Freistadtu, v posledních letech ale pa-
ralelně ve spolupráci s dalšími obcemi jak v Ra-
kousku tak i v Čechách m.j. v Kaplici. 

Letos se u nás v rámci tohoto festivalu můžete
ještě těšit na film BUDIŽ SVĚTLO (sobota
28.8.). Možná dorazí na projekci a besedu jako
host i jeden z protagonistů filmu, také zde platí:
nechte si překvapit. Obsah tohoto česko-sloven-
ského dramatu neslíbí žádnou idylkou, ale život
jak bohužel často skutečně je; bezpochybně
problematické, ale dost aktuálni téma.

Vice ke festivalu mezi 25.8. a 30.8. online:
www.filmfestivalfreistadt.at/2020
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1. srpna 2020 sobota od 20.00 hod.
ROCK BAND
Svým repertoárem a kvalitní muzikou si
získali a zaujali široké publikum různých
věkových kategorií. Jejich hudební port-
folio totiž zahrnuje nejen hity z 80. a 90.
let, ale zařadili i pěkné kousky ze sou-
časnosti ba i v anglickém jazyce.
Prostranství před kulturním domem
Vstup 100,- Kč

5. srpna 2020 středa od 20.00 hod.
NOČNÍ PROHLÍDKA V GALERII
KRAMPUS
Noční prohlídka se speciálními efekty.
Galerie Krampus, Náměstí 206 Kaplice
rezervace na tel. 380 311 388

7. srpna 2020 pátek od 18.30 hod. 
FONTANELA
Kavárna Kap Café 

12. srpna 2020 středa od 20.00 hod.
NOČNÍ PROHLÍDKA V GALERII
KRAMPUS
Noční prohlídka se speciálními efekty.
Galerie Krampus, Náměstí 206 Kaplice
rezervace na tel. 380 311 388

13. srpna 2020 čtvrtek od 20.00 hod.
ROZMARNÉ LÉTO NA POŘEŠÍNĚ
S Janem Potměšilem a Jakubem Špal-
kem. Otevřeme říční lázně Antonína
Důry s molem i terasou, na náměstí přit-
áhne vůz kouzelník Arnoštěk, napne pro-
vaz a představení může začít…
Hrad Pořešín 
Vstup 330,- Kč

14. srpna 2020 pátek od 18.00 hod.
SLAVNOSTNÍ KŘEST 2. DÍLU KNIHY
DR. HERBERTA SAILERA - KAPLITZ /
KAPLICE
Město Kaplice, KIC Kaplice a Městská
knihovna Vás zve na slavnostní křest
knihy.
Kinokavárna Kaplice

14. srpna 2020 pátek od 17.00 hod.
DIVADLO SUD
Kap Café

15. srpna 2020 sobota od 9.00 hod.
TURNAJ V BEACHVOLEJBALU
Turnaj pro trojčlenné týmy ve dvou ka-
tegoriích: Nadšení amatéři a skoro pro-
fíci. Startovné “Balíček dobrot”. Přihlášky
do 13.8. do 18.00 hod. na tel. 739 022
480 nebo na email mistostarosta@mes-
tokaplice.cz
Areál kaplického koupaliště

17. srpna pondělí od 18.00 hod.
KYTAROVÝ KONCERT VIKTORA
JECHA
Městská knihovna Kaplice v oddělení pro
děti a mládež

19. srpna 2020 středa od 20.00 hod.
BENEFIČNÍ KONCERT „KAPLICE DĚ-
KUJE“ PAVEL ŠPORCL S CIMBÁLO-
VOU KAPELOU GIPSY WAY
ENSEMBLE„
“Výjimečný svět modrých houslí“. Řadou
technicky extrémních skladeb z „cikán-
ského“ repertoáru prolínají chytlavé i
melancholické filmové melodie a nád-
herná Piazzollova modlitba Ave Maria, při
níž se tají dech. Pavel i kapela hrají jako
o život a podle průvodních reakcí publika
se zdá, že by si koncert rovnou dali ještě
jednou. 
Kulturní dům Kaplice
Vstup 380,- / 350,- Kč

22. srpna 2020 sobota od 17.00 hod.
DOUBRAVANKA
Tradiční repertoár dechové hudby i mo-
derní skladby nejrůznějších žánrů.
Prostranství před kulturním domem 
Vstup 80,- Kč

28. srpna 2020 pátek od 18.30 hod.
DIVA GILEA
Kap Café

29. srpna 2020 sobota od 15.00 hod.
KAPLICKÉ HUDEBNÍ LÉTO
Od 16:00 hodin vystoupí na pódiu známá ji-
hočeská rocková kapela Tabasco. Od 18:00
se můžete těšit na hudební skupinu Lucie Re-
vival, která se stala vítanou ozdobou pódií
napříč republikou. V 19:30 hodin na vás čeká
vystoupení pražské skupiny Maniac. Kapela,
která od svého založení odehrála přes 650
koncertů v Česku i v Evropě, se dostala do
povědomí svou výbornou komunikací s publi-
kem a spojením electro basy s živou kapelou.
Nejsvěžejší AC/DC tribute kapela kritiky
uznávaná jako nejlepší v ČR odehraje svůj
koncert od 21:00 hodin. Hlavním protagonis-
tou tohoto seskupení je známý kytarista
Adam Malík alias Angus Young, který je také
členem populární kapely ČECHOMOR. A na
závěr večera vás čeká známá česká rocková
kapela Tlustá Berta. Kapela, která na hudební
scéně působí již více než 25 let, má na svém
kontě 7 řadových alb.
Městský park Kaplice 
Vstup 250,- Kč / 300,- Kč

Od 2. srpna po celý srpen, úterý – ne-
děle, od 13.00 do 20.00 hod.
VÝSTAVA OBRAZŮ – „OBRAZY DVOU
SVĚTŮ“
Jaroslava Benďáková a doplňující ano-
nymní malíř 
Výstavní síň kina Kaplice

Po celý srpen
VÝSTAVA OBRAZŮ LEONY VONDRÁ-
ŠKOVÉ
Kap Café

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

PŘIPRAVUJEME
18. - 19.9. 2020 KAPLICKÝ UŠÁK

Velká chovatelská výstava

10.10. 2020 DIVADELNÍ POHÁDKA
JAK SE ČERTI ŽENILI

V sále kina Kaplice

27.10. 2020 TRAVESTI SHOW
Techtle Mechtle a kočky
V KD Kaplice, vstup 310,- Kč

16.11. 2020 4TET - KONCERT NO 5
KD Kaplice
Vstup 690,-/650,- Kč

25.11. 2020 MINIPÁRTY S KARLEM
ŠÍPEM

KD Kaplice
Vstup 290,-/270,-/250,- Kč

10.4. 2021 DĚTI RÁJE
Zájezd Praha 
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