
Milovníci veteránů si přijdou na své v so-
botu 11. září. Do Kaplice opět zavítají
stroje, které psaly automobilovou historii.
Na trati Grand Prix Kaplice, která je sou-
částí dvanáctého ročníku mezinárodní se-
tinové rallye klasických a sportovních
vozů South Bohemia Classic, se představí
160 posádek z několika evropských zemí.

Moderovaný program začne ve 13 hodin
exhibičními jízdami, na které zvou orga-
nizátoři veteránské kluby i majitele histo-
rických vozidel. Diváci se můžou těšit také
na živou hudbu a program pro děti. Chy-
bět nebude ani nafukovací skákací hrad.

Hodnotné skvosty začnou do Kaplice při-
jíždět ve směru z Benešova nad Černou
krátce po 14:30, aby ve městě absolvo-
valy měřený test. Trasa Grand Prix vede
stejně jako v minulých letech ulicemi Če-
skobudějovická, Horská a Linecká. Nejza-
jímavějším místem ke sledování
historických klenotů na čtyřech kolech
však bude Náměstí. „Kromě výstavy ve-
teránů tady všichni příchozí uvidí start, cíl
i několik zatáček městského okruhu, který
se pojede na dvě kola, takže v ulicích
bude neustále co sledovat,“ zve diváky do

centra Kaplice ředitel soutěže Pavel Kace-
rovský z pořádající agentury ČK motor-
sport.

Nabité startovní pole slibuje skvělou po-
dívanou. Diváci se můžou těšit na legen-
dární i méně známé značky – jmenujme
například Jaguar, MG, Mercedes-Benz,
Austin Healey, Chevrolet, Porsche, De To-
maso, Škoda, Tatra, DeLorean, Ferrari,
Cadillac, Buick, Dodge, Alfa Romeo nebo
Triumph.

XII. South Bohemia Classic 2021, nej-
větší tuzemská setinová rallye, odstartuje
v pátek v 16:30 na českobudějovickém
náměstí Přemysla Otakara II. a trasa vede
přes Holašovice, Vodňany či Prachatice.
Po návštěvě centra Českého Krumlova za-
vítají posádky poprvé do hlavního dějiště
soutěže, Hotel Resortu Relax v Dolní Vlta-
vici. Během sobotní etapy veteránisté po-
jedou po šumavských silničkách kolem
Lipna, přes Rakousko a podívají se také
do Novohradských hor.

Více informací je průběžně zveřejňováno
na www.southbohemiaclassic.cz.

Grand Prix Kaplice se koná pod záštitou
starosty města Mgr. Pavla Talíře.

Grand Prix Kaplice: Atraktivní 
motoristický podnik v centru města 
Pavel Kacerovský, Foto: Zdeněk
Klíma

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
před prázdninami se

covidová situace zlep-
šila natolik, že jsme
doufali v příchod běž-
ných časů, ale vývoj v
okolních zemích nám

ukazuje, že optimismus není zcela
namístě. Nejméně proočkovanými
jsou v České republice příhraniční ob-
lasti a Kaplicko patří mezi jednu z nej-
horších. Jsme si vědomi toho, že
velikost Kaplicka a s ní související
možnost dopravy do očkovacích cen-
ter není pro obyvatele mnohdy pří-
znivá. Právě proto jsme podnikli
kroky k další prevenci, kromě anti-
genního testování se nám podařilo
zajistit i mobilní očkovací centrum,
které v 34. týdnu provedlo očkování
v našem regionu. Jak je dlouhodobě
patrné, Covidu se hned tak nezba-
víme a budeme se s ním muset naučit
žít.

V závěru letní sezóny vrcholí i kap-
lický kulturní a sportovní program,
máme za sebou motocrossové závody
a 4. až 5. září nás čeká motocrossový
svátek v podobě evropského poháru.
S ním je spojen i kulturní program s
představením týmů za hudebního do-
provodu zpěvačky jménem Dascha.

Následující víkend nás čeká South
Bohemia Classic – rallye klasických a
sportovních vozidel. Motoristická akce
odstartuje v sobotu 11. září na kaplic-
kém náměstí, kromě výstavy vete-
ránů uvidí návštěvníci této akce start,
cíl i několik zatáček městského
okruhu, který se pojede na dvě kola,
takže v ulicích bude neustále co sle-
dovat. Je vidět, že Kaplice má histo-
ricky dostatek příznivců motorismu.

Pokračování na str. 2

Mgr. Pavel Talíř
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Slovo z radnice

Ne všichni fandí rychlým kolům, a
tak následuje pozvánka pro chovatele
zvířectva, 17. – 18. září nás čeká
další ročník chovatelské přehlídky
Kaplický ušák. Je chvályhodné, že se
v dnešní době najdou chovatelé, kteří
se zvířectvu nejen věnují, ale jsou
ochotni i vystavovat. Do naší oblasti
tyto aktivity patří a mají zde velkou
tradici a zároveň i kladný ohlas. Z
předchozích ročníků vím, že se těmto
aktivitám věnují i mladí lidé, kteří jed-
nou budou pokračovateli zeměděl-
ských tradic a výroby. Ne nadarmo se
říká: „S každým jídlem poděkuj
svému zemědělci.“

1. září se opět otevřou brány zá-
kladních škol, a tak mi nezbývá než
všem žákům, rodičům i pedagogům
popřát klidný školní rok 2021/2022
bez distanční výuky. Všem ostatním
občanům krásné „babí“ léto.

Váš starosta Pavel Talíř
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Český svátek pro všechny juniorské mo-
tokrosaře se neúprosně blíží. V termínu
4.-5.9.2021 se na trati Blanská kotlina v
Kaplici uskuteční Mistrovství Evropy v mo-
tokrosu kategorií 65 a 85ccm. Zároveň s
ním se pojede také závod Mezinárodního
mistrovství ČR v motokrosu juniorů a žen.

Po dlouhých 20 letech se Kaplice znovu
dočká nejlepších evropských, juniorských
jezdců. Pro samotné město se jedná o vý-
znamnou událost, proto i přípravy na ni
tomu odpovídají.

„Blanská kotlina se na tak velký závod
připravuje již 2 roky. Její areál i zázemí
doznal značných změn a nyní vypadá
velmi malebně. Doufáme, že jezdci z mo-
tokrosových velmocí, zvyklí na vyšší stan-
dard, budou naprosto spokojeni,“ říká
předsedkyně klubu Blanka Vaněčková.

Víkendové klání nabídne kromě zápolení
nejlepších juniorů z Evropy také závody
Mezinárodního mistrovství ČR v moto-
krosu juniorů a žen, kde naposledy uch-
vátily napínavou podívanou závodníci v
MX2 junior a žen.

Program zahrnuje sobotní kvalifikace a v
neděli hlavní závody. Fanouškům i všem
zúčastněným bude dopřáno kromě spor-
tovního zápolení i večerní MX párty. Při té
příležitosti se v městském parku v Kaplici
v sobotu v 18:30 uskuteční slavnostní za-
hájení, na kterém budou představeni
všichni juniorští jezdci z Mistrovství Ev-
ropy. Po něm bude následovat koncert
zpěvačky Dashy s Pájky Pájk Martina
Kumžáka a dále vystoupí i DJ Janda
Fanda, který ukončí své vystoupení v 1
hodinu v noci. Během koncertu bude také
probíhat i charitativní sbírka pro 24 letého
Ondřeje Šedivého, který po těžkém pádu
na motorce při srážce s traktorem, která
nebyla jeho vinou bojoval o holý život.
Nyní stále potřebuje 24 hodinovou péči
svých nejbližších hlavně maminky a ta-
tínka. Proto tuto sbírku bez váhání věnu-
jeme právě Ondrovi!

Věříme, že si společně užijeme spor-
tovně kulturní víkend. Nenechte si ho
proto ujít a přijměte naše srdečné pozvání
do Kaplice! 

Celá akce se bude konat ve spolupráci s
Městem Kaplice a KIC Kaplice.

POZVÁNKA: Po 20 letech čeká Kaplici ME
v motokrosu juniorů!
TZ: AMK v AČR Kaplice

Pokračování ze str. 1

Informace pro občany

Městská knihovna
Kaplice

8. září 2021 od 12 do 17 hodin

Děti, které se v průběhu prázd-
nin zúčastnily “KNIHOVNA TOUR”
si mohou přijít vyzvednout do
knihovny malou odměnu (s sebou
účastnickou kartu).

Připravujeme na říjen:

Noc s Andersenem 

15. - 16. října 2021 bychom rády
pro děti připravily již tradiční “Noc s
Andersenem”, podrobnosti upřes-
níme dle aktuálních epidemiologic-
kých podmínek. Rodiče mohou své
děti (od 1. do 5. třídy) už nyní přihlá-
sit na tel. 380 312 641 nebo na 

e-mail: urazilova@mestokaplice.cz

26. října 2021 od 17 hodin Be-
seda Mandelstein

Přijďte si poslechnout povídání Mi-
lana Koželuha, znalce Novohradských
hor.
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TJ Cíl Kaplice

Program na měsíc září

7.9.2021, z Vyššího Brodu do
Horního dvořiště, 10 km, autobu-
sem od pomníku v 8:00 do Vyššího
Brodu (Těchoraz)

Trasa: Vyšší Brod - po cyklo 34 -
Těchoraz - Herbertov - Dolní Drkolná
- Horní Dvořiště - autobus v 13:05

11.9. - 18.9.2021 pobytový zá-
jezd do Štúrova

21.9.2021, z Černého Údolí do
Benešova nad Černou, 10 km,
autobusem z autob. nádraží v 9:10 do
Černého Údolí

Trasa: Černé Údolí - Čtyřdomí - po
zelené - Velký Jindřichov - po červené
- Benešov nad Černou - autobus v
13:15

Aerobik a posilo-
vání 

Dne 6.8.2021 se v Zahradním centru
Bauernöpl konaly první Trhy v Zahradě.
Na programu bylo vystoupení handpa-
nystů s workshopem, pohádka, malovaní
na obličej a dílničky ze kterých si vaše děti
donesly domů nádherná mýdlíčka a ko-
rálky. Prodejci byli součástí zahrady a cel-
kovou atmosféru dokreslovala krása
rostlin. Ač jsme do pořádání trhů vstoupili
bez předchozích zkušeností a čekal nás
velký krok do neznáma, proběhlý trh v
nás zanechal tak příjemný pocit, že jsme
se rozhodli neukončit naši píli a pokračo-

vat dále. Proto si v kalendáři můžete udě-
lat poznámku, že 2.10.2021 v čase 9-14h
se pro Vás chystá další „Trh v zahradě“.
Více informací si můžete pohlídat na na-
šich stránkách a můžete si tam prohléd-
nou i fotografie z uplynulé akce. Doufáme,
že společně s Vámi opět vytvoříme akci,
na kterou budeme všichni rádi vzpomínat.
Děkujeme všem zúčastněným a také KIC
za podporu trhů.

S radostí vaše Zahradní centrum 
Bauernöpl.
www.zahradnictvikaplice.cz
www.facebook.com/bauernopl

Ohlédnutí za uplynou akcí „Trhy v 
zahradě“ 
Zahradní centrum Bauernöpl

Přijďte si protáhnout svá těla, dobít
si baterky a naladit se pozitivní nála-
dou :)

Kde: Sportovní hala – ZŠ Školní

Kdy: pondělí   19:00 – 20:00
hod. – s Barčou Žahourkovou

středa     19:00 – 20:00
hod. – s Alčou Cinádrovou

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

Cvičíme s různými cvičebními po-
můckami – stepy, gumy, bosu, zá-
těže, ale především s vahou svého
těla. S sebou karimatku, pití a spor-
tovní boty, které nečerní podlahu.
Cvičení je vhodné i pro začátečníky.
Těšíme se na viděnou .

Ve vnitřních prostorech sporto-
viště a zázemí je nutné dodržovat
veškerá aktuální hygienicko -
protiepidemiologická opatření.

Začínáme v pondělí  06.09.2021
!!!!

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

Informace pro občany,
sport

  

 
 

 
Jste z Kaplice a jejího okolí a pečujete doma 

o svého blízkého? Potřebujete poradit, 
popovídat si, nebo se něco dozvědět? 

 

ZVEME VÁS NA SEMINÁŘ 
1. října 2021 od 9 do 14 hodin 

Městská knihovna Kaplice 
 

o poskytneme Vám praktické rady pro začínající pečující 
o budeme se věnovat péči o špatně pohyblivého 

či nepohyblivého nemocného, vč. hygieny na lůžku, 
polohování a používání pomůcek 

o vše formou videí a praktických ukázek na lůžku 
o probereme téma demence, její příčiny, typy a projevy 
o dotkneme se také tématu péče o nemocného s demencí 

 
Přihlášení na telefonu: 800 221 022 

nebo na e-mailu: pomahamepecujicim@ledax.cz 
 

SEMINÁŘ  JE ZDARMA 
DROBNÉ OBČERSTVENÍ Z AJIŠTĚNO  

 
více informací na www.ledaxsenior.cz 
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Projekt Starověký 
Egypt na Teamsech,
ZŠ Školní

Kaplická střední škola se v posledních
dvou letech zapojila do několika dotačních
programů a získala tak nemalé finanční
prostředky nejen na materiálně technické
vybavení školy, ale i na její postupnou re-
konstrukci.

Díky projektu Operačního programu ži-
votního prostředí jsme zrekonstruovali ko-
telnu v celkové částce 1,267 mil. Kč. V
současné době probíhá revitalizace ob-
jektu SOU Pohorská 86 v celkové hodnotě
19,466 mil. Kč. Stavební úpravy spočívají
v dodatečném zateplení obvodových stěn,
zateplení střech a stříšek nad vchody,
včetně nové krytiny a dále ve výměně
klempířských prvků, opravě bleskosvodné
soustavy a instalaci vzduchotechniky. 

V rámci projektu IROP se realizuje
úprava sociálního zařízení na SOU s bez-
bariérovým přístupem a dále pak stavební
úpravy dvou učeben – technické učebny a
kuchyňského studia, které bude tvořit
ideální tandem s již vybudovaným stu-
diem nápojové gastronomie. V kuchyň-
ském studiu se tak bude moci realizovat
odborný výcvik se špičkovým vybavením
– cukrářská pec, pec na pečení chleba,
speciální chladící zařízení apod. Tato in-

vestice čítá cca 5,5 mil. Kč.
Škola se opět zapojuje i do projetu IKAP

III – Podpora polytechnického vzdělávání,
díky němuž získala 1 893 449 Kč na
nákup 3D tiskáren, elektronických staveb-
nic, interaktivních panelů, PC, notebooků,
školního nábytku a speciálního nářadí. To
vše bude využíváno nejen při výuce ma-
turitních a učebních oborů, ale i v krouž-
cích polytechnického charakteru, které
připravujeme pro žáky kaplických základ-
ních škol.

Z vlastních prostředků, resp. z Fondu
rozvoje školství KÚ bylo zrekonstruováno
a vybaveno novým nábytkem 10 pokojů
na domově mládeže a nový kabát dostaly
i sprchy pro děvčata. Město Kaplice zre-
konstruovalo v budově SOŠ na Linecké 3
učebny, které jsme dovybavili novým
školním nábytkem opět z vlastních pro-
středků.

V dalším období budeme usilovat o další
investici z projetu IROP v hodnotě 20 mil.
Kč, která by nám měla dopomoci k mo-
dernizaci svářecí školy a autoškoly na
SOU a vybudování digitální laboratoře na
SOŠ.

Tak nám držte palce, ať vše dobře do-
padne, a přijďte se k nám podívat na dny
otevřených dveří v sobotu dopoledne 27.
listopadu. Rádi Vás uvidíme.

Kapitola 1 – Investujeme, budujeme
PhDr. Zdeňka Lovčí, SOŠ a SOU
Kaplice

Ve čtvrtek 24.6.se naše třída 6.A v
podvečerních hodinách, v 19:00
hodin, opět sešla na Teamsech. Ten-
tokrát však nešlo o klasickou schůzku
typickou pro letošní školní rok, ale o
prezentaci projektů s tématem Staro-
věký Egypt, který jsme probírali v ho-
dinách dějepisu. Zapojili jsme se
podle toho, co koho (ne)bavilo. 

Kryštof Novák připravil egyptský
pokrm, Lukáš Fibiger ukuchtil zeleni-
nový kebab, Valerie Vošická upekla
podle starověkého receptu cizrnové
placky, Simona Žďiarská si připravila
referát o královně Hatšepsut, Míša
Krnáčová nám vyprávěla o Tutancha-
monově hrobce, Eliška Hulíková nás
seznámila s mumifikací, Lenka Ondři-
chová ztvárnila egyptskou keramiku i
s hieroglyfy, Markéta Carbolová na-
kreslila symbol z egyptských dějin
Horovo oko. Eliška Hulíková se vydala
ještě úplně jinou originální cestou a
vymodelovala hlavu boha Usira z
plastelíny a Dominik Ježek vytvořil z
lega monumentální pyramidu a sochu
sfingy.

A ačkoli bychom se, alespoň my, na
online výuku nevrátili, toto bylo něco
nového, zajímavého. A zkrátit si lítání
venku za to stálo. I takto se dají vy-
užít Teamsy z pohodlí domova. Naše
třídní učitelka Dana Kvasničková,
která nás učí dějepis, byla spokojená
a slíbila všem, kdo se zapojil, výlet za
poznáním.

E. Hulíková, M. Carbolová, S. Žďar-
ská, žákyně 6.A ZŠ Školní, Kaplice

Z kaplických škol

KROUŽKY PRO ŽÁKY
ZÁKLADNÍCH ŠKOL

ZDARMA

vhodné pro žáky 7. - 9. tříd
zameřen na rozvoj technického myšlení

úterý
14:00-15:30
Linecká 368

Technický 
kroužek

Kroužek
aplikované

mechatroniky

úterý
14:30-16:00
Pohorská 86

přihlášky ke stažení na 
https://geukaplice.cz/skola/projekty/
Přihlášku odevzdejte do 3. září 2021 výchovnému

poradci na vaší škole nebo zašlete na
info@geukaplice.cz!
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První zpráva ze
Spolkové místnosti

Město Kaplice předalo občanům 17.
června do užívání novou Spolkovou
místnost. Členové spolku Hyalit dě-
kují, že mohli být u slavnostního ote-
vření a jako první mohli vdechnout
život novému krásnému zařízení,
které má sloužit hlavně nám, kdo
jsme se narodili v polovině minulého
století. Ještě v červnu jsme stihli čtyř-
hodinové školení – ovládání chytrých
telefonů. Nová spolková místnost
nám umožnila prázdninová setkání-
Sešlosti. Od září bude Spolková míst-
nost využívána také spolkem
Aktivních seniorů. Okamžitě jsme po-
zvali členky spolku k nám na letní Se-
šlost, abychom se u kávy a dortíčků
seznámili, obnovili zapomenutá přá-
telství a domluvili si společné užívání
nového krásného zařízení v praxi.

Členové spolku HYALIT

Letos naše sdružení slaví 30 let od svého
založení. Jeho zakladatelem a zároveň ak-
tivním členem byl pan Jaroslav Jeníček. U
zrodu této organizace stáli také pan Lu-
dvík Špulka, Antonín Hruška, paní Jarmila
Kudláčková, Jaroslava Mojžíšová, Květuše
Jeníčková a pan Jan Koza, který se stal
prvním předsedou. Scházeli se v malé klu-
bovně v přízemí městského úřadu v Kos-
telní ulici. Z důvodu rekonstrukce této
klubovny a většího počtu členů se začali
scházet dvakrát měsíčně v restauraci U
Paroha na sídlišti 1. Máje. Druhým před-
sedou se stal pan Ludvík Špulka a po jeho
úmrtí převzal funkci pan Václav Marek.
27.10.1995 se konalo slavnostní otevření
nové klubovny v místě bývalých jeslí.
Předávání se zúčastnil místopředseda pan
Kozojed a sto členů sdružení. Při tom jim
zahrála jejich desetičlenná kapela Kapli-
čanka. Čtvrtým předsedou se stal pan An-
tonín Ballák a po něm se na krátkou dobu

stala předsedkyní paní Stanislava Bern-
kopfová. Stávající předsedkyní sdružení je
paní Růžena Balláková. Po dobu působení
tohoto sdružení se konaly různé akce jako
výlety za krásami naší vlasti, na Sloven-
sko do Podhajské a také se pořádaly plesy
a taneční odpoledne s tombolou k různým
příležitostem. Musím se zmínit o naší
dlouholeté aktivní člence paní Květuši Je-
níčkové, která ještě do svých 96 let při-
pravovala dvakrát ročně ceny do tomboly.
Získali jsem spoustu přátel z Benešova
nad Černou, Českého Krumlova, Chvalšin,
Vimperka a Vlachova Březí. Zvali jsme je
na naše akce a oni nám to stejným způ-
sobem opláceli. Dnešní organizace pokra-
čuje v těchto tradicích. Dnes máme 70
členů. Na výlety se vzhledem k vysokému
věkovému průměru již necítíme. Máme
také své muzikanty a scházíme se každé
úterý, kde nám vždy zahrají pro radost.
Koronavir nám spoustu aktivit překazil,
ale doufám, že se situace brzy uklidní a
vše se vrátí do starých kolejí. 

Už se moc těšíme.

30. výročí založení Zájmové sdružení
důchodců „Svépomoc" v Kaplici
Květa Lisová - kronikářka

V Domově pro seniory Kaplice jsme 9. 8.
2021 společně oslavili krásné 100. naro-
zeniny klientky domova paní Marie Fošu-
mové.

Mezi gratulanty byla rodina, ředitelka
Domova Mgr. Vladimíra Holczerová a za-
městnanci. Za město Český Krumlov, kde
má paní Fošumová trvalé bydliště přišla
popřát Mgr. Ingrid Pechová, vedoucí Od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví a Mgr.
Ivana Ambrusová, radní  a zastupitelka
Českého Krumlova.

Nechyběla hudba, dobré jídlo a dobrá
nálada.

Paní Fošumová se narodila v Srníně u
Českého Krumlova. Se svým budoucím
manželem se seznámila na zábavě v Če-
ském Krumlově.

Milující a milovaná, to Vás napadne při
pohledu na paní Fošumovou.  

I přes životní kotrmelce z ní vyzařuje
láska, kterou denně rozdává svým pohla-
zením a úsměvem nejen rodině, ale i pra-
covníkům Domova.

Oslava 100. narozenin

Gabriela Pokorná

Společnost

Pozvánka

Srdečně vás zveme na zajímavou
besedu a promítání dokumentu s
úžasným psychoterapeutem, Pjérem
la Šé´zem. 

Pjér la Šé´z při své práci nahlíží do
lidského nevědomí skrze sny a jejich
symboliku. Věří, že právě sny jsou
prostředkem, skrze který jsou nám
předávána důležitá poselství do ži-
vota. Kromě toho, že se Pjér la Šé´z
věnuje svým klientům, je to také vý-
borný umělec, autor transformačních
knih, dlouholetý protagonista C. G.
Junga a hodilo by se říci i filozof. Pře-
mýšlí o lidských příbězích a existenci
jako takové a dokáže své poznatky
předávat svým osobitým a poutavým
způsobem. 

Součástí besedy bude také promí-
tání dokumentu o C. G. Jungovi, otci
analytické psychologie. 

Přijďte se nechat inspirovat.
Těšíme se na vás!
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Historie

Při přečtení Pamětního spisu k otevření
nové školní budovy v Kaplici zaujme
mnoho faktů a vybaví se řada kantor-
ských osobností tehdy ve městě působí-
cích.

Jeho připomínka se váže k roku 1961,
kdy výstavba školy byla zahájena, a tím
byl před 60 lety učiněn další krok k rozvoji
školství nejen ve městě. Samotná stavba
započala 8. srpna a souvisí s ní následující
údaje.

Důvodem byl stálý nárůst žactva, tudíž
nutnost další základní školy a potřeba
prostor pro střední školu. Ta dosud půso-
bila spolu se základní školou v budově
školy v Omlenické ul. Pro oživení její
název byl postupně následující: JSŠ  (je-
denáctiletá střední škola), SVVŠ  (střední
všeobecně vzdělávací škola) a GY (gym-
názium).

Stavba proběhla na severozápadním
okraji města a sestává se celkem ze šesti
objektů a to: ze dvou dvoupatrových

učebních pavilónů, stravovny, pavilónu
polytechnické výchovy, tělocvičny a spo-
jovacích chodeb. Ano, jedná se o dnešní
ZŠ Fantova a bývalé gymnázium. V teh-
dejších cenách stála 6 865 000,- Kč. Zají-
mavé je dokončení již za tři roky a
otevření  v roce 1964.

Pokračování gymnázia v jiné budově
včetně jeho trpkého konce je již jiným pří-
během.

Ke kantorským osobnostem této doby
někdy příště, neboť si je v letošním roce
potřebné připomenout známého peda-
goga Ferdinanda Kindermanna von Schul-
steina, který působil v Kaplici v letech
1771 -1775, tedy před 250 lety. Škola
byla jednotřídní a stála v parčíku na dří-
vějším Kindermannově, později Fučíkově
a dnes Farském náměstí. Jak vidnou, ví-
tězové válek a převratů píšou dějiny tr-
vale. Ještě že Bělidlo zůstává.

Z Bělidla zdraví Ferdinand Jiskra

Otevření nové školy

Řádková inzerce
Řádkovou inzerci můžete podávat v redakci
Kaplického zpravodaje, tj. v infocentru Kap-
lice v Linecké ulici 305 v Kaplici. Cena inze-
rátu 24,- Kč.

Koupím známky, mince, bankovky,
obrazy, staré hodiny, vojenské
předměty - šavli, uniformu a po-
dobně. Můžete nabídnout i jiné staré
předměty nebo celou sbírku a pozůsta-
lost. Tel: 722 777 672

Prodám zahradu u lomu v Kaplici.
Více informací na tel: 606 721 855

Starší kluk (77) rád pozná milou
paní se zájmem o přírodu, pro-
cházky a příjemné chvíle doma i na
zahrádce. Taky jste sama a je Vám
občas smutno? Ozvěte se prosím na
tel. 607 631 458

Topenářsko - instalatérská
firma

Z Trhových Svinů nabízí:

• Dodávku a montáž kvalit-
ních švédských tepelných
čerpadel,,NIBE“
• Výměnu
radiátorů,kotlů,rozvodů,bo-
ilerů atd.
• Rekonstrukce koupelen
včetně zařízení
• Zajištění energetických
výpočtů a projektů

Dlouholetá praxe v oboru
Tel. 728678397 

milancvach@seznam.cz

Ve Velkých Salinách a okolí, odkud
odešla v období 1945-46 většina původ-
ního německého obyvatelstva, se po-
stupně usídlovaly české rodiny. Lidé
přicházeli ze Soběnova, Keblan a dalších
vnitrozemských obcí. Česká škola zahájila
svou činnost už v létě 1945, kdy byl jme-
nován jejím správcem mladý učitel Otto
Mörtl. Do této školy začaly vedle místních
chodit také děti z Dluhoště, Dalekých Po-
pelic, Děkanských a Pustých Skalin.

Jako většina tehdejších kantorů měl O.
Mörtl blízko k literatuře,hudbě,zpěvu a vý-
tvarničení a tak nebylo divu, že během
příštích měsíců kolem sebe shromáždil
skupinku mladých lidí, kteří už měli školní
roky za sebou, ale chtěli se dále scházet.
Z učitelova podnětu schválil Místní národní

výbor se sídlem v Dluhošti vytvoření kul-
turního spolku - takzvané Osvětové be-
sedy. Odtud již byl jen krůček k vytvoření
divadelního souboru, který začal nacvičo-
vat svá první představení v přízemí bývalé
skalinské německé školy.  Malý sálek s je-
vištěm a s minimálním technickým vyba-
vením ožíval od podzimu 1946 nácvikem
první hry. Představení kusu „Honba za
sádlem“ někdy v roce 1947 znamenalo
začátek několikaletého divadelnického ži-
vota V. Skalin a okolí. Ze hry se dochovalo
několik fotografií. Na jedné je část sou-
boru v kostýmech, ale snímku chybí jaký-
koliv popis (viz příloha). Pokud by někdo
ze čtenářů dokázal osoby na záběru po-
jmenovat, bylo by to dobré, protože opět
jedna část poválečného venkovského ži-
vota na Kaplicku by dostala konkrétnější
podobu.

Divadelní začátky Kaplicka po r. 1945
Pavel Mörtl
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1.9.2021 středa 19:00 film ČR
ZÁTOPEK 
Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věno-
vaný  nejen sportovnímu, ale i životnímu pří-
běhu jednoho z největších světových atletů
všech dob, čtyřnásobného olympijského vítěze,
Emila Zátopka. Příběh o vítězstvích v lásce i ve
sportu, k nimž je třeba především velké srdce.

2.9.2021 čtvrtek 19:00 romantický
AFTER: TAJEMSTVÍ
Třetí díl filmového a knižního fenoménu After
přinese pro osudovou lásku Tessy a Hardina
zatím největší zkoušku.
Zkoušku, která může zanechat jejich silný vztah
v troskách. Tessu čeká životní rozhodnutí a Har-
din bude čelit nejen svým běsům a minulosti,
ale i šokujícímu odhalení, které se týká jeho ro-
diny. Oba jsou opět o něco starší a první polibky
střídá intenzívní tělesný vztah. 

3.9.2021 pátek 19:00 film ČR
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Někdy vás život náhodně dostane do situace,
kterou nečekáte, ale musíte se s ní vyrovnat
jako chlap! Nataša a Dominik se neplánovaně
stanou rodiči.

5.9.2021 neděle 16:00 pohádka         
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK 3D 
Pamatujete si na přechytralý mimino v obleku a
jeho staršího bráchu Tima? S komedií Mimi šéf
před pár lety „zbourali“ kina a teď se pustí do
další akce. Oba bráchové sice v mezidobí trochu
dospěli, ale do obleku se nasoukala Timova
dcera Tina, která je, batolecímu věku navzdory,
fakt ostrá holka.

5.9.2021 neděle 19:00 akční           
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL (2021)       
Režisér James Gunn uvádí akční dobrodružství
superhrdinů Warner Bros. Pictures „Sebevra-
žedný oddíl“, těšte se na partu nejdegenerova-
nějších delikventů světa DC, kteří umírají
touhou zachránit svět.

8.9.2021 středa 19:00 film ČR
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si
čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že
nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se
vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním
odvážných úkolů. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je
opravdovej chlap?

9.9. 2021 čtvrtek 19.00 film ČR   
JEDINĚ TEREZA  
Tomáš (Igor Orozovič) s Terezou (Veronika Khek
Kubařová) prožívali lásku jako z učebnice. Po-
znali se na střední, přeskočila mezi nimi jiskra a
pak už to jen doutnalo a hořelo. Po vysoké spolu
zůstali v Praze, meteorolog Tomáš získal skvě-
lou práci televizního moderátora počasí, a Te-
reza se (zatím neúspěšně) snaží rozjet prodej a
výrobu ručně šitých bot. Kdy se to zadrhlo? 

10.9.2021 pátek 19:00 romantický              
AFTER: TAJEMSTVÍ
Třetí díl filmového a knižního fenoménu After
přinese pro osudovou lásku Tessy a Hardina
zatím největší zkoušku.

11.9.2021 sobota 19:00 komedie ČR   
GUMP
- PES KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT  
Rodinný film režiséra F.A. Brabce je o světě vi-
děném očima toulavého psa Gumpa. O světě, o
kterém mnoho z nás moc neví. O tom, jak nás
vidí zvířata  a jak je ten náš svět pro ně důle-
žitý. 

12.9.2021 neděle 19:00 film ČR
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Někdy vás život náhodně dostane do situace,
kterou nečekáte, ale musíte se s ní vyrovnat
jako chlap! Nataša a Dominik se neplánovaně
stanou rodiči.

15.9.2021 středa 19:00 film ČR
ZÁTOPEK
Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věno-
vaný  nejen sportovnímu, ale i životnímu pří-
běhu jednoho z největších světových atletů
všech dob.

16.9.2021 čtvrtek 19:00 akční
SHANG-CHI 
A LEGENDA O DESETI PRSTENECH
Hlavním hrdinou je superhrdina čínského pů-
vodu Schang-Chi, který je konfrontován se svojí
minulostí, když je zapleten do sítě tajemné or-
ganizace Deset prstenů. Jedná se o druhý film
ze čtvrté fáze MCU. Ve filmu uvidíme skuteč-
ného záporáka Mandarina.

17.9.2021 pátek  19:00 film ČR
JEDINĚ TEREZA
Tomáš (Igor Orozovič) s Terezou (Veronika Khek
Kubařová) prožívali lásku jako z učebnice. Po-
znali se na střední, přeskočila mezi nimi jiskra a
pak už to jen doutnalo a hořelo. 

19.9.2021 neděle 16:00 pohádka (dabing)
CROODSOVI: NOVÝ VĚK 
Croodsovi přežili pořádnou porci různých nebez-
pečí a katastrof, od ozubených prehistorických
zvířat až po naprostý konec světa, ale teď
budou čelit největší výzvě ze všech: další ro-
dině.
Croodsovi totiž potřebují nové místo k životu.
První prehistorická rodina se vydává hledat bez-
pečnější místo, které by mohla nazývat domo-
vem.

19.9.2021 neděle 19:00 akční
SHANG-CHI 
A LEGENDA O DESETI PRSTENECH
Hlavním hrdinou je superhrdina čínského pů-
vodu Schang-Chi, který je konfrontován se svojí
minulostí, když je zapleten do sítě tajemné or-
ganizace Deset prstenů

22.9.2021 středa 19:00 film ČR
VEČÍREK
Na večírku se postupně scházejí bývalí spolu-
žáci. Toto setkání by se pravděpodobně neslo
vduchu lehkého škorpení a nostalgických vzpo-
mínek, jenže místo dalšího spolužáka zazvoní u
dveří podomní prodavač a přinese nečekanou
zprávu o kamarádovi, který už nikdy nedorazí.
Účastníci večírku se za ním společně vydávají
autobusem. Během cesty se ukáže, že mluvit o
skutečných pocitech je mnohem složitější, než
se zdá.

23.9.2021 čtvrtek 19:00 film ČR
ZBOŽŇOVANÝ
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk (Jiří
Bartoška) jde do důchodu. Celý život byl vyhlá-
šeným lékařem nemocnice a nyní se těší na za-
sloužený odpočinek.
Ještě víc se však těší jeho rodina – manželka
Olga (Zuzana Kronerová), která se už nemůže
dočkat až o něj bude pečovat, stejně tak jako
jeho dcera Zuzana, jejíž manželství s Karlem
(Jiří Langmajer) se nedávno rozpadlo. Nejvíc
nadšená je však Zdeňkova vnučka Aneta (Mar-
tina Czyžová), která dědu vždy považovala za
svůj velký vzor a píše o něm seminárku do
školy.

24.9.2021 pátek 19:00 film ČR
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si
čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že
nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se
vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním
odvážných úkolů. 

25.9.2021 sobota 16:00 komedie ČR   
GUMP
- PES KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný film režiséra F.A. Brabce je o světě vi-
děném očima toulavého psa Gumpa. O světě, o
kterém mnoho z nás moc neví. O tom, jak nás
vidí zvířata  a jak je ten náš svět pro ně důle-
žitý. Ten svět, který jim dává domov, sílu, na-
ději, ale také bolest. 

25.9.2021 sobota 19:00 akční           
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL (2021) 
Režisér James Gunn uvádí akční dobrodružství
superhrdinů Warner Bros. Pictures „Sebevra-
žedný oddíl“, těšte se na partu nejdegenerova-
nějších delikventů světa DC, kteří umírají
touhou zachránit svět.

26.9.2021 neděle 16:00 pohádka
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
Pamatujete si na přechytralý mimino v obleku a
jeho staršího bráchu Tima? S komedií Mimi šéf
před pár lety „zbourali“ kina a teď se pustí do
další akce. 

26.9.2021 neděle 19:00 film ČR
ZBOŽŇOVANÝ
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk (Jiří
Bartoška) jde do důchodu. Celý život byl vyhlá-
šeným lékařem nemocnice a nyní se těší na za-
sloužený odpočinek.

29.9.2021 středa 19:00 film ČR
VEČÍREK
Na večírku se postupně scházejí bývalí spolu-
žáci. Toto setkání by se pravděpodobně neslo v
duchu lehkého škorpení a nostalgických vzpo-
mínek, jenže místo dalšího spolužáka zazvoní u
dveří podomní prodavač a přinese nečekanou
zprávu o kamarádovi, který už nikdy nedorazí. 

30.9.2021 čtvrtek 19:00 akční  
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
James Bond, agent 007, skončil aktivní službu
a užívá si zasloužený odpočinek na Jamajce.
Klid však nemá dlouhého trvání – objeví se totiž
jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho
o pomoc. 

Září 2021
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Září 2021

3. září 2021, pátek od 18:30 hod. 
ROCK BAND
Vystoupení kapely 
Kavárna Kap Café
Vstupné 100,- Kč

4. – 5. září 2021, sobota - neděle
MISTROVSTVÍ EVROPY V MOTO-
KROSU KATEGORIÍ 65 A 85 CCM
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V
MOTOKROSU JUNIORŮ A ŽEN
Program zahrnuje sobotní kvalifikace a v
neděli hlavní závody. Fanouškům i všem
zúčastněným bude dopřáno kromě spor-
tovního zápolení i večerní MX párty. Při
té příležitosti se v městském parku v Ka-
plici v sobotu v 18:30 uskuteční slav-
nostní zahájení, na kterém budou
představeni všichni juniorští jezdci z
Mistrovství Evropy. Po něm bude násle-
dovat koncert zpěvačky Dashy s Pájky
Pájk Martina Kumžáka a dále vystoupí i
DJ Janda Fanda, který ukončí své vy-
stoupení v 1 hodinu v noci. Během kon-
certu bude také probíhat i charitativní
sbírka pro 24 letého Ondřeje Šedivého
na pomoc při 24 hodinové péči. 
Blanská kotlina a městský park 

10. – 11. září 2021, pátek – sobota 
SOUTH BOHEMIA CLASSIC - GRAND
PRIX 
V sobotu od 13:00 hod. na náměstí v Ka-
plici vás čeká bohatý program. 
150 klasických vozidel, ukázky sportov-
ních aut, výstava veteránů, program pro
děti, živá hudba.
Náměstí Kaplice 

12. září 2021, neděle 15:00 hod.
MICHAL JE KVÍTKO
Michal, bez ohledu na počasí i roční ob-
dobí dokáže, že během představení roz-
kvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale
i sám sebe. Roztančí sál v různých ryt-
mech třeba letní plážové Samby, tančit
tak budou nejen děti, ale i květiny!
Kulturní dům Kaplice
Vstup: 150,- / 130,-

Po celé září 
VÝSTAVA OBRAZŮ ELIŠKY MARTI-
NOVSKÉ
Kavárna Kap Café 

17. září 2021, pátek 14:00 – 19:00 hod.
18. září 2021, sobota 9:30 – 16:00 hod.
KAPLICKÝ UŠÁK
Velká chovatelsko – zemědělská výstava.
Kolem 500 zvířat. Doprovodný program:
Rybáři, Pstruhařství Kaplice, Mladí mys-
livci z jihu, kynologický klub, draví ptáci,
skákací hrad, farmáři, historické trak-
tory, žonglérská pohádka (Tři prasátka)…
Hudební doprovod s kapelami Správná
pětka, Dixie Old Boys, Shellou band. Zve
KIC Kaplice, Město Kaplice, Kučera ze-
mědělství a ČSCH ZO Střítěž aj. organi-
zace. 
Městský park Kaplice
Vstupné: Dospělí 100,- Kč

Děti 50,- Kč
Celovíkendové: Dospělí:150,- Kč

Děti 70,- Kč
Děti do 7 let zdarma

26. září 2021, neděle od 8:30 hod
DĚTSKÁ RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ 
Město Kaplice ve spolupráci s KIC Kaplice
pořádá dětskou rybářskou soutěž na
Rožnovském rybníku u Hubenova. Je
nutná registrace  kvůli počtu soutě-
žících (25 účastníků). Po celý den
bude k dispozici občerstvení od pana
Farkaše - Kinokavárna. Na celý lov
budou dohlížet instruktoři. Jsou pro Vás
připravené medaile s cenami. Žádný
účastník neodejde s prázdnou.
Registrace: rybarskasoutezkap-
lice@seznam.cz, tel. 380 311 388
Rožnovský rybník u Hubenova
Startovné 100,- Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

CB Auto
Budějovická 166
Český Krumlov
Tel: 773 740 853
www.cb-auto.cz

Pokud máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let  
a chcete ušetřit peníze za opravy nebo výměnu 
opotřebovaných dílů, pak je Šeková knížka plná  
slev určena právě vám. Šeková knížka obsahuje 
kupony s až 20% slevou na materiál i práci  
u nejběžnějších oprav a řadu dalších výhod pro  
vás. Dopřejte svému vozu opravdu profesionální  
péči v autorizovaném servisu ŠKODA. 

Pokud Šekovou knížku ještě nemáte, je pro vás 
zdarma připravena v našem servisu.

S Šekovou knížkou ušetříte až 20 % 
za servis, díly i příslušenství.

ABY  VAŠE 
    ŠKODA 
 ZŮSTALA 
  ORIGINÁLNÍ
Využijte až 20% slevy
    z Šekové knížky.

Platí pro vozy ŠKODA 
starší 4 let
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28.000 – 36.000 Kč

DOBRÁ PARTA

ŘADA BENEFITŮ

Různorodá práce v moderním prostředí firmy HAUSER, úspěšného celoevropského dodavatele 
chladicího nábytku a techniky. Pracujte u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů kaplického 
regionu na pozici:

NENÍ NAD ČÍM VÁHAT
MOHU VYRÁBĚT, ZLEPŠOVAT,
SPOLUPRACOVAT

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK / ZÁMEČNÍK
✶ �Budete�se�podílet�na�výrobě�moderního�chladírenského�nábytku.
✶  Podle�své�kvalifikace�budete�provádět�různě�náročné�montážní� 

a�zámečnické�práce.
✶  Konkrétní�pracovní�úkoly�přizpůsobíme�Vašim�zkušenostem� 

a�práci�Vás�naučíme.

Co očekáváme?
✶  Zručnost
✶  Spolehlivost
✶  Ochotu�pracovat�na�2�směny

Našich zaměstnanců si vážíme!
Přispíváme�na�dojíždění,�dotujeme�stravování,�vyplácíme�věrnostní�prémie�
až�120�%�měsíční�mzdy,�poskytujeme�všem�5�týdnů�základní�dovolené� 
a�až�1�týden�dovolené�navíc�za�odpracovanou�dobu,�nabízíme�štědré�
příspěvky�na�masáže�a�sportovní�aktivity,�odměny�za�zlepšovací�návrhy,�
placené�volno�při�doprovodu�prvňáčka�a�další�benefity.

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

HAUSER spol. s r.o.
382�41�Kaplice�253
www.hauser.cz

Těšíme�se
na�Vás!


