
Děti si ho okamžitě zamilovaly. Fotily se
s ním a užívaly si jeho přítomnost. Aby
ne… byl to skutečný sympaťák! O kom je
řeč? O velkém Kaplickém Ušákovi, který
ve dnech 17. a 18. září okupoval městský
park v Kaplici. Konala se zde totiž chova-
telsko-zemědělská výstava s názvem Kap-
lický ušák. A právě Ušák byl jejím
maskotem.

„Jsem rád, že i přes covidovou krizi a
ošemetné počasí lidé na akci přišli. Bylo
jich hodně, přičemž mnozí si užili oba dny,
což mě moc těší. Radost mi mimo jiné
udělalo, že přijeli i přátelé z Freistadtska
se svými traktory. Celkově Kaplického
ušáka hodnotím dobře, myslím, že se to
podařilo,“ uvádí starosta Kaplice Pavel
Talíř.

Dle jeho slov je Kaplický ušák již tradicí,
která bude mít pokračování. „Malinko
touto akcí navazujeme na dožínky. Je to
oslava práce a lidského umu,“ říká a do-
dává, že jednou z priorit je, aby byla udá-
lost zážitkem především pro děti. „Byli
bychom rádi, kdyby si díky ní vytvořily
vztah k zemědělství, které je dnes bohu-
žel na okraji zájmu. Na akci se setkají s
malými a velkými zvířaty, ptáky, rybami…
Je zde na co koukat a věřím, že se jedná
o zážitek.“

Pavel Talíř se Kaplického ušáka účastnil
aktivně. Neúnavně bral děti i dospělé na
spanilou jízdu svým historickým trakto-
rem. Zájem byl velký. „Dovezl jsem si ho
z Německa od příbuzných. Chtěli ho zlikvi-
dovat, což se naštěstí nestalo. Opravili
jsme ho a normálně ho používáme. Mám

ho pro radost. A radost dělá i na Kaplic-
kém ušákovi, pro děti je to další fajn zpe-
stření,“ dodává starosta.

A co všechno výstava nabídla? Bylo toho
skutečně hodně. „Soutěže pro děti, kyno-
logické kluby, sokolníky, pstruhařství, his-
torické traktory, zahrádkáře, farmáře,
ježdění na koních, králičí hop, skákací
hrady, hudební doprovod, mraky dobrých
stánků a mnoho dalšího,“ vyjmenovával
na akci vedoucí Kulturního a informačního
centra Kaplice Stanislav Trs, který výsta-
vou provázel v roli moderátora. 

Dodejme, že hospodářských zvířat bylo
kolem pěti stovek, a to od drůbeže a ptac-
tva až po velké chovné druhy. Samozřej-
mostí pak byly nejrůznější dobroty a
doprovodný program, který nabídl další
zážitky. Úsměvy na tvářích loudil napří-
klad zmíněný králičí hop, dech se tajil z
ukázek létání dravců a na dobré náladě se
podepisovala i živá muzika. 

Spolupracující organizace: Kučera - ze-
mědělská s. r. o., Velimpex, Novohradsko-
Doudlebsko, Mladí myslivci z Jihu, EGAL
s.r.o., Pstruhařství Kaplice, ZKO Netolice,
ZKO Kaplice, SOŠ a SOU Kaplice, Inotech
electronic, E-ON, CB Kočky, SOŠ veteri-
nární, mechanizační a zahradnická a Ja-
zyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Obec Bujanov, Včelaři, Kabinet
Kaplice, Zahradnictví Bauernöpl s.r.o,
Technické služby Kaplice, Sokolnictví
Zaleš,

Fotografie z akce na straně 12. a 13.

Kaplický ušák nabídl dva dny plné zábavy!
Václav Votruba

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
na prahu podzimu

proběhlo mnoho akcí,
ať už motokrosové zá-
vody, závody vete-
ránů, sportovní akce
Kaplice v pohybu a

jiné. Mezi nimi i tradiční Kaplický
ušák. Letošní ročník jsme chystali s
obavami, zda jej covidová situace do-
volí. Nakonec musím konstatovat, že
proběhl jako vždy a s velkou účastí
nejen chovatelů, ale i návštěvníků.
Rád bych poděkoval našim drobným
chovatelům, všem vystavovatelům z
oboru zemědělství, ať malo nebo vel-
kovýrobcům. Setkal jsem se s řadou
pozitivních ohlasů nejen z řad kaplic-
kých obyvatel, ale do města zavítali i
návštěvníci z různých koutů jižních
Čech, kteří se přijeli nejen podívat,
ale i zakoupit vystavovaná zvířata. Už
v pátek večer byli mnozí překvapeni,
že v klecích to notně prořídlo. Přes-
polní mnohdy ocenili i květinovou vý-
zdobu a upravenost našeho města.

Jedinou vadou na kráse, a v po-
slední době často diskutovanou, je
pohyb různých sociálně slabých ob-
čanů v prostorech města. Lidé se po-
zastavují nad jejich chováním a často
vyzývají úřad k učinění nápravy. Naše
zákonné možnosti jsou však velmi
omezené, ale přesto se snažíme situ-
aci řešit pomocí městské policie, so-
ciální komise a zaměstnanců
sociálního odboru. Bohužel se naše
snahy nesetkávají s úspěchem, neboť
narážíme na neochotu samotných
bezdomovců něco měnit. 

Pokračování na str. 2

Mgr. Pavel Talíř

Ročník XXV  / Říjen 2021 / zdarma 



Slovo z radnice

Ve dnech 8. – 9. října nás čekají
volby do Poslanecké sněmovny ČR,
proběhnou v tradičních devíti voleb-
ních obvodech. Všichni voliči obdrží
včas volební lístky, v případě ztráty či
znehodnocení je možné obdržet vo-
lební lístky ve volební místnosti. Rád
bych na tomto místě vyzval spoluob-
čany k účasti ve volbách, neboť je to
způsob, jak vyjádřit spokojenost či
nespokojenost se způsobem správy
věcí veřejných. Nenechme se ovlivnit
předvolebními hesly a sliby, ale vždy
se dívejme nejen zpět, ale i do bu-
doucnosti. 

S přáním hezkých podzimních dnů 

Váš starosta Pavel Talíř
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Vážení spoluobčané, v období cca října
2021 do 21. 12. 2021 proběhne realizace
přípojky pro rozvod centrálního zásobo-
vání teplem v části ulic Masná a Dlouhá v
Kaplici. V tomto období dle postupu sta-
vebních prací dojde k uzavírce komuni-
kace a části přilehlých chodníků v úseku
ulice Masná po křižovatku s ulicí Dlouhá,

od č.p. 199 po č.p. 206. Stavební práce se
budou týkat výkopových prací pro uložení
rozvodů tepla, uložení teplovodní přípojky
a opětovného uložení zámkové dlažby
chodníků a úpravy plochy komunikace. 

Za vzniklé obtíže se Vám předem omlou-
váme, stavební práce budou provedeny v
nejkratším možném termínu. 

UPOZORNĚNÍ- Stavební práce na komunikaci ul.
Masná a Dlouhá v Kaplici
Aleš Komenda, referent odboru správy
majetku a ekonomiky KapliceMgr. Pavel Talíř

Informace pro občany

Město Kaplice oznamuje, že v měsíci
říjnu roku 2021 budou přistaveny velko-
objemové kontejnery v níže uvedených
osadách:

•  Pořešín, Pořešínec, Žďár
pátek   8.10. - pondělí 11.10. 

• Rozpoutí, Hubenov, Hradiště
pátek 15.10. - pondělí 18.10. 

• Mostky, Dobechov, Blansko
pátek 22.10. - pondělí 25.10.

Do kontejnerů je zakázáno vhazovat vy-
tříděný papír, plast a sklo, sádrokarton,
pneumatiky, elektrospotřebiče, baterky a
nebezpečné odpady (např. různé obaly od
škodlivin, zbytky barev, laků a olejů, ole-
jové filtry, eternit) - tyto odpady lze bez-
platně odevzdat ve sběrném dvoře v
Kaplici.

Elektrospotřebiče a zářivky můžete
umístit vedle velkoobjemových kontej-
nerů nebo je bezplatně odevzdat ve sběr-
ném dvoře v Kaplici.

OZNÁMENÍ O PŘISTAVENÍ
VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERŮ
Bc. Miluše Lukšová
referent / odbor správy majetku a
ekonomiky

Týden knihoven v městské knihovně od 4. října do 8. října 2021

• zápis pro nové čtenáře na 1 rok zdarma
• čtenářská amnestie (odpouštíme poplatky za upomínky)
• nabízíme začátečníkům kurzy práce s počítačem
• je možné si u nás skartovat dokumenty
• prodáváme vyřazené knihy
• nabízíme informatiky pro školy a školky

Výhody zápisného na 1 rok zdarma a čtenářská amnestie se vztahují i na pobočky knihovny
1. Máje 776 v Kaplici a v Blansku a to po celý měsíc říjen. 

26. října 2021 od 17 hodin „Kraj pod Mandelsteinem“, vstupné dobrovolné. 

Městská knihovna Kaplice pořádá přednášku - ozvučenou projekci fotografií – besedu - autogra-
miádu knihy Kraj pod Mandelsteinem. O krajině a knize bude vypravovat autor Milan Koželuh.
Mandelstein 874 m n. m. v Rakousku je dominantou Skalecké krajiny zaniklých vesnic a symbo-
lem odsunu. S navazujícím hřebenem vitorazského Ferstru jsou blízko civilizaci a přesto ne-
známé, ukrývající nepoznanou krásu.

27. října 2021 Noc s Andersenem (pozor změna termínu).

Zažijte kouzelnou noc plnou pohádek, her a soutěží v knihovně. Večer s přespáním v knihovně je
určen pro děti od 1. do 5. třídy, počet dětí je omezen. Rodiče mohou své děti přihlásit na
tel. 380 312 641 nebo na e-mail: urazilova@mestokaplice.cz, knihovna@mestokaplice.cz.

Odlož mobil v knihovně 2021.

Nezisková společnost ASEKOL v letošním roce opakuje úspěšný projekt z roku 2019 – „Odlož
mobil v knihovně“ v Jihočeském kraji, jedná se o sběr vysloužilých mobilních telefonů. Termín
sběru telefonů upřesníme.

Připravujeme na listopad:

Kaplické dny s řemesly a jarmarkem od 26. listopadu do 27. listopadu 2021 ve Slovan-
ském domě.
Prosíme ty z vás, kteří chtějí prodávat nebo ukázat své výrobky, aby se přihlásili na telefon 380
312 641 nebo e-mail: knihovna@mestokaplice.cz nejpozději do 19. listopadu 2021.

Cestopisná beseda „Tajuplná Afrika“.

Nejdobrodružnější expedicí rodiny Márových se stala výprava do čtyř států v jižní části Afriky:
JAR, Namibie, Botswany a Zimbabwe. Při úžasně barevné projekci fotografií i filmových záběrů se
dozvíte, jak se dá neznámými končinami černého kontinentu cestovat na vlastní pěst.

Městská knihovna Kaplice

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

tel. 380 303 100, nákladem 3100 výtisků. 
Evidenční číslo MK ČR E 115 76.  Uzávěrka 11. čísla 20. 10. 2021 

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

tel.: 380 311 388, info@kickaplice.cz Redakční rada Mgr. Stani-
slav Trs, Mgr. Libor Lukš, Mgr. Pavel Janota, Mgr. Jana Kopúnová,
Magdalena Opolzerová, Daniela Wimmerová a Ing. Lukáš Bodnár. 

Internetová verze: www.mestokaplice.cz  

Redakce se nemusí ztotožňovat  s názory zveřejněných příspěvků a ne-
zodpovídá za gramatické a stylistické chyby přizpěvovatelů.
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PROČ TUŽKA PÍŠE?

Ve středu 1. září jsme přivítali na naší
škole nové prvňáčky. 

9. září se pak všichni vyfotili v lavici se
svými penály a sešity. Než se vystřídali,
poptali jsme se novopečených školáků,
jaké jsou jejich první dojmy z nové školy.

Většinou se těší na psaní, čtení a počí-
tání, také do tělocvičny, ale našli se i tací,
co se nemůžou dočkat oběda nebo dru-
žiny, tam hlavně na to, až si odpočinou při
poslouchání pohádky. Velice se všem líbí
a těší se na velkou přestávku na hřišti,
protože se tam mohou potkat se svými
staršími kamarády nebo sourozenci.

Na dotaz, co je překvapilo, odpověděli,
že hlavně to, že se na ně přišel podívat
pan starosta. Někteří prý nečekali, že
škola je tak velký prostor. To zjistili až při
prozkoumávání pavilonů a divili se, že
máme kuchyňku, hudebnu, výtvarnu a
dílny. Kluky, ale i některá děvčata, pře-
kvapila dílna pana školníka.

Naši prvňáčkové jsou šikovní, klidní a
zatím (jak nám prozradili) i rádi vstávají.    

TAK JIM PŘEJEME, AŤ JIM TO NADŠENÍ
DLOUHO, DLOUHO VYDRŽÍ!

V letošním školním roce opět proběhly
adaptační pobyty žáků šestých tříd s dob-
rodružným přespáním ve třídě. 

První den čekal žáky program pro
stmelování kolektivu vedený lektory
ICOSU. Za odměnu si děti mohly opéct
buřty na ohni a za úplné tmy zakončily
den stezkou odvahy. 

Druhý den s žáky pracovali peer ak-
tivisté školy (vrstevníci) pod vedením
školního metodika prevence. Připravili si
pro žáky šestých tříd různé sportovní ak-
tivity (vybíjenou, fotbal, atd…) a aktivity
zaměřené na vztahy ve třídě.   

Žáci si tento dvoudenní adaptační
pobyt ve škole užili a kdykoliv by si po-
dobnou akci rádi zopakovali. 

Základní škola Fantova
Nově nás naleznete na nových webo-

vých stránkách www.zsfantova.cz 

ZÁŘÍ V ZŠ ŠKOLNÍ     ADAPTAČNÍ POBYT
FANTOVÁKŮPaní učitelky Dana Jiraňová a Iva

Slaninová

Současná situace není pro cestování příliš přátelská, my, druhý
stupeň ZŠ Školní, jsme se ale ani letos nechtěli nechat ochudit
o poznávání nových, krásných míst, a tak jsme se vydali na
cestu...

Nebyla to cesta nikterak dlouhá, vedla vlastně jen za roh naší
školy do kaplického kina, ale vydávali jsme se s velkým očeká-
váním, neboť nás volal “Ostrov kontinent”, bájná Lemurie,
Sedmý světadíl, Laboratoř bohů... zkráceně – Madagaskar.

Film začal vpravdě nevšedně. Starý muž opakoval slova o ja-
kémsi obřadu, která nám nejprve nedávala smysl. Vysvětlení
jsme však dostali záhy. Náš průvodce a tvůrce projektu Planeta
Země 3000, Adam Lelek, postavil prezentaci své cesty na pří-
běhu hledání tajemného obřadu Famadihana. Tento obřad pro-
vozují právě jen domorodci na Madagaskaru a je tak tajemný,
protože je přísně zapovězeno o něm mluvit nebo jej natáčet. Vel-
kou část filmu, se zdálo, že tento obřad zůstane utajený i nadále.
Nebyli jsme však zklamaní. Místo Famadihany nám autor pro-
jektu předkládal překrásné obrazy z cesty. Představoval nám
místní faunu i flóru a pomáhal nám proniknout do kultury a
smýšlení madagaskarských obyvatel.

Mohli jsme se z blízka podívat na miniaturní endemitní chame-
leony ne větší než náš palec. Do očí jsme pohlédli údajně nej-
ošklivějšímu zvířeti světa, ksukolovi ocasatému, který je také
známý jako aye-aye. Pozorovali jsme plaché dravce fosy i hro-
znýše madagaskarského.

Cestovali jsme společně s naším průvodcem po cestách i ne-

cestách... Nutno přiznat, že především po necestách, protože
madagaskarské silnice občas připomínají spíše díry po vybuch-
lém granátu. Sledovali jsme místní obyvatele, nahlédli do jejich
škol a do jejich domů, díky čemuž jsme měli možnost porovnat
kulturní rozdíly mezi vším, co známe a tím, co znají na Madaga-
skaru.

Film už téměř končil, tu se nám ale znovu zjevil tajemný duch
madagaskarského starce a dovolil našemu průvodci, aby byl
přítomen jedné z nejdůležitějších událostí v životech tamějších
obyvatel, dovolil nám pohlédnout na obřad Famadihana. Byl to
pro nás nepochopitelný akt. Sestával z vyjmutí mrtvého těla ze
země, omytí ostatků, převlečení nebožtíka do nových pohřebních
šatů a dlouhé cesty po všech příbuzných. Lidé nebyli smutní,
tančili a zpívali a pohazovali si rakev nad hlavou jako vítěznou
trofej.

S tímto obrazem jsme beze slov odcházeli z kina, bohatší o zá-
žitek i o zkušenost s kulturou tak odlišnou a vzdálenou jako je
kultura Laboratoře bohů, Madagaskaru.

Nemohu tuto zprávu z cest tedy zakončit jinak než přáním,
abychom sami mohli objevovat a bádat a poznávat, co naše žíz-
nící mysli ráčí - v Kaplici, na Madagaskaru nebo kdekoliv jinde.

ZŠ Školní 
na cestách

Madagaskar
Žáci druhého stupně ZŠ Školní

Černočernou tmu tmoucí zažili tře-
ťáci ze ZŠ Školní, když na chvilku vy-
pnuli své důlní lampy při návštěvě
grafitového dolu v Českém Krumlově.
A co ještě? Hrůzostrašnou, drkotavě
hlučnou cestu důlním vláčkem až do
samého středu skály. Módní přehlídku
slušivých overalů doplněných holín-
kami a přilbami. Téměř kilometrový
pochod s čelovkami a pekelně těž-
kými bateriemi na opasku. Pátrání po
trojici permoníků, skrývajících se na
křižovatkách důlních cest. Objevení
kamene, který se dá nacpat do tužky
a píše. A taky se jím dají namalovat
kníry pod nos. Nákupy v obchůdku,
kde se dají koupit „drahokamy“ už za
desetikorunu. A hlavně společný
výlet. Těch jsme si v poslední době
moc neužili.

Tak ať je jich víc.

Z kaplických škol

Žáci a třídní učitelka 3.A ZŠ
Školní Mgr. Roman Vraspír 
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Kapitola 2 
Technické lyceum
na střední škole 
v Kaplici

Od příštího školního roku budou mít
žáci závěrečných ročníků základních
škol možnost studovat na kaplické
střední odborné škole maturitní obor
Technické lyceum. 

Za významné podpory Jihočeské
hospodářské komory, Města Kaplice,
firem Kámen a písek, spol. s r. o. a
Engel strojírenská spol. s r. o. se nám
podařilo zařadit do nabídky oborů
vzdělání tento čtyřletý maturitní obor.
Všichni partneři si uvědomují, že
tento technický obor pomůže zvýšit
mezi žáky zájem o tak potřebné tech-
nické vzdělávání a absolventi Technic-
kého lycea se tak stanou odbornou
posilou pro firmy v našem regionu.

A jak vlastně vypadá výuka na Tech-
nickém lyceu? Do vzdělávacího pro-
gramu tohoto oboru se řadí jednak
všeobecně vzdělávací předměty jako
jsou dva cizí jazyky, aplikovaná ma-
tematika, technická fyzika, informa-
tika, ale především odborné
předměty − technické kreslení, CAD
systémy, deskriptivní geometrie, ro-
botika, průmyslový design, ale i zá-
klady podnikání a ekonomiky. Ve
třetím ročníku se pak může žák profi-
lovat výběrem vyučovacích předmětů
z odborných bloků.

Jedním z důležitých cílů Technického
lycea na SOŠ a SOU Kaplice je maxi-
mální propojení teorie s praxí. Již od
1. ročníku budou žáci absolvovat od-
bornou praxi ve školních dílnách a na
reálných pracovištích, aby se co nej-
více seznámili s pracovními pozicemi
v organizacích a firmách na všech
stupních výroby a řízení.

Takže až budete vyplňovat přihlášku
ke studiu na střední škole,    popře-
mýšlejte i o Technickém lyceu. Tento
perspektivní obor lze v Jihočeském
kraji studovat pouze v Táboře a nyní
i u nás v Kaplici. Více na www.geu-
kaplice.cz

PhDr. Zdeňka Lovčí, ředitelka
školy

Již tradičně se naše škola účastní OVOV
Sazka olympijský víceboj. Tato skvěle zor-
ganizovaná dvoudenní atletická soutěž
přivádí ke sportu tisíce dětí z celé České
republiky. V průběhu roku se konají
okresní a krajská kola soutěže. Vyvrcho-
lením je zářijové celorepublikové finále,
které je součástí Evropského týdne
sportu, iniciativy Evropské komise na
podporu sportu a pohybové aktivity v celé
Evropě.

Letošního finále se zúčastnili Vojtěch
Stříbrný, Adéla Šedivá, Filip Komárek, Zu-
zana Adámková, Jonáš Rychnavský, Amé-
lie Kubatová, Filip Rolčík a Anastasia
Bogdanová. Všechny děti předvedly
opravdu pozoruhodné výkony v pěti atle-
tických a pěti silových disciplínách. Sou-
těží se v počtu shybů, kliků, lehů sedů,
přeskoků přes švihadlo, dále v hodu me-
dicinbalem a kriketovým míčkem, běhu na
60m, skoku do dálky, trojskoku a volitelná
disciplína je běh na 1km nebo plavání či
driblink v časovém limitu. Naše škola v
obrovské konkurenci 73 škol vybojovala
pátou příčku. Vojtěch Stříbrný ve své ka-
tegorii soutěžil s 92 chlapci z celé repu-
bliky a získal ZLATOU medaili. Navázal tak
na svůj loňský úspěch se stříbrnou me-
dailí. V atletických disciplínách letos ne-
kompromisně obsadil 3x první a 2x druhé
místo a byl tak nejlepším atletem závodu.
Tento úspěch by nebyl možný bez obrov-
ské podpory našeho učitele Vladimíra Kra-
tochvíla, kterému chceme moc
poděkovat.

Na 4. místě ve své věkové kategorii se
umístila Amélie Kubatová, které se v
mnoha disciplínách neskutečně dařilo, bo-
hužel v konečném výsledku jí třetí příčka
unikla doslova o vlásek. Atletickým disci-
plínám kralovala. První byla v běhu na
60m, v hodu medicinbalem i v trojskoku.
Druhá potom ve švihadle a skoku do
dálky. Anastasia Bogdanová celkově skon-
čila na pátém místě, v běhu na 1km však
byla druhá, čtvrtá v dálce a pátá v klicích
a hodu krikeťákem. Filip Komárek byl pátý
v běhu na 1km, Jonáš Rychnavský třetí v
medicinbalu a 4. v hodu krikeťákem. Filip
Rolčík byl třetí ve skoku do dálky a pátý
byl v hodu medicinbalem. Zuzana Adám-
ková měla největší úspěch v běhu na 1km
kde skončila na krásném sedmém místě,
Adéle Šedivé se dařilo nejvíc při troj-
skoku, kde obsadila pátou příčku.

Celkově naše družstvo skončilo na skvě-
lém 5. místě, těsně za třetím a čtvrtým
družstvem.

Během plnění disciplín se soutěžící se-
tkali s některými současnými i bývalými
olympioniky a dalšími vrcholovými spor-
tovci (Šárka Kašpárková, Lucie Šafářová,
Šárka Záhrobská, Hana Horáková, Ale-
xander Choupenitch, Marek Švec, Jiří
Daler, Jan Kůrka aj.) Mnozí nám říkali, že
i po ukončení aktivní činnosti se k udržo-
vání zdatnosti stále vrací. To je pro nás
motivací i do dalšího sportování! VŠE-
OBECNÁ ZDATNOST JE PŘEDPOKLAD PRO
VŠECHNY SPORTOVNÍ AKTIVITY!

ZŠ Školní na republikové finále OVOV v
Brně
Ing. Květoslava Stříbrná

Z kaplických škol
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Společnost

V rámci XIII. ročníku celostátní akce
Týden sociálních služeb vás zveme
netradičně na prohlídku naší zahrady
dne 6. října od 9 do 15 hodin.

Na naší zahradě, kromě již instalo-
vané dřevěné zvoničky, nově zbudo-
vané a vysvěcené kapličky    sv. Anny
umístěné na terase u rybníka Pentle
a dalších zajímavých zákoutí s mnoha
způsoby využití, můžete zhlédnout
malé stádečko ovcí kamerunských,
slepice a kachny sloužící našim klien-
tům k farmingterapii.

Při příchodu se ohlašte na recepci
domova. Děkujeme.

Dne 16.09.2021 se v budově kaplické radnice uskutečnila
schůzka členů Sociální komise města Kaplice doplněná o zá-
stupce vedení města a Rady města Kaplice, Policie ČR, Městské
policie města Kaplice, Odboru sociálních věcí a péče Městského
úřadu Kaplice a zástupce Streetworkera Český Krumlov. Jediným
bodem jednání bylo téma bezdomovectví, resp. problém osob,
které se „potloukají“ po Kaplici a svých chováním narušují ve-
řejný pořádek ve městě. Bezdomovectví nejčastěji vzniká v dů-
sledku náhlé ztráty bydlení osoby (např. rozvod, exekuce na byt,
neuhrazené náklady na bydlení, porušování provozního řádu
ubytovny) nebo tak, že osoba nechce dodržovat žádná společen-
ská pravidla a žije „na ulici“. Ne všechny osoby, které se po Ka-
plici „potulují“ jsou osoby bez přístřeší, některé osoby se pouze
jako osoby bez přístřeší chovají. 

Musím zdůraznit, že takto viditelný problém „bezdomovectví“
se dosud Kaplice netýkal. Obrat nastal teprve nedávno. Pracov-
níci úřadu práce stejně jako pracovnice Odboru soc. věcí a péče
MěÚ Kaplice soustavně pracují s osobami v těžké životní situaci,
hledají jim stálé bydlení a pomáhají jim tyto životní situace vy-
řešit.  U některých lidí je však na prvním místě láska k alkoholu
a touha být ve společnosti podobných přátel na „ulici“. Takový
člověk bude jen těžko dodržovat nějaké uznané normy vzájem-
ného soužití ve společnosti a brát ohledy na své spoluobčany.
Městská policie, v mezích svých pravomocí, jedná tak, aby tyto
osoby narušovaly svým chováním veřejný pořádek co nejméně.
Je třeba zdůraznit, že městská policie nemůže být všude a bez
upozornění veřejnosti nemůže řešit problém právě tam, kde je v
danou chvíli zapotřebí. Právě proto, že členové Rady města Kap-
lice, členové Sociální komise města Kaplice, jakož i vedení města
Kaplice si tento problém uvědomují, se uskutečnila schůzka So-
ciální komise doplněná o zástupce všech kompetentních organi-
zací a institucí, kteří jsou v kontaktu s těmito lidmi, a kteří
mohou přispět k řešení tohoto problému. Pokud nějaké „účinné“
řešení tohoto problému vůbec existuje. Na tuto problematiku se
snažila zmiňovaná skupina najít řešení. Jednoduchá řešení ne-
existují a výroky typu „co dělá starosta, proč to neřeší?“, „ať to
řeší městská policie“ neřeší vůbec nic, právě proto, že žádné jed-
noduché řešení neexistuje! Potulování se po městě není možné

zákonem trestat a ani městská vyhláška, která by regulovala že-
brání, požívání alkoholu na veřejnosti není řešení, protože pří-
padné pokuty za takovéto asociální chování město z těchto osob
nevymůže (nemají pravidelný příjem, z kterého by jim město
mohlo peníze za pokuty strhnout) a institut vykázání těchto osob
za hranice města není právně možný. Osoby bez přístřeší musí
mít silnou motivaci nebýt „na ulici“, a pokud už „na ulici“ trvale
žijí, musí zachovávat alespoň základní pravidla společného sou-
žití mezi lidmi. Bez toho nebude žádné účinné řešení tohoto
problému možné. 

Po dlouhé diskusi se sociální komise v rozšířeném složení
shodla na několika závěrech:

- komise doporučuje, aby sociální pracovníci MěÚ Kaplice
nadále pokračovali v sociální práci s těmito osobami a motivovaly
je k nalezení a udržení si stálého bydlení,

- komise doporučuje, aby městská policie nadále pokra-
čovala v kontrole těchto osob a jejich chování a vyzývala tyto
osoby k dodržování alespoň základních pravidel společenského
chování,

- komise doporučuje, aby občané, kteří budou svědky zá-
vadového chování těchto osob (žebrání, znečišťování veřejného
prostranství, jiné narušování veřejného pořádku), neanonymně
nahlašovali tyto skutečnosti městské policii (tel. 380 303 139,
605 111 039),

- komise doporučuje, aby si občané důsledně chránili
svoje nemovitosti před vniknutím cizích osob (zamykali vstupní
dveře, brány ke svým nemovitostem, nepouštěli cizí osoby do
společných vchodů bytových a panelových domů) a v případě
neoprávněného vstupu cizích osob do nemovitostí okamžitě kon-
taktovali Policii ČR nebo městskou policii,  

- komise doporučuje, aby se Sociální komise města Kap-
lice ve spolupráci s vedením města, pověřenými členy rady
města Kaplice a kompetentními organizacemi a institucemi, na
základě příkladů dobré praxe z jiných měst, pokusili připravit a
uvést do praxe další možnosti řešení tohoto problému.

Za Sociální komisi města Kaplice Mgr. Pavel Janota

Den otevřené za-
hrady v Domově
pro seniory Kaplice
Ivana Sládková

Bezdomovectví v Kaplici
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Spolek aktivních seniorů  zahájil letos  svou činnost až s létem,
po uklidnění covidových  omezení.

Čekalo na nás hned  několik úkolů  .
Především příprava  na  další ročník  krajského kola   Sportov-

ních her seniorů v Českých Budějovicích,které se uskutečnilo
14.září a na které jsme přihlásili dvě čtyřčlenná družstva. Slav-
nostní vyhlášení  výsledků proběhlo v odpoledních  hodinách v
sále kulturního střediska Slávie. Tentokrát bylo  o polovinu méně
přihlášených družstev,než obvykle. Akce byla dobře připravena
a i když jsme  nakonec odjížděli domů jen s diplomem za aktivní
účast,byli jsme spokojeni.

Zúčastnili jsme se a doufáme,že až se vše zase pomalu vrátí
do normálních kolejí přivezeme si  jako vždy i nějaký ten pohár.

Měli jsme v uplynulých dnech ještě jednu smutnou povinnost
rozloučit se s naší aktivní členkou Marií Röschlovou, jednatelkou
spolku. Odešla  po dlouhé  zákeřné nemoci a tak jsme se spo-
lečně prošli  alespoň  po stezce ,kam  ráda chodila na procházky
. Také jsme se zúčastnily zádušní mše na Křížové hoře v Českém
Krumlově ,kterou pro své klienty  připravil hospic v Prachaticích,
kde se o ní v jejích posledních dnech starali.

Koncem srpna jsme  mohli konečně vyjet i do Prahy, kde jsme
navštívili nejen   hru  v Divadle ABC jako odměnu za  umístění v
celostátní  soutěži Senzační senioři,  ale také jsme shlédli zají-
mavou výstavu o egyptské kultuře  s názvem  Sluneční král v
prostorách Národního muzea. Při této příležitosti jsme si ještě

stačili projít  starou  Prahu,  kochat se  jejími pamětihodnostmi
a odpočívat v zajímavých parcích uprostřed našeho hlavního
města.

Činnost spolku  se v posledních dnech rozšířila  o  akce v nové
klubovně s prezentační technikou,po které jsme  volali  od za-
čátku  naší činnosti. Je praktická a moderně vybavená. Konečně
si na své akce můžeme  zvát i lektory,kteří jezdí  na své předná-
šky  s flesh diskem,obrázky  a informace na něm  pak už jen do-
plňují vlastním komentářem. 

Naši senioři  rádi cestují, za svých cest si  přivážejí  nejenom
zážitky , ale také zajímavé fotografie. Zatím jsme je vystavovali
jen na našich foto soutěžích v kavárně kaplického  Infocentra.
Teď už můžeme krátké prezentace z našich cest po celé Evropě
prezentovat v nových prostorách.  Začali jsme s prezentací  z
Anglie a Skotska. S tím souvisí i  dovednost  sestavit takovou
prezentaci doplněnou  s obrázky  z našich cest. V oblasti ICT
technik máme ještě co dohánět.

Chci poděkovat vedení města za tyto prostory, pomáháte nám
tak  rozvíjet naší činnost s nabídkou,kterou jsme zatím jen tiše
záviděli  dalším seniorským spolkům,se kterými spolupracujeme
už od počátku naší působnosti v našem městě.

Ta spočívá  také v besedách a přednáškách a praktickým cvi-
čením  na téma  Jak napsat svou závěť, jak poskytnout první
pomoc .  Velmi zajímavé byly  praktické  ukázky a nácvik seni-
orské sebeobrany v tělocvičně gymnázia..

Zpráva  o činnosti Spolku aktivních seniorů 
Jitka Papežová, předseda  Spolku seniorů v Kaplici

V minulém roce se v Kaplici objevil nový podnik KABINET KAPLICE. Nejde jen o běžné podnikání. Kabinet jako sociální podnik za-
městnává místní lidi, kteří mohou mít z nejrůznějších důvodů zhoršené příležitosti v hledání práce, a zároveň přináší ekologický
rozměr - pomáhá vracet do oběhu velké množství věcí, zejména nábytku a dalšího vybavení domácnosti.

„Myslím si, že projekt re-use centrum Kabinet Kaplice se ubírá tím správným směrem. Základem re-use centra je místní komunita,
která projekt rozvíjí a posouvá dál. A to se v Kaplici děje! Obrovskou vzpruhou je pro nás podpora místních zastupitelů a vedoucích
dotčených odborů, kteří nám projekt pomáhají dělat unikátním a to nejen v kontextu lokality, ale i celorepublikově“, říká DANA KA-
LISTOVÁ, jednatelka Kabinetu.

Projekt se v Kaplici rozběhl díky zájmu a aktivní spolupráci města s využitím financování z Operačního programu Zaměstnanost,
prostřednictvím výzvy Místní akční skupiny Pomalší. Sociální podniky, které získají peníze na provoz z dotace, musí v průběhu dvou
let prokázat, že jsou finančně udržitelné a zároveň že přinášejí benefity celé komunitě. Kaplice je aktuálně jedním z mála malých
měst, která se mohou pochlubit tím, že na území obce nabízejí občanům službu re-use centra a že zvolili takto odpovědný a moderní
přístup k řešení problematiky omezení skládkování na svém území.

„ Zájem ze strany zákazníků nás dovedl k rozhodnutí rozšířit provoz celotýdenně. Proto jsme teď každý den od 9:00 do 16:30
otevřeni nejen pro zájemce o nákupy nebo občasné workshopy, ale také pro dárce, kteří našli doma něco nepotřebného a chtějí to
přes Kabinet Kaplice vrátit do oběhu a tím zároveň podpořit činnost našeho environmentálního sociálního podniku. Obrovskou radost
máme z toho, že se nám podařilo domluvit se na místním sběrném dvoře na vytýčení místa přímo pro věci, které by mohly sloužit
dál. Je to ten nejefektivnější a zákaznicky nejvlídnější způsob, jak věci k dalšímu použití sbírat. Takovéto místo se nazývá re-use
point a funguje dobře už v několika městech České republiky včetně hlavního města Prahy. Od 1. října se otevře i v Kaplici“, doplňuje
ještě Dana Kalistová.

Tým MAS Pomalší

Svou zkušenost s Kabinetem připojuje radní Pavla Opekarová :
„Jsem moc ráda, že jsme Kabinetu mohli dát k dispozici  nevyužívané prostory v Dlouhé ulici-jsou pro tento účel ideální - polohou

v centru města i velikostí. Takže milí Kapličáci - až půjdete Dlouhou ulicí, zajděte se podívat do Kabinetu. Já už jsem si tam pár věcí
vybrala“. 

Tým MAS Pomalší

Společnost

Kaplice má KABINET

Ahoj všichni, chceme touto cestou moc podě-
kovat známým, kamarádům a ostatním, kteří
přišly 4.9.2021 do parku podpořit našeho syna
Ondru Šedivého.
Zvlášť chceme poděkovat paní Blance Vaněč-
kové a Ondrovo spolužačce Nikole Klečkové,
které nás navštívily a navrhly pomoc formou
sbírky.
Co dodat, když se Vám ve vteřině změní život.
A to zcela zbytečně.
Proto Všem přejeme hlavně zdraví, úsměv na
tváři a toleranci.   
Hanka, Jirka a Ondra Šedivých

Poděkování

Děkujeme panu Martinovi Bauernöplovi, ma-
jiteli MB FLORA Kaplice, 
za převezení a přesazení velkého fíkusu do
Spolkové místnosti.
Tuto pomoc vnímáme jako sponzorský dar.
Panu Martinu Bauernöplovi přejeme mnoho
úspěchů a jeho firmě mnoho spokojených
zákazníků.
Členové spolku HYALIT



Ohlédnutí za létem aneb „Kaplický
beach na koupáku“ proběhl za ideálních
podmínek.

K pohodovému průběhu 4. ročníku tur-
naje v beachvolejbale v areálu kaplického
koupaliště významně přispělo ideální slu-
nečné počasí a podmínky vytvořené pro-
vozovateli areálu koupaliště v čele s
panem Liborem Mockem. 

Do turnaje se nakonec přihlásilo celkem
9 smíšených týmů. S vědomím, že každý
účastník bude odcházet s medailí na krku,
si pohodový plážový volejbálek s volněj-
šími pravidly v kategorii „Nadšení ama-
téři“ zahrály 3 týmy. Vítězem se stal tým
mladých příznivců tohoto krásného sportu
s názvem Labužníci.  

V kategorii „Skoro profíci“ už byla kon-
kurence o něco větší. Do bojů se zapojilo

6 týmů, a na kaplické beachvolejbalové
kurty zavítaly i týmy z Českého Krumlova
a z Trhových Svinů. No, a právě tým z Če-
ského Krumlova nakonec celý turnaj opa-
noval. Ve finále, s krásnou diváckou
kulisou, rodinný tým Theierových zdolal
tradiční účastníky tohoto turnaje, tým Rů-
žových králíčků (Petr Blahna, Pavel Štika,
Ivana Sládková) po litém boji 2:1 na sety.
Třetí místo v této kategorii pro sebe vy-
bojoval opět rodinný, tentokrát kaplický
tým Ballákových, který hrál pod s názvem
Balíci. 

Nezbývá než poděkovat všem aktérům
turnaje za jejich účast, pogratulovat jim
ke krásným výkonům a pro příští ročník
si přát, aby se našlo ještě více nadšenců
pro tento krásný letní sport.   

Kaplický beach na koupališti
Mgr. Libor Lukš

Program na měsíc
říjen 2021

5. 10.  2021 
Plav- Doudleby - Římov, 12km 

Autobusem od školy v 7:55 do Bu-
kovce

Trasa: Bukovec- na zelenou – Plav
– Doudleby- Římov – autobus - Vele-
šín

12. 10.  2021 
Z Kaplice do Malont, 10 km
Odchod z parku v 9:00 – Mostky –

Hodonice – lesní cestou – Malonty
autobus ve 13:15

19.10.2021
Zřícenina hradu Kotek, 9 km
Autobusem od školy v 7:55 do Ka-

menného Újezdu
Trasa: Kamenný Újezd – po zelené

– na modrou – Hvízdalka – Kotek –
Březí – Boršov – Včelná

autobus ve 12:40

26. 10. 2021
Kaplice – vlakové nádraží –

Kaplice, 10 km
Autobusem od školy v 8:20 na vla-

kové nádraží
Trasa: Vlakové nádraží – Rozpoutí

– Pořešín – Pořešínec – Žďár - Kaplice

TJ Cíl Kaplice

Sport, turistika
strana 8
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Topenářsko - instalatérská
firma 

z Trhových Svinů nabízí:

Dodávku a montáž kvalitních švéd-
ských tepelných čerpadel ,, NIBE”

Výměnu radiátorů, kotlů, rozvodů,
boilerů atd.

Rekunstrukce koupelen včetně za-
řízení

Zajištění energetických výpočtů a
projektů

Dlouholetá praxe v oboru
Tel. 728 678 397

Email milancvach@seznam.cz

Sport 

Temné mraky hrozily, občas spadla ně-
jaká ta kapka a zafoukal vítr, ale malí
sportovci naštěstí nejsou z cukru… Radost
si v sobotu 18. září, kdy se ve sportovním
areálu ZŠ Školní konala akce s názvem
Kaplice v pohybu, pokazit nenechali. Mot-
tem letošního ročníku bylo: Od displejů a
telefonů vzhůru na hřiště a stadiony aneb
sportem proti covidu.

„Hlavním účelem bylo přitáhnout děti
zpátky ke sportům. Bohužel sportují čím
dál tím méně, přičemž doba covidová
tomu samozřejmě neprospěla. Členské
základny v oddílech jsou nižší, než tomu
bývalo v minulosti. Chtěli jsme, aby děti
opět zjistily, že je sport moc fajn a že v
něm mohou být třeba i úspěšné,“ uvádí
místostarosta Kaplice a organizátor Libor
Lukš.

Jinými slovy… Kaplice v pohybu je akce,
která se snaží u dětí zatraktivnit sport, zá-
roveň prezentuje místní sportovní oddíly.
Jednalo se o třetí ročník, takže se již dá
bezesporu mluvit o tradici. „Letos jsme
pořád vyčkávali, vzhledem k situaci
ohledně covidu, zda akci uspořádat, či ni-
koliv. Nakonec jsme ji ušili na poslední
chvíli. Původní plán byl, že by se konala o
týden později, tedy 25. září, ale bohužel
už nebyla volná tělocvična. Museli jsme ji
posunout na dřívější datum, takže jsme
termínově kolidovali s druhým dnem Ka-
plického ušáka, ale věřím, že byli lidé,
kteří si užili obě události,“ dodává Libor
Lukš.

Ačkoliv je Kaplice v pohybu hlavně o dě-
tech, do sportování se s chutí pouštěli i
rodiče. Na akci tak vládla příjemná, uvol-
něná a lehce bojovná atmosféra. Největší
nasazení si vyžádal atletický čtyřboj, který
zahrnoval běh na 50 metrů, hod míčkem,
hod daleký a běh na 300 či 800 metrů.
Účastníci, kterých nakonec bylo 58, si tak

zjistili svou výkonnost, již mohli případně
porovnat s výsledky z předchozích roč-
níků, a stejně tak budou moci učinit o rok
později.

Snad žádnému dětskému pohledu pak
neunikly nafukovací atrakce, především
velmi dlouhá překážková dráha. A po-
myslný vrchol události? S největší prav-
děpodobností závod Kaplická míle. „Pojali
jsme ho tentokrát charitativně, kdy město
Kaplice přispělo za každého přihlášeného
závodníka 100 Kč na Sociální rehabilitaci
Tolerance, která působí pod Charitou Kap-
lice. Moc by se mi líbilo, kdyby se Kaplická
míle stala další dopředu očekávanou tra-
dicí. Hned první ročník tohoto běhu uká-
zal, že je to pěkná akce. 36 běžců se za
velkého aplausu diváků postaralo o to, že
město Kaplice díky nim přispěje Sociální
rehabilitaci Tolerance částkou 3 600 Kč,“
říká místostarosta. První rekordmankou
Kaplické míle se stala členka oddílu juda
Madlenka Košnarová (čas 6 minut 49 se-
kund). „Věřím, že nejen tento čas, ale i
počet účastníků budou výzvou pro další
ročníky,“ doplňuje Libor Lukš. 

O finální tečku Kaplice v pohybu se po-
starala beseda s místními sportovními
osobnostmi, mladými atlety Tomášem
Kratochvílem a Jiřím Polákem. „Aby děti
viděly, kam až se to dá z Kaplice dotáh-
nout,“ usmívá se místostarosta a na závěr
dodává, že děkuje všem spolupořadate-
lům akce: pánům Vladimíru Kratochvílovi
a Karlu Světlému, zástupcům kaplických
oddílů juda, taekwonda, tenisu, stolního
tenisu, košíkové a kopané, zástupcům
DDM Kaplice a společnosti AML Produk-
tion, která akci ozvučila a zajistila občer-
stvení. 

Václav Votruba

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.

Prodám zimní pneu na disku
165x70x13 4 ks á 350 Kč. Tel. 723 443
318

Přijmeme pečlivou a spolehlivou po-
mocnici (pomocníka) na úklid do rodin-
ného penzionu. Dohoda o provedení práce.
Volejte (14-19.00) 728 362 594

Z důvodu vysokého věku ruším skleník s
kaktusy. Prodám je po 15 Kč/kus. Da-
ruji pokojové květiny a rozkládací
křeslo. Volejte večer. Tel. 380 313 606

Pomoc v domácnosti: nákupy, vyzvedá-
vání léků, doprovod k lékaři, na úřad ( i do
Č. Budějovic) nebo kamkoliv, vyvenčím
pejska atd. Pokud vaše rodina nemá čas,
můžem si jen popovídat. Tel. 704 013 279

Koupím známky, mince, bankovky, ob-
razy, staré hodiny, vojenské předměty
- šavli, uniformu apod. Můžete nabíd-
nout i jiné staré předměty nebo celou
sbírku a pozůstalost. Tel. 722 777 672

Od displejů vzhůru na hřiště.
Uskutečnil se další ročník sportovní
akce Kaplice v pohybu
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Říjen 2021

2. října 2021, sobota od 9:00 - 14:00
TRHY V ZAHRADĚ
Zahradnictví Bauernöpl
Vstupné zdarma

4. října 2021, pondělí od 17:30
ZLEPŠUJE SE STAV LESŮ A ČESKÉ
KRAJINY? 
Hnutí DUHA Vás zve na besedu „Zlepšuje
se stav lesů a české krajiny?“ s prof.
RNDr. Jakubem Hruškou, CSc. z Ústavu
výzkumu globální změny AV ČR. 
Vstup zdarma.

5. října 2021, úterý v 6:30
Podzimní výlet KŘIVOKLÁT
Občanská komise Města Kaplice zve se-
niory na výlet. Na výlet se můžete při-
hlásit na tel. čísle 721 846 991 (Jiřina
Kostková) nebo 380 303 125 (Pavlína
Hanzalíková)

6. října 2021, středa od 19:00
4TET - Náhradní termín
Srdečně Vás zveme 6.10.2021 od 19.00
hod. do kulturního domu Kaplice na kon-
cert vokálního seskupení 4TET, která již
sedmnáct let udivuje diváky svými ne-
uvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými
výkony a nápady.
Vstup 690,-/650,-
Kultirní dům Kaplice

15. října 2021, pátek od 17:00
O PEJSKOVI A KOČIČCE... JAK ZA-
CHRÁNILI HRAD
Zveme Vás a Vaše děti na divadelní po-
hádku Metropolitního divadla O pejskovi
a kočičce... jak zachránili hrad, která se
odehraje v sále kina Kaplice 15. 10.
2021 od 17 hodin.
Vstup 130,-/90,-
Kino Kaplice

16. října 2021, sobota
KAPLICKÝ BLEŠÁK
Srdečně vás zveme na Kaplický blešák v
sobotu 16. 10. 2021 od 9-12 hodin do
Slovanského domu. V nabídce oblečení,
obuv, hračky a mnoho dalšího. 
Přijďte nakoupit za hubičku. Těšíme se
na vás.

21. října 2021, čtvrtek od 19:00
TRAWESTI SHOW - Nemocnice na
pokraji zkázy
Travesti revue Techtle Mechtle a Kočky
je aktuálně nejúspěšnější českou tra-
vesti skupinou a většina jejich pořadů
je vyprodána dlouho dopředu. Předsta-
vení této skupiny se těší za poslední
roky stále větší oblibě, a proto připra-
vují vždy dva nové pořady ročně. 
Vstup 340,-

23. října 2021, sobota
MUZIKÁL GALILEO - ZÁJEZD
NÁHRADNÍ TERMÍN
Návrat jednoho z nejúspěšnějších tu-
zemských muzikálů v původním hvězd-
ném obsazení v Divadle Hybernia.
Jeden muž, jedna pravda, jedno
slunce, jedno náboženství, jedna láska,
jedna země, jedna otázka, jedna odpo-
věď, a přece se točí – a co jsi schopen
obětovat ty?

ODJEZD AUTOBUSU OD KD 
KAPLICE V 9:00

26. října 2021, úterý od 17:00
Městská knihovna Kaplice Vás zve
na besedu KRAJ POD MANDEL-
STEINEM
Vstupné dobrovolné
Městská knihovna Kaplice

30. října 2021, neděle od 15:30
HALLOWEEN KARNEVAL s Míšou
Růžičkovou
Srdečně zveme Vás a Vaše děti na
dětský karneval, který se bude konat
v Kulturním domě v Kaplici
Vstup 150,-/100,-
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1.10.2021 pátek  19:00 film ČR
MINUTA VĚČNOSTI
Uznávaný kardiochirurg a jeho jednadvacetiletá
dcera mají po dlouhé době příležitost strávit
spolu víc času. Čeká je mnoho kilometrů chůze
po Islandu. Nevypravují se, ale jen k horkým
pramenům či ledovcům, ale také zpátky do mi-
nulosti, kde zůstává spousta křivd a otázek.

2.10.2021 čsobota 16:00 pohádka   
TOM A JERRY 
Když se Jerry přestěhuje do luxusního hotelu na
Manhattanu, kde právě probíhá svatba století,
její zoufalá organizátorka si najme Toma, aby jí
pomohl se myšáka zbavit. Hon kocoura a myši
vzápětí skoro zničí nejen její kariéru a chysta-
nou svatbu, ale i celý hotel.

2.10.2021 sobota  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. Mise na záchranu uneseného vědce se
ukáže být zrádnější, než se na začátku zdálo.
Bond se během vyšetřování dostane na stopu
nevyzpytatelného zločince, který disponuje ne-
bezpečnou a velmi ničivou novou technologií. 

3.10.2021 neděle 16:00 pohádka         
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU          
Jít do akce je přiměje Humdinger, špatností skrz
naskrz prolezlý tlusťoch, který se právě stal sta-
rostou Adventure City. 

3.10.2021 neděle 19:00 film ČR         
ATLAS PTÁKŮ                          
Nový film režiséra Olma Omerzu proplétá kom-
plikované rodinné vztahy se světem moderních
komunikačních technologií, které dokáží využít
naše slabá místa.

6.10.2021 středa  19:00 akční 
NENÍ ČAS ZEMŘÍT  
James Bond, agent 007, skončil aktivní službu
a užívá si zasloužený odpočinek na Jamajce. 

7.10.2021 čtvrtek  19:00 film ČR
KAREL
Celovečerní dokumentární film Karel přináší oje-
dinělý pohled do soukromí a do duše Karla
Gotta. 

8.10.2021 pátek 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.

9.10.2021 sobota 16:00 pohádka         
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU 
ít do akce je přiměje Humdinger, špatností skrz
naskrz prolezlý tlusťoch, který se právě stal sta-
rostou Adventure City..

9.10. sobota 19.00 film ČR   
MATKY 
Čtyři nejlepší kamarádky jsou elegantní, sebe-
vědomé, chytré, užívají si, a probírají spolu
chlapy, vztahy a sex. K tomu se ale taky starají
o děti, nebo je právě porodily, případně jsou tě-
hotné.

10.10.2021 neděle pohádka             
100% VLK
Čtrnáctiletý Freddy vypadá jako obyčejný kluk,
ale není obyčejný a není ani úplně člověk. Patří
do starého rodu vlkodlaků a těší se na svou
první proměnu ve vlka. 

10.10.2021 neděle  19:00 film ČR
KAREL
Celovečerní dokumentární film Karel přináší oje-
dinělý pohled do soukromí a do duše Karla
Gotta. 

13.10.2021 středa 19:00 film ČR         
ATLAS PTÁKŮ      
Nový film režiséra Olma Omerzu proplétá kom-
plikované rodinné vztahy se světem moderních
komunikačních technologií, které dokáží využít
naše slabá místa.

14.10.2021 čtvrtek 19:00 akční  (titulky)
VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako
Venom, jedna z nejlepších a nejkomplexnějších
comicsových postav společnosti @marvel.

16.10.2021 sobota 16:00 pohádka ČR
MYŠI PATŘÍ DO NEBE 
Může mezi malou myškou a velkým lišákem
vzniknout opravdové přátelství? Odpověď na-
jdou nejen ti nejmenší, ale i větší a velcí diváci
v animovaném dobrodružství Myši patří do
nebe.

16.10.2021 sobota 19:00 akční  (dabing)
VENOM2:CARNAGE PŘICHÁZÍ 3D 
Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako
Venom, jedna z nejlepších a nejkomplexnějších
comicsových postav společnosti @marvel.

17.10.2021 neděle 16:00 pohádka
DRAČÍ ZEMĚ 
Rodinný film s trojící neobvyklých hlavních hr-
dinů, drakem, zlodějíčkem a horským šotkem.
Hrdinové se vydávají na dobrodružnou cestu,
jejímž cílem je nalezení dračí země.

17.10.2021 neděle  19:00 film ČR
KAREL
Celovečerní dokumentární film Karel přináší oje-
dinělý pohled do soukromí a do duše Karla
Gotta. 

20.10.2021 středa 19:00 rodinný (dabing)
VLK A LEV
Velké a nečekané dobrodružství vlka a lva. V
kanadské divočině svede osud dohromady mla-
dou dívku s mláďaty dvou obávaných šelem a
dá vzniknout přátelství, které nemá obdoby.

21.10.2021 čtvrek 19:00 sci-fi (titulky)
DUNA 
Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích
uvnitř galaktického Impéria, v nichž jde o
ovládnutí planety Arrakis: zdroje vzácného ko-
ření - melanže, jež poskytuje zvláštní psychické
schopnosti, které umožňují cestování vesmí-
rem.

22.10.2021 pátek 19:00 horor 
HALLOWEEN ZABÍJÍ
Některé netvory je fakt těžké zabít. Tak třeba
Michael Myers, legendární tichý zabiják s bílou
maskou, už úspěšně uniká přes čtyřicet let. 
23.10.2021 sobota 16:00 rodinný (dabing)

VLK A LEV
Velké a nečekané dobrodružství vlka a lva. V
kanadské divočině svede osud dohromady mla-
dou dívku s mláďaty dvou obávaných šelem a
dá vzniknout přátelství, které nemá obdoby. 

23.10.2021 sobota 19:00 akční  (dabing)
VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ  
Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako
Venom, jedna z nejlepších a nejkomplexnějších
comicsových postav společnosti @marvel.

24.10.2021 neděle 16:00 pohádka ČR
MYŠI PATŘÍ DO NEBE 
Může mezi malou myškou a velkým lišákem
vzniknout opravdové přátelství? Odpověď na-
jdou nejen ti nejmenší, ale i větší a velcí diváci
v animovaném dobrodružství Myši patří do
nebe.

24.10.2021 neděle 19:00 sci-fi (dabing)
DUNA
Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích
uvnitř galaktického Impéria, v nichž jde o
ovládnutí planety Arrakis: zdroje vzácného ko-
ření - melanže, jež poskytuje zvláštní psychické
schopnosti, které umožňují cestování vesmí-
rem.

27.10.2021 středa 19:00 historický
POSLEDNÍ SOUBOJ
„Poslední souboj“ je založen na knize Erica Ja-
gera Poslední souboj: skutečný příběh zločinu,
skandálu a soudního souboje ve středověké
Francii, který v pozoruhodných detailech přibli-
žuje turbulentní život ve středověku.

28.10.2021 čtvrtek  19:00 film ČR
KAREL
Celovečerní dokumentární film Karel přináší oje-
dinělý pohled do soukromí a do duše Karla
Gotta. 

29.10.2021 pátek 19:00 horor 
HALLOWEEN ZABÍJÍ
Některé netvory je fakt těžké zabít. Tak třeba
Michael Myers, legendární tichý zabiják s bílou
maskou, už úspěšně uniká přes čtyřicet let. .

30.10.2021 sobota 16:00 pohádka
SEAL TEAM 
Statečný mladý tuleň Quinn už má plné zuby
žraločích nájezdů na svou vesnici. Rozhodne se
proto sestavit speciální tulení jednotku, která
tyto žraločí teroristy vyžene z jejich území na-
dobro! 

30.10.2021 sobota 19:00 historický
POSLEDNÍ SOUBOJ
„Poslední souboj“ je založen na knize Erica Ja-
gera Poslední souboj: skutečný příběh zločinu,
skandálu a soudního souboje ve středověké
Francii, který v pozoruhodných detailech přibli-
žuje turbulentní život ve středověku.

30.10.2021 neděle  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.

Říjen 2021
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Poslední prázdninový víkend v Kaplici patří již tradičně Kaplic-
kým slavnostem. Bohužel k této tradici také patří sychravé po-
časí, které se nám nevyhnulo ani letos. 

Páteční program patřil dětem, kdy na 200 šikovných dětí vyra-
zilo na stezku s různými úkoly – hrabě Buquoy zkoušel děti z
dějepravy města Kaplice, s Robinem Hoodem se učily střílet z
luku a s D´artagnanem zase šermovat, se Xenou metaly ohňový
kruh a Sherlock Holmes potrápil nejednu hlavičku hádankou a
hlavolamem. Sladkou odměnu za vynaloženou snahu si vyzve-
dávaly ve stánku infocentra. 

Přijel nás navštívit se svým loutkovým divadlem také potulný
čajovník Jakub Lada Vavřina s loutkovou pohádkou Čaj pro Vřeš-
tilku. Hlavní myšlenkou pohádky bylo, že na každou lež se
vždycky přijde.  

Jakmile se den chýlil ke konci, začal se připravovat v kulturním
domě noční kostýmovaný průvod s loučemi. Desítky dobrovol-
níků se oblékli do kostýmů tajuplných postav, v průvodu se ob-
jevil i Krampus na koni doprovázený padlými anděly. Za zvuku
bubnů procházel průvod Lineckou ulicí, přes náměstí až do měst-
ského parku, kde jej zakončila ohňová show.

Sobotní den se nesl v duchu barokní zábavy a o interaktivní
tábor se tak jako v pátek, postaral tým z Housova mlýna z Tá-
bora. Doprovodný program byl tvořen z ukázek šermu nebo žon-

glérských dovedností. Příjemnou atmosféru dokreslovala kapela
s historickým hudebním aranžmá. Mohli jste si prohlédnout práci
řemesel – kovář, řezbář, kožař, kolař, brusič nožů, platnéř, vý-
robu šípů či svíček. Nechybělo ani cmundobraní, které bylo v
režii střední odborné školy a středního odborného učiliště Kap-
lice. Historickou část slavností jsme zakončili ukázkou z připra-
vovaného původního českého muzikálu Cyrano. Po 17.00 hodině
hlavní pódium patřilo kapelám, slyšet jste mohli jedinečné spo-
jení bubenického souboru s dechovými nástroji Wildsticks &
Brass band, známou pěveckou hvězdu 60. let Karla Kahovce se
skupinou George & Beatovens, pop-rockovou skupinu Perutě,
rockovou moravskou skupinu s dlouhou historií Argema a nako-
nec rockovou skupinu Blue Rocket. Stejně tak byla pestrá hu-
dební nabídka v pivním stanu, kde vystoupily oblíbené kapely
místní a z blízkého okolí. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem pořadatelům a orga-
nizátorům, kteří se podíleli na organizaci Kaplických slavností.
Velký dík patří také panu Opekarovi z firmy Velimpex s.r.o. a
panu Kučerovi z firmy Kučera zemědělská s.r.o., díky nim jsme
mohli v pivním stanu a jeho blízkém okolí projít téměř suchou
nohou. Stejně tak velký díky patří všem, kteří i přes nepřízeň
počasí přišli a vytvořili úžasnou atmosféru. Děkujeme!

OHLÉDNUTÍ ZA KAPLICKÝMI SLAVNOSTMI
KIC Kaplice

Kultura
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RESTAURACE U SEDLÁČKŮ

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
NA TRADIČNÍ VEPŘOVÉ HODY

VE DNECH 15.-17. ŘÍJNA
SOBOTA 16.10 PRASÁTKO NA

ROŽNI

REZERVACE MÍST NA TEL: 380 311 363 

PIZZA CAFE S SEBOU Zveme Vás do nově otevřené pizzerie s příjemným  posezením venku. Nabídka: různé druhy italské pizzy, kávy, vína, atd... Rozvoz při objednávce od 2 pizz zdarma. Mimo město 5Kč/km. Otevírací doba: úterý-sobota, 15:00-20:00 
Najdete nás na adrese: Ceskobudějovická 288 v městském 

parku Kaplice 

TELEFON: 722 348 653  

Bližší informace na www.pizzakaplice.cz 

Těšíme se na Vás.
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