
Podepsáním smlouvy o dílo se zástupci
dodavatele, kterým je společnost EDIKT
a.s., byla dnem 30.9. 2021 zahájena vý-
stavba nové víceúčelové sportovní haly
„Bělidlo“. 

Cena díla, která vzešla z výběrového ří-
zení je 54.567.814,15 Kč bez DPH a před-
pokládaný termín dokončení stavby je
30.9. 2022. Novostavba víceúčelové spor-
tovní haly Bělidlo je financována z roz-
počtu města Kaplice a je podpořena dotací
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 30
milionů Kč z programu: Podpora rozvoje
regionů 2019+

V současné době je stavba vytýčena,
probíhají výkopové práce pro založení
stavby, dochází k napojení na sítě a do
konce měsíce listopadu by měla být polo-
žena základní deska. Na průběh dalších
prací pak bude mít zásadní vliv jaké bude
počasí v zimních a jarních měsících. 

O průběhu prací budete nadále informo-
váni na webových stránkách a na Facebo-
oku města Kaplice formou fotogalerie
zaznamenávající průběh stavby. 

Výstavba nové sportovní haly v Kaplici

Mgr. Libor Lukš

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
na prahu podzimních

dnů se nám podařilo
spustit stavební práce
na nové sportovní
hale v areálu Bělidlo.
Práce potrvají pravdě-

podobně celý rok, ale výsledkem by
měla být víceúčelová moderní hala.
Na přípravě projektu se podílely i
sportovní oddíly, které ji budou využí-
vat. Spolu s projektanty jsme se sna-
žili skloubit účelovost a náklady tak,
aby splňovaly požadavky sportovců a
zároveň zohlednily finanční možnosti
města.

Další realizovanou akcí je „Dům
chráněného bydlení“ v bývalé budově
katastrálního úřadu. Jeho účelem je
poskytnout zázemí občanům s  han-
dicapem, kteří by neměli být jako v
minulosti vytlačováni na okraj společ-
nosti. Akci realizujeme ve spolupráci
s Jihočeským krajem a provoz bude
zajištěn prostřednictvím zaměstnanců
Domova pro seniory Kaplice. Jedná se
o nový projekt, který ukazuje cestu,
jak by se v budoucnu mohlo a mělo
pracovat s lidmi se zdravotním znevý-
hodněním. Rád bych se touto cestou
omluvil nejen provozovatelům ale i
zákazníkům bufetu u Rychnavských
za omezení, která v souvislosti s re-
konstrukcí vzniknou. Odměnou by
mělo být i modernizované prostředí
bufetu.

Množí se dotazy občanů k odkrytí
teplovodu v prostoru mezi poliklinikou
a Penny. Na této části teplovodu do-
cházelo často k haváriím, a proto pro-
chází postupnou opravou. Bohužel i
my jsme se dostali do situace, kdy je
na trhu nedostatek jakéhokoliv mate-
riálu, navíc u našeho teplovodu jsou
některé části nutné dělat zakázkově
(kompenzátory), a tak se práce kom-
plikují, nehledě k tomu, že došlo k
enormnímu nárůstu cen.

Pokračování na str. 2

Mgr. Pavel Talíř
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Slovo z radnice

Časté dotazy spoluobčanů směřují k
termínu vybudování nového obchod-
ního centra Lidl. K tomu mohu uvést,
že stavební práce by měly být zahá-
jeny v jarních měsících. Ke zpoždění
došlo díky připomínkám ekologického
hnutí, jehož požadavky musely být
řešeny až na Ministerstvu životního
prostředí ČR. Doufejme, že už se ne-
objeví další komplikace, které by
stavbě bránily.

Vstupujeme do tzv. dušičkového ob-
dobí, ve kterém vzpomínáme na naše
blízké, kteří již nejsou mezi námi. Pro
mnohé to znamená nejen návštěvu
míst, kde jejich blízcí odpočívají, ale i
návštěvu příbuzných. Mám pocit, že
naše tradiční svátky se dostávají do
stínu halloweenských oslav, a tak
bych velmi rád připomněl, že udržo-
vání tradic patří k zachování národní
identity. Tím nechci říct, že nerozu-
mím dětské radosti z kostýmů a vy-
řezávání dýní. 

S přáním klidných podzimních dnů 

Váš starosta Pavel Talíř
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Tvoření v knihovně – Svíčky -  9. 11.
2021 od 16 hodin v Městské  kni-
hovně Kaplice s paní Bc. Petrou Exne-
rovou.

Tentokrát budeme vyrábět „svíčky “.
Cena: 100,- Kč, prosím přineste si s

sebou starší kastrůlek na rozehřívání a
voskovky.

Přihlásit se můžete do 4. 11. 2021 na te-
lefon 380312641 nebo knihovna@mesto-
kaplice.cz.

Cestopisná beseda na téma Ta-
juplná Afrika – 10. 11. 2021 od 17
hodin v městské knihovně.

Manželé Márovi nás provedou Afrikou,
můžeme se těšit na příjemné povídání s
promítáním o Africe. Nejdobrodružnější
expedicí rodiny Márových se stala výprava
do čtyř států v jižní části Afriky: JAR, Na-
mibie, Botswany a Zimbabwe.

Burza dětských knih 18. 11. 2021 od
14 – 17 hodin v městské knihovně.

Máte doma dětské knihy?
Přijďte je prodávat, koupit nebo vymě-

nit, svým nákupem uděláte radost.
Prostor v knihovně je pro vás připraven,

stačí přijít.

Kaplické dny s řemesly a jarmarkem
26. 11. 2021.

Pátek od 13 – 17 hodin,  ve Slovan-
ském domě. Zájemci o vystavování nebo
prodej vlastních výrobků se mohou přihlá-
sit v knihovně do 20. 11. 2021 

na tel. 380 312 641 nebo
knihovna@mestokaplice.cz

Připravujeme na prosinec:
7. 12 . 2021 od 17 hodin v Městské kni-

hovně 
Adventní Kytarový koncert Viktora

Jecha.
Vstupné dobrovolné.

Městská knihovna Kaplice
Pokračování ze str. 1

Informace pro občany

Poděkování

Děkujeme Mgr. P. Bláhové, vedoucí
odboru sociálních věcí a péče, za po-
zvání na setkání města Kaplice a pra-
covníků sociálních služeb pro seniory
a zdravotně postižené. Tato akce byla
spojena s promítáním filmu „Jednotka
intenzivního života“, který se věnuje
tématice paliativní péče. 

Pro naši práci to bylo velmi pří-
nosné. Došli jsme k poznání a uvědo-
mění si, že i pacientům, kteří trpí
nevyléčitelnou chorobou v pokročilém
nebo terminálním stádiu, je možné
nejen zmírnit bolest, ale také další tě-
lesná a duševní strádání včetně za-
chování důstojnosti a že neméně
důležitá je i podpora jejich blízkým.

Tým pracovníků Sociální rehabilitace
Tolerance Kaplice a Charitní pečova-
telské služby Kaplice

Poděkování

Rodina Tvarohova děkuje paní An-
dree Novotné Maurencové za důs-
tojné poslední rozloučení s paní
Růženou Tvarohovou.

Vážení spoluobčané! Jak jste si již asi
všimli, od začátku září probíhá rekon-
strukce části podpůrné zdi u kostela sv.
Petra a Pavla. Rozpočet této stavební akce
je přes 300 tis Kč. Díky vám – dárcům –
je možné tuto obnovu narušené zdi usku-
tečnit. K 30.9.2021 bylo na bankovním
účtu Nadačního fondu (č. 552 946
7389/0800) 192 355,21 Kč. Děkujeme.
Jihočeský kraj k tomu přispěl 80 tis. Kč a
Město Kaplice 32 448,- Kč. Díky! V další
etapě plánujeme vytvoření projektu
opravy celého kostela a opravu věžní
báně. Prosíme o vaši další podporu.
Jmenný seznam dárců je vyvěšen v
chodbičce kostela sv. Petra a Pavla. Ještě
jednou děkuji za přízeň a přeji hodně
zdaru a zdraví.  P. Pavel Šimák, admini-
strátor farnosti Kaplice

Bohoslužby za zemřelé:
- se uskuteční v Římskokatolické farnosti

Kaplice takto: 
v neděli 31.10. od 15h modlitba na hř-

bitově.

v úterý 2.11. mše sv. od 18h v kostele
sv. Petra a Pavla

v neděli 7.11. mše sv. od 17h v Blansku,
v kostele sv. Jiří.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

ARCHA - Oliverova cesta ke svobodě
přes Santiago de Compostella

Srdečně zveme do Archy (sborový dům
Českobratrské církve evangelické, Pohor-
ská ul. 865), na přednášku doprovázenou
promítáním o pěší cestě dlouhé 3600 km
do známého poutního místa a o ještě delší
cestě z drogové závislosti mladého člo-
věka. Uskuteční se ve středu 24.11.2021
od 17h.

Adventní koncert – skupina Mimo-
band

V pátek 26.11. přivítáme opět v Kaplici
v našem kostele– sv. Floriána skupinu tří
žen Míšu Hrabětovou (housle, zpěv), Mo-
niku Vodičkovou (zpěv) a Barbaru Štrej-
novou (klavír,  zpěv). V 19h začne jejich
adventní koncert. Všichni jste zváni.

Nadační fond pro obnovu kostela 
sv. Petra a Pavla
Pavel Šimák
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Městská knihovna
Kaplice - pobočka
Blansko

Pobočka Městské knihovny Kaplice-
Blansko, Římskokatolická farnost
Blansko a Základní umělecká škola
Kaplice zve všechny své příznivce na
pravidelný "Mikulášský koncert",
který se bude konat v sobotu
4.12.2021 ve 14.00 hodin v Kostele
sv.Jiří v Blansku. Nebude chybět Mi-
kuláš s andělem, ani drobné dárky.
Žáci ZUŠ Kaplice předvedou své
umění pod vedením paní učitelky Ka-
hovcové.

2. Pobočka Městské knihovny –
Blansko připravuje pro své věrné čte-
náře a další zájemce každoroční
"Předvánoční punčování". Program s
překvapením bude připraven na úterý
7.12.2021 od 14.00 do 17.00 hodin.

Daniela Wimmerová

Druhá zpráva ze
Spolkové místnosti
seniorů

MILOSTIVÉ LÉTO: 28. října 2021 do
28. ledna 2022

V souvislosti s novelou exekučního řádu
mají dlužníci možnost v období od 28.
října 2021 do 28. ledna 2022 umořit své
dluhy u veřejnoprávních institucí a svůj
původní dluh zaplatit bez navýšení o
úroky z prodlení, penále a jiného příslu-
šenství. Jedná se o tzv. „Milostivé léto”.

Zastavování exekucí v rámci milostivého
léta se týká veřejnoprávních dluhů

Dlužníci mohou v daném období uhradit
původní dlužnou částku neboli jistinu a
pevně stanovené náklady na zastavení
exekuce ve výši 750,-Kč + DPH. „Upozor-
ňujeme však, že tzv. milostivé léto se
vztahuje na veřejnoprávní dluhy, tedy
dluhy například vůči státu, obcím, státním
organizacím či podnikům, nebo třeba
zdravotní pojišťovně. Nevztahuje se ale na
dluhy vůči soukromým věřitelům a na po-
hledávky sankčního charakteru“, uvádí
Markéta Kneislová z Bezplatné poradny
mezi paragrafy, kterou v několika měs-
tech jižních Čech provozuje obecně pro-
spěšná společnost ICOS Český Krumlov. 

„Milostivé léto tedy neplatí pro všechny
dlužníky, ale pro řadu z nich může být
šancí, jak se vymanit z dluhů, které i díky
dřívější nešťastné legislativě mohly narůs-
tat z poměrně malé dlužné částky až do
značné výše,“ říká Tomáš Zunt, ředitel
ICOS Český Krumlov. Bezplatná poradna
mezi paragrafy, kterou provozuje ICOS již
15 let pomáhá každý rok stovkám lidí,
kteří potřebují poradit v nejrůznějších ob-
lastech práva a pomáhá dlouhodobě i

lidem, kteří se dostali do dluhové pasti. 
„Institut Milostivého léta lze také využít

pouze v okamžiku, kdy je veřejnoprávní
dluh vymáhán soudním exekutorem v
exekučním řízení,“ uvádí další podmínku
milostivého léta Markéta Kneislová z Bez-
platné poradny a dodává „Dlužníci, kteří
chtějí využít možnosti úhrady svého dluhu
v rámci Milostivého léta, musí písemně
kontaktovat soudního exekutora s žádostí
o vyčíslení nezaplacené jistiny a sdělením
o využití Milostivého léta s výzvou, aby
soudní exekutor postupoval dle daného
zákona“. 

Pro více informací k milostivému létu a
dluhové problematice se mohou zájemci
obracet na jakoukoliv pobočku Bezplatné
poradny mezi paragrafy. Bezplatná po-
radna funguje v Českém Krumlově,
Větřní, Kaplici, Trhových Svinech a No-
vých Hradech. Zájemci o službu se mohou
obrátit osobně na základě předchozího
objednání, telefonicky či e-mailem na níže
uvedené kontakty. Provozní doby poradny
jsou k dispozici na www.poradna.krum-
lov.cz.

•mobil: 774 110 124
•pevná linka: 380 727 600 (pouze v pro-

vozních hodinách českokrumlovské po-
radny)

•e-mail: pravni.poradenstvi@krumlov.cz

Kontakt pro vice informací:
Bezplatná poradna mezi paragrafy
ICOS Český Krumlov
5. května 251, 381 01 Český Krumlov
Mgr. Markéta Kneislová, vedoucí pracov-

ník Bezplatní poradny mezi paragrafy
Mobil: 774 110 124
E-mail: pravni.poradenstvi@krumlov.cz
www.poradna.krumlov.cz

Jedinečná šance pro lidi, kteří chtějí vyřešit
svůj dluh vůči veřejnoprávním institucím
Hana Šustrová

Spolek HYALIT nabízí především se-
niorům 55+ prohlídku a příjemné
přátelské posezení v nové Spolkové
místnosti ve čtvrtek 11.11.2021 v
době od 14.00 do 16.00hodin

Potěší nás, když se přijdete podívat
a posedět, pobavit.

Kde nás najdete?
V areálu Střední odborné školy –

Obchodní akademie Linecká 368 (ve
dvoře)

Srdečně vás zvou členové spolku
HYALIT

Informace pro občany

Na přelomu roku 2022/2023 začne v Ka-
plici fungovat nová sociální služba Chrá-
něné bydlení.

Chráněné bydlení bude celoroční poby-
tová služba pro dospělé osoby od 18 let
do 55 let se zdravotním postižením (men-
tálním a kombinovaným postižením), kteří
mohou a chtějí s potřebnou mírou pod-
pory žít samostatně. Služba není určena
lidem s psychiatrickým onemocněním.
Služba bude poskytována zejména klien-
tům z regionu Kaplice a okolí.

Chráněné bydlení bude mít podobu sku-
pinového a individuálního bydlení. Tento
způsob bydlení kombinuje prvky modelu
bydlení a sociální pomoci, posiluje přiro-
zené sociální vazby a zachování či vytvo-
ření přirozené sítě podpory v rámci širší

rodiny, přátel a dalších blízkých osob.

V případě zájmu o více informací či pro-
jevení zájmu o poskytování služby nás
kontaktujte : Domov pro seniory Kaplice
-  Mgr. Pokorná – tel. 734 579 436  , Bc.
Jarošová  tel. 606 755 081.

Chráněné bydlení - nová sociální
služba Domova pro seniory Kaplice
Domov pro seniory Kaplice Topenářsko - instalatérská firma 

Z Trhových Svinů nabízí:

Dodávku a montáž kvalitních
švédských tepelných

čerpadel,,NIBE“

Výměnu radiátorů,kotlů,rozvodů,
boilerů atd.

Rekonstrukce koupelen včetně 
zařízení

Zajištění energetických výpočtů 
a projektů

Dlouholetá praxe v oboru 
Tel. 728678397 

Email milancvach@seznam.cz
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V září…..

Doma a jinde

Děti ze 4. a 5. tříd si v týdnu od 11. 10.
do 15.10. užívaly plavecký výcvik v Srní.
Zde jsou jejich postřehy a básničky, které
tam společně vytvořily.

Byl jsem na pokoji s Máťou a Štěpou.
Pobyt byl moc pěkný. Naučíte se tam pla-
vat. Já jsem se plavat naučil a je to zá-
bava. 

Kromě plavání jsme vyráběli erb na
dveře, četli jsme pohádku a tu jsme pak
i zahráli. Měli tam lepší jídlo než ve
škole. Také jsme šli na vlky, byli nád-
herní a bylo jich 14. Poslední den jsme
šli i na bowling, byla to zábava. Jel bych
zas. (Erik 4.B)

V Srní se mi líbilo. Byla jsem v 1. Sku-
pině. Viděli jsme vlky, jak jdou za sebou.
Dozvěděla jsem se o nich spoustu věcí, o
kterých jsem nevěděla. Na plavání jsme
se učili prsa a znak. Bylo to prima. 

(Dominika 4.B)

V Srní se mi moc líbilo, vařili tam moc
dobře, pokoje byly hezké a bazén byl také
moc pěkný a dobře se v něm plavalo. Na-
učil jsem se lépe plavat. Plavčíci byli tro-
chu přísní. V Srní byl i obchůdek, takže
jsme si tam mohli něco nakoupit. Také
jsme hráli bowling. (Tomáš 4.B)

11. 10. jsem přijela do Srní. Bylo to tam
hezké, a co se tam odehrálo, to byla zá-
bava. Je zábava hrát divadlo s kamarády,
2xdenně plavat, jít na vlky a psát bás-
ničky. No že mne nekleplo. Ale vyplatilo
se to a jela bych tam znovu. (Eliška H.
4.C)

Byl krásný slunečný den, když jsme do-
razili do Srní. Nejhorší byla cesta autobu-
sem. Hned jak jsme dojeli, tak jsme se
ubytovali. Chodili jsme plavat 2 krát
denně. V pondělí jsme byli na procházce,
v úterý psali dopis rodičům, ve středu na
vilkách. Ve čtvrtek jsme hráli bowling a v
pátek jsme plavali na diplom a všichni
jsme to zvládli. A pak hurá domů. Příští
rok jedu zase. (Tobík 4.C)

Do Srní jsme jeli autobusem dvě hodiny.
Jeli jsme cestovním autobusem. Autobus
byl růžový. Jídlo mi moc chutnalo. Na pla-
vání jsem se naučila hodně věcí třeba
znak a prsa. Ve středu jsme byli na vlcích.
Moc mě to tam bavilo. Akorát se mi občas
stýskalo, ale zvládla jsem to. Pokoj byl
krásnej. Na plavání jsme chodili v 8:00
nebo 10:00. Příští rok možná zase pojedu.
Byla jsem tam s mojí nejlepší kamarád-
kou Zuzanou Koubkovou. (Sofie 4.A)

Naučil jsem se v Srní plavat. Bazén byl
hluboký 2,5m. Bylo to tam super. Jídlo
bylo dobré. Nejlepší jídlo bylo hranolky s
masem, na vrchu byl sýr. Na začátku pla-
vání jsem se potápěl. Dostal jsem z pla-
vání želvu, uplaval jsem 15 m. Bál jsem
se, že se nenaučím plavat, ale nakonec
jsem se naučil. Stýskalo se mi po rodině.
Se Samem, Zdendou, Fandou a Prokopem
jsme nacvičovali pohádku Bramborová
chaloupka. (Dominik 4.A)

V Srní se mi líbilo plavání, líbilo se mi, že
jsem se naučila líp plavat, naučila jsem se
lepší styl atd. taky mi tam chutnalo jídlo,
bála jsem se, že mi tam chutnat nebude,
ale překvapivě chutnalo! Moc se mi líbil
výlet do vlčince, líbila se mi přednáška, co
nám pán udělal o vlcích. I pokoje byly
opravdu krásné! I když se mi trochu stý-
skalo, moc jsem si to užila! (Alice 5.B)

Básničky:

Vlci

Když vidíš vlčí smečku,
máš za životem tečku.
Vlci jsou noční zvířata,
ne jak dnešní kuřata.
Vlci nejsou samotáři,
i když se tak někdy tváří.
Vlk má teplý kožich,
je to chytrý živočich.
Vlk komunikuje z postoje
a nejde moc do boje.
Vlk rychle běží,
i když venku sněží.
No tak to jsou vlci,
teď už jsem na konci.

(Sam, Dominik, David 5.A)

Vlci

Aúúúú, aúúúúú vlci vyjí každou noc,
oni mají zábavy moc.
Chodí jako vojáci,
nemají nic na práci.

(Matěj, Erik, Štěpa 4.B)

Vlci

Vlci jsou jak jeden čert,
není s nimi žádný žert.
Nemusíme se jich bát,
jsou kámoši napořád.
Však nestrkejte ruku tam kam nemáte,
pozor, ať vás nerafne!

(Ella, Nela 4.C)

Fantovka v Srní

Říkají vám něco jména Podiven,
Hněvsa a Česta?

Pokud ne, přidejte k nim Drahomíru,
Boleslava s Václavem a už jistě víte.

Těmito osobami se na chvíli staly
děti z kroužku římskokatolického ná-
boženství a pro 1. stupeň ZŠ Školní
sehrály v tělocvičně příběh o knížeti
Václavovi.

Některé děti o patronovi naší země
slyšely poprvé, ale po zjištění, že
kvůli jeho svátku budou mít den
volna, na něj jistě hned tak nezapo-
menou.

Paní katechetce Talířové a všem vy-
stupujícím děkujeme za pěkné diva-
delní vystoupení.

Z kaplických škol

Učitelé ZŠ Školní

Ve středu 13.10. jsme se během dě-
jepisného programu společnosti Post
Bellum „Doma a jinde“ vrátili zpět v
čase, do 30. let 19. století. Díky to-
muto workshopu jsme získali mnoho
nových úhlů pohledů na události let
minulých. V rámci toho všeho jsme si
vyzkoušeli i pár zajímavých aktivit,
jako jsou např. sestavování časové
osy, obhajování vlastní politické
strany, psaní dojemného dopisu, živé
obrazy nebo vyslechnutí si pravdi-
vého příběhu Evy Kalinové a mnoho
dalšího.  Většina zúčastněných se už
moc těší, až dostanou možnost si ně-
jaký podobný program zopakovat. 

Míša Šedivá, žákyně 9.A 
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Studentské firmy se u nás na škole doslova „zabydlely“ a již si
ani my, učitelé, ale ani studenti nedokážeme představit bez nich
být. Každý rok se posouváme dál a i malé úspěchy nás nesku-
tečně těší a jsou odměnou za naši práci. V minulém školním roce
jedna ze studentských firem vyhrála regionální soutěž „TOP
LOGO“. Další úspěch na sebe nedal dlouho čekat a ředitelka stu-
dentské společnosti Coraline, Miroslava Kvapilová, se stala sou-
částí elitního týmu JA Alumni, který sdružuje úspěšné
absolventy studentských firem. Přečtěte si její zpověď:

„JA studentské firmy mě hodně bavily a já chtěla nadále roz-
šiřovat své schopnosti. Během období firem jsem se prostřed-
nictvím sociálních sítí zkontaktovala se specialistkou grafiky a
designu Terkou Hyšků z JA Alumni ohledně naší firmy. A tímto
začala má cesta sebezdokonalování se. JA Alumni Czech je or-
ganizace složená z absolventů JA studentských firem. Po čase
mi přišla zpráva na soc. sítě přímo od Terky, jestli se nechci při-
pojit k Alumňákům. Ze začátku jsem se hodně bála, ale nakonec
jsem si řekla, že tím nic neztratím a za zkoušku nic nedám. Na-
konec jsem se nakopla a přihlásila se. Po čase mi přišel e-mail
s přijetím a informacemi našeho 1. meetingu, který se konal v
Praze. Momentálně jsem v JA Alumni czech skoro měsíc a musím
říct, že je to úžasné. Osobně jsem se přihlásila do communica-
tion teamu, kde se řeší marketing, ale nakonec jsem zároveň v
event teamu, který má na starost různé semináře, meetingy a
celkově události. Dále je v JA Alumni nově založený people
team, kde se mi naskytla velká příležitost hned na začátku mé
„kariéry“, a to motivovat lidi v týmu a udržovat vztahy v orga-

nizaci. Upřímně, je skvělý, že si tam můžeme zkusit vše, aniž
by nás někdo kontroloval, jestli děláme vše správně. Je tam
spoustu úkolů, ale popravdě, miluju ten stres, zkoušení nových
věcí a sbírání zkušeností.“

Mirka je důkazem, že pokud člověk skutečně chce něco doká-
zat a půjde si za tím, tak to dokáže. Mít ve škole takového člo-
věka, který je inspirací a motivací pro ostatní studenty je velikou
výhodou a řada činností se dělá téměř sama. Pevně věříme, že
Mirčina cesta právě začíná a že ještě o ní hodně uslyšíme. 

Kapitola 3 - Studentské firmy nás baví! 

Z kaplických škol

V úterý 5. 10. 2021 se v Malontech konal
již 5. ročník běžeckých závodů pro děti
Malontská míle (1 ang. míle = asi 1600
m), který pořádala místní základní a ma-
teřská škola pod záštitou pana starosty.
Naše škola se tradičně zúčastnila a 19ti
členná výprava přivezla 8 cenných kovů z
toho 3 zlaté za 1. místo. 

Za pěkného podzimního počasí se na
trati různých délek (od 100 metrové pro
děti MŠ až po mílové pro běžce 2. stupně)
vydávali chlapci i děvčata, aby změřili své
vytrvalecké schopnosti. A bylo toho k vi-
dění opravdu hodně: od zkušených vý-
konů přes bojovnost až po velké
vyčerpání či dokonce nedokončení zá-
vodu. Ale všichni přesvědčili, že mají
sportovní srdce a dovedou pořádně za-
tnout zuby

Umístění a medaile Fantováků:
2015 – Kateřina Kalkušová – 1. místo
2014 – Tobias Otava – 3. místo
2009 – Daniela Tafichuk – 2. místo
2008 – Barbora Šafránková – 2. místo
2008 – Elek Popovicz – 1. místo

Jan Trinkl – 2. místo
2007 – David Féher – 2. místo
2006 -  Jan Švéda – 1. místo

Další závodníci a jejich umístění: P.
Čutka (6.), K. Kolouchová (6.), J. Čapek
(4.), J. Staněk (8.), M. Chovpej (5.), L.
Šimsa (8.), J. Schmied (10.), M. Tomaili
(13.), E. Haldová (5.), M. Bauer (4.), J.
Klícha (5.).

Malontská míle 
Václav Blažek 

PhDr. Zdeňka Lovčí



Je to již několik měsíců, co u nás v or-
ganizaci Anděl Strážný, v registrované
sociální službě poskytující tísňovou péči,
začala pracovat Kamila Podlahová. Ve
svých 25 letech onemocněla akutní lym-
foblastickou leukémií, a i když to bylo,
řečeno Kamilinými slovy, velmi náročné
životní období, bylo zároveň dobou, kdy
si uvědomila, jak důležité je zdraví, jak
důležité je být tu pro druhé a že i ona
chce pomáhat lidem tak, jak oni tenkrát
pomohli jí. A jak Kamila sama říká: ,, Už
tenkrát jsem měla svého anděla strá-
žného a nyní mám dalšího a moc ráda
bych Vám o něm řekla víc.” 

Hlavním posláním naší organizace je,
aby lidé mohli zůstat co nejdéle ve zná-
mém prostředí jejich domova a nemuseli
odcházet do pobytových zařízení. S po-
mocí tísňové péče mohou zůstat žít tam,
kde to znají a mají rádi s pocitem, že
pokud se jim cokoliv stane, tak pomoc
vždy přijde. Anděl Strážný poskytuje jis-
totu, bezpečí a pomoc v krizových situ-
acích seniorům, lidem se zdravotním
postižením či lidem nacházejícím se v
krizové životní situaci, doma i venku ve
chvílích, kdy jsou sami. Pomáhá lidem
prostřednictvím mobilního monitorova-
cího zařízení s SOS tlačítkem (dále jen
MZ), toto zařízení je napojeno na dispe-
čink organizace, který je klientům k dis-
pozici 24 hodin denně, 365 dní v roce. 

V praxi Anděl Strážný funguje násle-
dovně. Budoucí klient projeví zájem o
naší službu na bezplatné NONSTOP info-
lince 800 603 030, pracovníci dispečinku
mu předají kontakt na sociální pracovnici
v místě jeho bydliště, ta zájemce o
službu navštíví u něj doma v domluvený

den a čas, vše podrobně vysvětlí, službu
nastaví na míru a předá mu MZ.

Díky MZ je klient v nepřetržitém kon-
taktu s odborným personálem, ten je
schopen mu zprostředkovat neodkladnou
pomoc v případě ohrožení zdravotního
stavu/života (např. pád, zhoršení zdra-
votního stavu, apod.). Součástí služby
Anděla Strážného je i kontrola zdravot-
ního stavu klienta, připomínání léků či
tzv. Povídavá linka, ta eliminuje pocity
osamění díky plánovaným a připravova-
ným hovorům na míru. 

MZ poskytujeme formou zápůjčky zcela
zdarma, klient platí pouze měsíční pau-
šál za služby ve výši 350 Kč – 450 Kč,
přičemž lze zažádat o příspěvek na péči,
který tuto platbu pokryje (s vyřízením
může pomoci sociální pracovnice či dis-
pečerka). 

Naše organizace působí po celé ČR,
máme 10 let zkušeností a první měsíc
služby poskytuje v rámci adaptačního
období klientům zcela ZDARMA. 

Jedné z našich klientek, paní Haně, je
100 let, přesto je velmi čiperná a plná
života. Naše zařízení jí už několikrát po-
mohlo a chválí si službu slovy: „Kromě
toho, že mám u sebe SOS tlačítko, jsem
s děvčaty na dispečinku stále ve styku.
Volají, jak se mi vede. Popovídáme si na
povídavé lince nebo mi připomínají další
důležité věci. Je to velký vynález.“ 

Na závěr dovolte pár slov naší Kamily:
,,Jsem ráda, že jsem se stala součástí
týmu Anděla Strážného a že mohu šířit
osvětu o naší organizaci, protože
mnohdy je největším problémem strach
z neznámého.“

V domově pro seniory Kaplice se v říjnu
upravovala část zahrady. Došlo k poří-
zení herních a smyslových prvků do za-
hrady a úpravě vzpomínkového místa.
Zejména malí návštěvníci budou nadšení
částí, která jim je věnovaná. Snažíme se
od začátku podporovat vzájemné vztahy
v rodině     i mimo ni. Naší snahou je při-
pravit prostředí, ve kterém se děti budou
cítit dobře, budou se těšit na návštěvy v
domově a přijímat seniory jako přiroze-
nou součást svého života. Naopak našim
klientům dělá velkou radost pozorovat
dětskou radost a smích - v podstatě ani
nezáleží, jestli je to jejich vlastní vnouče,
pravnouče či nikoliv.

Úprava zahrady se realizovala díky do-
taci obce Dolní Dvořiště.

Zvelebování
zahrady

Program na měsíc 
listopad 2021

2. 11. 2021 
Z Vyššího Brodu do Horního

Dvořiště, 9km                                              
Autobusem od pomníku v 8:00 do

Vyššího Brodu
Trasa: Vyšší Brod – Dolní Drkolná –

Horní Dvořiště
autobus v 13: 10

9. 11. 2021 
Kaple nad Rožmitálem na Šu-

mavě, 6 km
Autobusem od školy v 10:00 do

Michnice
Trasa: Michnice – Kaple – Rožmitál

na Šumavě
autobus ve 13:30

16. 11. 2021
Terčino Údolí, 10 km
Autobusem z autobusového nádraží

v 6:30 do Benešova nad Černou –
Údolí

Trasa: Údolí – po červené – Terčino
Údolí – Cuknštejn – Horní Stropnice
autobus v 13: 25

23. 11. 2021
Kaplice – Omlenička – Kaplice,

10 km
Odchod z parku v 9:00 
Trasa: Jermaly – Velenov – Boly –

Omlenička – Blažkov - Kaplice

TJ Cíl Kaplice

Společnost
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Vracím pomoc, kterou jsem kdysi sama
dostala 
Mgr. Kamila Podlahová
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Společnost

Emička přišla na svět spolu s bráškou Matýskem ve 24. týdnu
těhotenství akutním císařským řezem. Hned po porodu začal boj
o jejich životy. Dlouhé týdny byly obě děti na úplné plicní venti-
laci, Matýsek bohužel svůj boj o život prohrál. U Emičky nastalo
masivní krvácení do mozku, které zapříčinilo postižení všech čtyř
končetin a kortikální poškození zraku (mozek má potíže s vy-
hodnocením toho, co vidí oči) a další neurologické potíže. Bylo
jasné, že děťátko bude mít speciální potřeby a rodina bude po-
třebovat s jeho vývojem pomoci. Ještě v porodnici dostala ma-
minka kontakt na ranou péči a ihned po propuštění z nemocnice
za Emičkou a její maminkou začala pravidelně dojíždět porad-
kyně rané péče. Ukázala mamince vhodné metody komplexního
rozvoje dítěte, hlavně stimulace zraku a podpory vývoje pohybu.
Vždy Emičce přivezla nové pomůcky, které mohla rodina do další
návštěvy rané péče používat ke stimulaci děťátka. Poradkyně
také doporučila další služby, které může rodina využívat, po-
mohla vyhledat nadace, které Emičce mohou zaplatit dražší po-
lohovací pomůcky nebo pobyty v léčebných zařízeních. Na
víkendovém pobytu pro rodiny pořádané ranou péčí maminka
Emičky navázala kontakty s rodinami, které mají podobný osud.
I přes veškeré těžkosti, se kterými se musí Emička a její rodina
vypořádat, je to veselá a zvídavá holčička, která má ráda lidi a
zvířátka. 

Dituška se narodila také předčasně, ve 28. týdnu těhotenství.
Každé takové miminko potřebuje zvláštní péči, nejen z lékař-
ského hlediska, ale po propuštění z neonatologie je nutné dě-
ťátko správně stimulovat v domácím prostředí. Musí totiž svůj
předčasný příchod na svět dobře zvládnout a dohnat ty vzácné
měsíce, které ještě mělo strávit u maminky. Proto rodina Ditušky
požádala ranou péči o podporu. Díky usilovné práci jak rodičů,

tak i poradkyně rané péče mohla být Dituška po roce a půl ze
služby vypuštěna. 

Během prvních měsíců a roků života vnímá dítě své okolí in-
tenzivně všemi smysly. Největším pomocníkem je zrak, který
dodává 80 % informací o světě. Pokud není ve vývoji dítěte vše
tak, jak rodiče čekali, mohou se obrátit na ranou péči. Je to od-
borná terénní služba, to znamená, že poradkyně poskytují kon-
zultace v domácím prostředí. Jsou rodičům psychickou oporou a
ukazují způsoby, jak co nejlépe podpořit psychomotorický vývoj
dítěte. Už 28. rok cestují po celém Jihočeském kraji poradkyně
ze Společnosti pro ranou péči. Pracují s rodinami dětí se zrako-
vými problémy od narození do 7 let. Důležitou součástí služby
je funkční vyšetření zraku dítěte. Provádějí ho zrakové tera-
peutky, které pomocí testů, ale i hry zjistí aktuální úroveň zra-
kových dovedností dítěte a následně nastaví vhodné metody a
individuální stimulaci zraku dítěti na míru. Poradkyně rodině do-
poručuje vhodné pomůcky, které mohou být také zapůjčeny,
nebo předá kontakty na další odborníky. Pokud je třeba, rodiny
k těmto odborníkům také doprovází a konzultuje s nimi další
možnosti podpory vývoje dítěte. Společnost pro ranou péči pro
své klienty pořádá odborné semináře a kurzy pro rodiny či or-
ganizuje setkávání rodin v podobné situaci. V loňském roce po-
mohla 149 dětem a jejich rodinám a najela za nimi 58 000 km.
Je připravena pomoci každé rodině, v níž se narodilo dítě před-
časně nebo dítě se zrakovým a kombinovaným postižením.

Kontakt pro rodiny: Společnost pro ranou péči, pobočka České
Budějovice, Čechova 164/1, České Budějovice, tel: +420 385
520 088

www.tydenranepece.cz,
www.ranapece.cz/cb

Ing. Helena Kolmanová

Když není vše tak, jak si přáli…

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

Koupím známky, mince, bankovky, ob-
razy, staré hodiny, vojenské předměty
-šavli, uniformu apod. Můžete nabídnout
i jiné staré předměty nebo celou sbírku
a pozůstalost. 

Tel. 722 777 672

Restaurace u Sedkáčků - přijme servírku
nebo číšníka na HPP. Více informací
osobně v restauraci nebo telefonicky.

Tel. 775 624 124
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3.11.2021 středa 19:00 drama (titulky)
KLÍCKA  
Jude Law jako obchodník Rory, který je pro vi-
dinu snadno nabytého bohatství ochoten oběto-
vat mnohé. Podmanivé drama režiséra Seana
Durkina uhrane diváka potemnělou atmosférou,
výjimečnými hereckými výkony, skvělou kame-
rou i napínavým příběhem.

4.11. čtvrtek 19:00 sci-fi (titulky)   
ETERNALS 
Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje
skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni
vystoupit ze stínů, aby se opětovně spojili proti
nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům.

5.11. pátek 19:00 horor (titulky)
PAROŽÍ  
Na hororu s názvem Paroží se sešli producent
Guillermo del Toro a režisér Scott Cooper, pro
něhož jde o první průzkum tohoto žánru. Ve
městečku Antlers učitelka z Oregonu a její bratr,
místní šerif, objeví, že mladý student skrývá dě-
sivé tajemství s děsivými následky.

6.11.2021 sobota 16:00 rodinný film (dabing)        
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH  
Ve filmu Králíček Petr bere do zaječích se vrací
roztomilý a všemi oblíbený králičí lump Petr.
Bea, Thomas a králíci jsou teď něco jako rodina.
Ale ať se Petr snaží sebevíc, stále má reputaci
nenapravitelného rošťáka.

6.11. 2021 sobota 19:00 sci-fi (dabing)   
ETERNALS 3D
Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje
skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni
vystoupit ze stínů, aby se opětovně spojili proti
nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům.

7.11.2021   neděle 16:00 pohádka (dabing)      
ROZBITÝ ROBOT RON  3D 
Animovaný snímek Rozbitý robot Ron vypráví
příběh trochu osamělého dvanáctiletého
sedmáka Barneyho a Rona, jeho nového chodí-
cího, mluvícího a zcela digitálního přítele, který
má být, alespoň podle reklamy, „nejlepší kama-
rád robot“. 

7.11.2021 neděle 19:00 film ČR 
KRYŠTOF  
Kryštof, sotva dospělý muž, je přijat na konci
čtyřicátých let minulého století do mnišské ko-
munity. Žijí v jednom z klášterních statků na
Šumavě. Mezi mnichy uprchl nejen pro víru k
Bohu, ale i před konflikty s otcem a politickými
poměry po únorovém puči. 

10.11.2021 středa 19:00 drama (titulky)
KLÍCKA    
Jude Law jako obchodník Rory, který je pro vi-
dinu snadno nabytého bohatství ochoten oběto-
vat mnohé. 

11.11.2021 čtvrtek 19:00 horor (titulky)
POSLEDNÍ NOC V SOHO
Režisér Edgar Wright natočil psychologický thril-
ler o dívce (Thomasin McKenzie), která přijela
do Londýna studovat módní návrhářství, jenže
studium jí zásadně narušují znepokojivé noční
vize. V nich se vrací časem ze současnosti do
šedesátých let a potkává tu okouzlující začínající
zpěvačku (Anya Taylor-Joy), jejímuž kouzlu
podlehne i ona. 

12.11.2021 pátek 19:00 film ČR
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI 
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co
hledáme a nenalézáme jsou vyprávěny s nad-
hledem a okořeněné trefnou situační komikou.

13.11.2021 sobota 16:00 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. Je trochu potrhlý, ale až
se stane skutečným vlkodlakem, bude se z něj
vážený člen smečky a jednou velmi obávané
monstrum. 

13.11. 2021 sobota 19:00 sci-fi (dabing)   
ETERNALS
Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje
skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni
vystoupit ze stínů, aby se opětovně spojili proti
nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům.

14.11.2021 neděle 19:00 horor (titulky)  
PAROŽÍ
Na hororu s názvem Paroží se sešli producent
Guillermo del Toro a režisér Scott Cooper, pro
něhož jde o první průzkum tohoto žánru. 

17.11.2021 středa 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! 

17.11.2021 středa 19:00 film ČR
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI 
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co
hledáme a nenalézáme jsou vyprávěny s nad-
hledem a okořeněné trefnou situační komikou.
Samozřejmě nechybí i ta správná dávka nefal-
šované romantiky a sentimentu. 

18.11.2021 čtvrtek od 15:00 senior kino            
SENIOR KINO – GUMP
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 důležitý.
Ten svět, který jim dává domov, sílu, naději, ale
také bolest. 

18.11.2021 čtvrtek  19:00 film ČR 
LÁSKA NA ŠPIČKÁCH  
Příběh romantické komedie je zasazen do ma-
lého města a okolí na Broumovsku. Dramatická
krajina koresponduje s náladami hlavní hrdinky
Terezy (36), bývalé primabaleríny Národního di-
vadla, která po úrazu skončila kariéru profi ta-
nečnice a přestěhovala se s manželem Petrem
a sedmiletou dcerou Maruškou na opuštěný
mlýn, který zdědila po babičce.

20.11.2021   sobota 16:00 pohádka (dabing)      
ROZBITÝ ROBOT RON 
Animovaný snímek Rozbitý robot Ron vypráví
příběh trochu osamělého dvanáctiletého
sedmáka Barneyho a Rona, jeho nového chodí-
cího, mluvícího a zcela digitálního přítele, který
má být, alespoň podle reklamy, „nejlepší kam-
rád robot“. 

20.11.2021 sobota 19:00 horor (titulky)
POSLEDNÍ NOC V SOHO
Režisér Edgar Wright natočil psychologický thril-
ler o dívce (Thomasin McKenzie), která přijela
do Londýna studovat módní návrhářství, jenže
studium jí zásadně narušují znepokojivé noční
vize. V nich se vrací časem ze současnosti do
šedesátých let a potkává tu okouzlující začínající
zpěvačku (Anya Taylor-Joy), jejímuž kouzlu
podlehne i ona. 

21.11.2021 neděle 16:00 rodinný film (dabing)        
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
Ve filmu Králíček Petr bere do zaječích se vrací
roztomilý a všemi oblíbený králičí lump Petr.
Bea, Thomas a králíci jsou teď něco jako rodina.
Ale ať se Petr snaží sebevíc, stále má reputaci
nenapravitelného rošťáka. A tak králíček Petr
vezme do zaječích do světa, kde mu jeho lum-
párny nikdo nevyčítá.

21.11.2021 neděle 19:00 film ČR
KAREL
Celovečerní dokumentární film Karel přináší oje-
dinělý pohled do soukromí a do duše Karla
Gotta. 

24.11.2021 středa 19:00 film ČR 
KRYŠTOF
Kryštof, sotva dospělý muž, je přijat na konci
čtyřicátých let minulého století do mnišské ko-
munity. Žijí v jednom z klášterních statků na
Šumavě. Mezi mnichy uprchl nejen pro víru k
Bohu, ale i před konflikty s otcem a politickými
poměry po únorovém puči. 

25.11.2021 čtvrtek 19:00 film ČR         
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH      
Komedie odehrávající se během Štědrého dne,
kdy několik hrdinů prožije opravdu nevšední a
nezapomenutelné Vánoce.

26.11.2021 pátek 19:00 film ČR
LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
Příběh romantické komedie je zasazen do ma-
lého města a okolí na Broumovsku. Dramatická
krajina koresponduje s náladami hlavní hrdinky
Terezy (36), bývalé primabaleríny Národního di-
vadla, která po úrazu skončila kariéru profi ta-
nečnice a přestěhovala se s manželem Petrem
a sedmiletou dcerou Maruškou na opuštěný
mlýn, který zdědila po babičce.

27.11.2021 sobota od 16:00 pohádka
ENCANTO 3D
Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v pul-
zujícím městečku v kolumbijských horách, na
podivuhodném a očarovaném místě zvaném En-
canto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě
v rodině má jedinečný dar, od nadlidské síly až
po schopnost léčit.

27.11.2021  sobota 19:00 film ČR         
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 
Komedie odehrávající se během Štědrého dne,
kdy několik hrdinů prožije opravdu nevšední a
nezapomenutelné Vánoce.

Listopad 2021
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4.11. 2021, čtvrtek od 19:00
DVA NAHATÝ CHLAPI
Seriozní advokát, věrný manžel a otec
dvou dětí, se jednoho dne probudí nahý
v posteli se svým kolegou z práce. Ani
jeden netuší, jak se do této situace do-
stali, manželka jednoho z nich však vy-
myslí způsob, jak zjistit pravdu. Ale ta je,
jak se nakonec ukáže opravdové pravdě
hodně vzdálená.
KD Kaplice
Vstup 420,-

6.11. 2021, sobota od 21:00 - 02:00
RETRO DISKOTÉKA
Srdečně Vás zveme na Retro diskotéku 
do KD Kaplice. 
Vstup od 18let.
Vstupné 100,-
KAPACITA SÁLU OMEZENA
DJ Janda Fanda, od 60. let po současnost

14.11. 2021, neděle od 15:30
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA
A vida! Štístko a Poupěnka znovu nav-
štíví, spolu s vámi, fantastický svět po-
hádek v představení Bylo nebylo.
Nejmenší broučky naučí v písničce A co
dělá, jak se chovají zvířátka a taky, že by
si radši měli čistit zoubky, aby je nenav-
štívil Kazizub Auvajs.
Vstup 130,-/150,-
KD Kaplice

19.11. 2021, pátek od 17:00
O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA-
Muzikálová pohádka o princezně, která
si zakládala na své urozenosti, je plná
humoru i melodických a vtipných písni-
ček Zdeňka Rytíře.Na první pohled se
zdá, že je to obyčejné království. Ale
opak je pravdou! V tomhle království je
něco v nepořádku.
Vstup 90,-/130,-
Sál Kina Kaplice

19. listopadu od 10 do 18 hodin, 20. lis-
topadu od 8 do 12 hodin.
ZIMNÍ A ADVENTNÍ TRHY 
V prostorách Kap Café 

26.11. 2021, pátek od 19:30
ZDENĚK IZER - NA PLNÝ COOLE
Jako vždy přijdou na řadu oblíbené
scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a
imitování celé řady populárních českých
i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vy-
stoupení je opět obohacené videoprojek-
cemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy
a převleky a světelnými efekty.
Vstup 200,-
KD Kaplice

27.11. 2021, sobota od 9:00 - 14:00
TRHY V ZAHRADĚ
Zahradnictví Bauernöpl Mostky
Vstup zdarma

28.11. 2021, neděle od 17:00
ZAHÁJENÍ ADVENTU
Hudební vystoupení žáků ZUŠ Kaplice.
Rozsvícení vánočního stromu. Adventní
jarmark. Setkání se zvířátky.
Náměstí Kaplice

Po celý listopad
VÝSTAVA lotyšské umělkyně Lauma
Sliņķe "Šálek Plný Fantazie"
Kap Café

KONCERT SKUPINY 4TET 6.10. 2021
BYL ZRUŠEN. PENÍZE ZA VSTU-
PENKY BUDOU VRÁCENY V INFOR-
MAČNÍM CENTRU 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 12. čísla 20. 11. 2021 

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

tel.: 380 311 388, jaroslava.vavrova@mestokaplice.cz 
Redakční rada: Mgr. Stanislav Trs, Mgr. Libor Lukš, Mgr. Pavel Ja-

nota, Mgr. Jana Kopúnová, Magdalena Opolzerová, Daniela Wimme-
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ORION - tvoříme vaši domácnost NOVĚ v Českém Krumlově

Rádi bychom představili nově vystavěnou prodejnu Orion v Českém Krumlově. Orion je jedním z
nejznámějších prodejců domácích potřeb v Čechách a na Slovensku. Jedná se o ryze českou firmu
sídlící v malebném městě Litomyšl, která postupně vytvořila síť prodejen domácích potřeb se sorti-
mentem kuchyně, koupelny i domácnosti s více než 120 prodejnami.
Jste kuchař, pekař, cukrář, gurmán, hoteliér nebo jednoduše milujete vaření a pohodu s rodinou ve
vaší kuchyni, Orion je zde pro Vás s širokou nabídkou domácích potřeb, dárků i dekorací. Do našeho
zboží vkládáme kus sebe, navrhujeme jeho design, tvar,  testujeme jeho funkčnost a kvalitu a každý
kus projde pečlivým měřítkem.
V příjemném prostření  prodejny ORION v Českém Krumlově  
Vás s úsměvem přivítá paní Renča, Zuzka, Pavlína a Míša, 
které pomohou s výběrem zboží a poskytnou potřebné informace
k požadovaným produktům.. Prodejna slouží i jako odběrné místo
pro e-shop www.oriondomacipotřeby.cz,
zboží vyberete online 
a vyzvednete na naší prodejně.
Prodejnu najde u Lidlu 
na ulici Tovární 132.
Velice se těšíme se vaší návštěvu 
Orion tým Český Krumlov

NOVĚ MASÁŽE V SALÓNU
SLUNÍČKO NA VYHLÍDCE

Relaxační a sportovní masáže 
celého těla

Kontakt - v pracovní dny telefo-
nicky na čísle 702 023 044 v čase
od 16 hod nebo kdykoliv přes den

přes SMS, ozvu se zpět.

Teší se na Vás 
Lucie Goldfingerová

RESTAURACE U SEDLÁČKŮ

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA:
SVATOMARTINSKÉ HODY

11. - 14. LISTOPADU

ZVĚŘINOVÉ HODY
24. - 30. LISTOPADU

REZERVACE MÍST NA TEL.: 380311363
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