
Starosta města Kaplice Mgr. Pavel Talíř
spolu s místostarostou města Mgr. Libo-
rem Lukšem uctil u příležitosti Dne váleč-
ných veteránů 11. listopadu památku
vojáků padlých v 1. a 2. světové válce. 

11. listopadu 1918 v 11 hodin a jedenáct
minut zazněla poslední salva při podpisu
příměří mezi Spojenci a německou gene-
ralitou, ke kterému došlo ve štábním va-
gonu vrchního velitele spojeneckých vojsk
maršála Ferdinanda Foche u severofran-
couzského města Compiègne. Tímto
aktem utichly boje na západní frontě a
skončila tak 1. světová válka. Již rok poté
bylo toto datum věnováno vzpomínce na
všechny, kteří v první světové válce bojo-
vali, přežili nebo položili své životy.

Den válečných veteránů je v České re-
publice stále poměrně novým svátkem.
Zatímco v jiných zemích se slaví často již
takřka celé století, v Československu v
období tzv. první republiky se 11. listopad
nepřipomínal, protože jej zastínil jiný dů-
ležitý svátek, 28. říjen čili vznik Českoslo-
venské republiky. V ČR je tak významným
dnem teprve od roku 2004 a jeho symbo-
lem je, jako v mnoha zemích na světě,
květ vlčího máku, jenž vetknutý do klopy
vyjadřuje úctu a vzpomínku na bývalé vo-
jáky.

Důvod, proč zrovna tato květina patří
památce bojovníků, je doslova poetický.
Divoké máky totiž vždy hojně rostly, a
stále rostou, na Flanderských polích v
dnešní Belgii, kde probíhaly kruté boje 1.
světové války, a tak i dnes rudé kvítky po-
krývají neoznačené hroby mnoha padlých.

Na polích flanderských vlčí máky kvetou,
tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde hrob je náš. Však mezi červánky,
na nebi modrém slyšte skřivánky,
když dole kanóny tu svoji píseň řvou.
…

Tak začíná slavná báseň vojenského lé-
kaře, podplukovníka Johna McCrae z ka-
nadského Ontaria, který za první světové
války sloužil v Evropě. Svou frustraci z bo-
lesti a utrpění raněných vojáků mírnil psa-
ním básní. Papírek s touto básní ale
zahodil. Kolemjdoucí důstojník jej však
zvedl a poslal do Anglie, kde byla 8. pro-
since 1915 publikována. John McCrae padl
před koncem války.

V návaznosti na zmiňovanou báseň se
květ vlčího máku rozhodla jako symbol
připomínky veteránů uchopit americká
profesorka a humanitární pracovnice
Moina Michaelová. Po skončení války Mi-
chaelová na univerzitě učila třídu invalidů.
Uvědomila si potřebu poskytnout těmto
vojákům finanční a pracovní podporu a
rozhodla se prodávat hedvábný vlčí mák
jako prostředek k získávání finančních
prostředků na pomoc invalidním veterá-
nům. V roce 1921 její úsilí vyústilo v to,
že vlčí mák byl přijat jako symbol pa-
mátky na válečné veterány Královskou
britskou legií, již založil polní maršál Do-
uglas Haig.  V prvním roce Královská brit-
ská legie objednala 9 milionů vlčích máků
a prodala je takřka okamžitě. O rok poz-
ději proto vznikla Poppy Factory (továrna
na výrobu umělých vlčích máků), která
zaměstnává bývalé vojáky se zdravotním
postižením dodnes.

Zajímavost na závěr. Ve Francii se za
stejným účelem prodávají chrpové květy.
Chrpa polní totiž podobně jako vlčí mák
byla jedna z mála květin, které rostly i
uprostřed bitevního pole. Pro Francouze
mají chrpy i další symboliku. Pro čerstvé
odvedence, kteří přišli na frontu, se totiž
začalo používat označení „bleuet“ (chrpa)
pro jejich dosud čisté modré uniformy,
které v té době francouzská armáda po-
užívala.

Den válečných veteránů 
Mgr. Lenka Nagyová Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
v minulých článcích

jsem vyslovil přání,
aby se epidemiolo-
gická situace zlepšila,
ale realita je bohužel
jiná, a proto jsem uči-

nil kroky k další prevenci šíření ná-
kazy COVID-19. Podařilo se mi zajistit
mobilní očkovací tým, který dne 22.
11. navštívil naše město. Jeho kapa-
city byly omezené, i nadále budu usi-
lovat o opětovné zajištění tohoto
způsobu vakcinace. Chtěl bych do-
plnit, že další možností v naší oblasti
je návštěva očkovacího centra v če-
skokrumlovské nemocnici. Je na kaž-
dém z nás, abychom uměli ochránit
nejen sebe, ale i své bližní.

V tomto měsíci čeká samosprávu
jeden z důležitých úkolů a tím je pří-
prava rozpočtu na nový rok 2022.
Dne 6. prosince proběhne veřejné za-
sedání zastupitelstva, na němž se
bude rozpočet města schvalovat. Roz-
počet bude obsahovat obvyklé pro-
vozní výdaje na zajištění chodu
města, dále pak plánované investiční
akce, např. dokončení sportovní haly
na Bělidle, rekonstrukci bývalého ka-
tastrálního úřadu na dům chráněného
bydlení, výstavbu budovy lesního
hospodářství, opravy místních komu-
nikací a rozšíření kapacity ZŠ Fantova
o nástavbu nad pavilonem dílen. Na
řadu těchto investičních akcí se poda-
řilo městu získat dotace, bez kterých
by se investiční záměry nemohly
vůbec uskutečnit. Další investiční
akce jsou připraveny v projektové do-
kumentaci a čekáme na případné vy-
psání nových dotačních titulů.
Některé záměry jsou investičně velmi
náročné, a tak musíme bedlivě zvažo-
vat horizont jejich realizace.

Pokračování na straně 2

Mgr. Pavel Talíř

Ročník XXV  / Prosinec 2021 / zdarma 



Slovo z radnice

Pokračování ze strany 1 

Vstoupili jsme do adventního období
spojeného s různými kulturními ak-
cemi, ať už jde o rozsvěcení stromu,
Mikuláše nebo koncerty a večírky.
Vzhledem k nastalé situaci se pravdě-
podobně bude opakovat loňský scé-
nář ve znamení ticha a různých
proticovidových opatření. Doufejme,
že letos skutečně naposled. 

A tak mi nezbývá než Vám všem po-
přát klidný adventní čas, Vánoce v
kruhu nejbližších a do nového roku
hlavně pevné zdraví.

Váš starosta Pavel Talíř
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7. 12. 2021 – Kytarový koncert Vik-
tora Jecha od 17 hodin.

Přijďte všichni nasát adventní náladu na
krásném koncertu.

15. 12. 2021  Vánoční luštění s díl-
ničkou od 12 – 17 hodin.

V dětském oddělení je pro děti připra-
veno luštění a malá dílnička.

10. 12. 2021 -14. 1. 2022  Městská
knihovna se zapojila do akce

,, Odlož mobil v knihovně,,

Upozorňujeme na provozní dobu
během Vánoc. 

Městská knihovna Kaplice 

Pozvání na oblíbené Mikulášské koncertování
(připravila ZUŠ Kaplice, MěK Kaplice – pobočka Blansko a Římskokatolická 
farnost Blansko)

Kdy :   4.12.2021 od 14.00 hodin
Kde :   Kostel sv. Jiří - BLANSKO

Program :
Vystoupení žáků Základní umělecké  školy v Kaplici
Příchod Mikuláše s andělem, nadílka hodným dětem
Společné zpívání koled

PŘEDVÁNOČNÍ PUNČOVÁNÍ 2021
POZVÁNÍ NA TRADIČNÍ PŘÁTELSKÉ PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ

Místo a čas konání : 
Pobočka Městské knihovny v Kaplici  -  BLANSKO
Úterý 7.12.2021 od 14.00 do 17.00 hodin

Hlavní program : 

Andělské hrátky
(malá přehlídka andělů a pro děti je připraveno

společné kreslení)   

Malé občerstvení pro děti i dospělé je zajištěno

Městská knihovna Kaplice - 
pobočka Blansko

Daniela Wimmerová

Informace pro občany

Adventní koncerty
pěveckého spolku
Kaplice
Daniela Andršová

Skladby s vánoční tématikou uve-
deme pod vedením sbormistra Josefa
Menšíka. 

Termíny: 
sobota 18.12. 2021

16.30 Soběnov, kostel sv. Miku-
láše                                                                                         

19.00 Benešov nad Černou,
kostel sv.       

Jakuba Většího

neděle 19.12. 2021
17.00 Kaplice, kostel sv. Petra

a Pavla                                                    
19.00 Věžovatá Pláně, 

kostel sv. Anny

Děkujeme za přízeň a Vaše dary na
opravu kostela. Omlouvám se, že v mi-
nulém vydání tohoto listu jsem udělal
chybu v čísle účtu. Správné číslo je
toto:552 946 7359/0800. Chybné číslo z
minulého vydání naštěstí neexistuje.
Moc se omlouvám.

Za Nadační fond Pavel Šimák

Nadační fond na
opravu kostela 
sv. Petra a Pavla -
OPRAVA
Pavel Šimák
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Informace pro občany

Informace pro občany - řadové garáže
Barbora Dibitanzlová - referent Správy majetku a ekonomiky

Na základě požadavků občanů o stavební parcely pro výstavbu garáží na sídlišti, byl
již před třemi lety vybrán pozemek pro umístění těchto garáží parc.č. 2029/34 a
2029/42 (pod bytovým domem  č.p. 752, 751, 750) v k.ú. Kaplice, obec Kaplice. V
roce 2019 na základě poptávkového řízení byl Radou města Kaplice schválen projek-
tový ateliér pro vyhotovení projektové dokumentace na výstavbu garáží. Projekt ob-
sahuje objekt (řadových garáží), který je rozdělen na 17  garáží se samostatnými
vjezdy. Na projekt řadových garáží je již vydáno platné stavební povolení, jeho sou-
částí je i  povolení kácení stromů rostoucích mimo les, vydané příslušným orgánem
státní správy. V současné době došlo ke  kácení stromů, které  zasahují pouze do
plochy stavby. Zároveň dochází k parcelizaci na jednotlivé stavební pozemky. Ná-
sledně budou  stavební pozemky oceněny soudním znalcem. Poté dojde k zveřejnění
záměru prodeje jednotlivých stavebních parcel pro výstavbu garáží obálkovou meto-
dou jednotlivým zájemcům. Utržené finanční prostředky budou opět použity pro vy-
budování dalších parkovacích míst na tomto sídlišti. 

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,
obrazy, staré hodiny, vojenské
předměty - šavli, uniformu apod.
Můžete nabídnout i jiné staré předměty
nebo celou sbírku a pozůstalost.

Tel. 722 777 672

Laskavá péče o ženské zdraví

Masáže pro ženy a bylinné napařování

Milé ženy, přijďte si odpočinout a do-
přát si pečující masáž pro unavené
svaly, ruce či chodidla. Klasické masáže
doplňuji masáží bříška bylinnými měšci
a celostní masáží Pravka.

Zájemkyním nabízím proceduru žen-
ského bylinného napařování. Masáže
poskytuji mobilně, nyní nově každé
pondělí a pátek v masérně Relaxačního
salonu Sluníčko v Kaplici, Na Vyhlídce
530.

Na viděnou se těší Hana Lipárová.

Více informací a objednávky na webu
laskavapeceozenstvi.blogspot.com

Tel. 773 476 924

Na podzim se ze zahrady v Kaplici
na Bělidle z prádelní šňůry ztratila
krimplenová sukně, skořicové
barvy, rovného střihu se středním
švem. Prosím, aby mi byla vrácena na
stejné místo. Jinou sukni, kterou bych
mohla nosit totiž nemám.

Děkuji za pochopení.

Na ty, o které jsme se starali, 
nezapomínáme
Ve středu 27. 10. 2021 se uskutečnilo vzpomínkové setkání pro rodiny klientů, kteří
nás již navždy opustili. V krátkosti jsme na všechny zesnulé zavzpomínali a  zapálili
jim svíčku na nově vytvořeném vzpomínkovém místě v části zahrady Domova pro se-
niory.  Rodiny vytvořily kamínek se jménem jejich blízkého, který pak vložily do ka-
menného srdce u zvoničky v zahradě domova.  Prolínání generací, harmonické
vztahy mezi rodinnými příslušníky, přáteli, to jsou témata, která jsou pro nás aktu-
ální každý den. I proto jsme při rekonstrukci části zahrady vsadili na propojení dět-
ského světa s tím dospělým, seniorským. Vedle části s herními prvky pro děti bylo
vytvořeno pietní místo se zvoničkou a kamenným srdcem. Věříme, že sem najdou
cestu jak naši klienti, tak i dětští návštěvníci a zahrada domova pro seniory bude ob-
líbeným místem pro jejich vzájemná setkávání.

Symbolicky 11. 11. 2021 ve 13 hodin
tomuto místu požehnal pan farář P.
Šimák, za přítomnosti starosty obce
Dolní Dvořiště p. Ivana Kůty a starosty
města Kaplice Mgr. Pavla Talíře. Celá re-
konstrukce byla financována z dotace
od obce Dolní Dvořiště. Realizaci pro-
vedla firma Avelana s.r.o. 

Topenářsko - instalatérská firma 
Z Trhových Svinů nabízí:

Dodávku a montáž kvalitních švéd-
ských 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



strana 4

V sobotu 25.9.2021 jsme pořádali poslední klubovou akci
JÍZDU SVATÉHO 

VÁCLAVA a díky krásnému slunnému 
počasí byla hojná účast. 

Účastníci přijeli jak po čtyř kolových, tak i po dvou kolových
vozidlech.  

Sraz jsme měli na Kaplickém nádraží, ze kterého jsme vyrazili
směr Rožmberk nad Vltavou ve "štrúdlu", kde čekal soutěžící
první úkol, a to kvíz o historii motorismu. Bylo to velmi záludné.
Posádky museli rozhýbat mozkové závity. Po vyplnění se vozidla
jednotlivě rozjela po trase, někdo jel na výlet, někdo na oběd,
někdo jen tak na koukání . Ve 14 hodin byl sraz zpět na Kaplic-
kém nádraží kde účastníci dostali poslední test, a to otázky z
autoškoly. Kolik by jich vrátilo řidičáky. 

Poté už jen zbývalo vyhlásit správné řešení, rozdat pamětní lis-
tiny a vyhlásit vítěze v kategorii auto, moto a jeden speciální di-
plom. 

Speciální diplom dostal Roman Mazák, za mohykána s nejstar-
ším vozidlem motocykl Monet&Goyon z roku 1926. 

Kategorie AUTO: 
1. Jiří Machalický 
2. Petr Bicek 
3. Václav Hlach/Martin Přichystal 

Kategorie MOTO: 
1. Zdeněk Jůn 
2.Stanislav Šebek ml. 
3. Roman Kadlec 

Doufáme že se Vám akce líbila. 
Všem děkujeme za účast.  

Svatováclavská  jízda 
Kateřina Šebková

Předposlední říjnovou sobotu 23. 10. 2021 klub VCC Kaplice
pořádal pro členy poslední klubovou akci letošního roku. Akce
pod názvem "Zavírání šoupátek", byla úspěšná. Nejdříve se čle-
nové setkali na parkovišti u Jednoty na Kaplickém nádraží.
Odtud vyrazili ve "štrúdlu", neboli v koloně, směr Svatý kámen,
kde si prošli okolí. Dále pokračovali do Přídolí, kde si dali účast-
níci malé občerstvení se sladkou tečkou "domácí švestkový
koláč". Odtud už vyrazili směr Markvartice do restaurace U
Kaprů, kde nás přivítali s otevřenou náručí a pohoštěním. 

Tady naše akce skončila a každý už se rozjel svým směrem
domů - vozidla uklidit a zazimovat, ať jsou připravena na další
sezónu v příštím roce. 

Všem členům i nečlenům moc děkujeme za účast na letošních
akcích, i když nám doba moc nepřála, všichni jsme si to užili. 

Nemůžeme zapomenout ani na poděkování našim sponzorům
bez nich by jsme nemohli veteránské srazy pořádat v provedení
jaké jsou. 

Děkujeme sponzorům: 
ADM Mášl , Autoservis Roman Joukl , Pneuservis Kalkuš , Inizio

Internet Media , Autoservis Lukáš Szitka , Holubtech s.r.o. , 
Kovošrot Kaplice , obec Střítěž 

Těšíme se na Vás v příštím roce 

Akce v roce 2022: 
- 2. 4. 2022 - Jízda sněženek 
- 25. 6. 2022 - Sraz všech značek 
- 24. 9. 2022 - Jízda sv. Václava 

Všem občanům města Kaplice přejeme Vánoce přímo pohád-
kové a v novém roce ať je všechno snové. 

VCC Kaplice 

Zavírání šoupátek
Kateřina Šebková

Společnost
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Projektový den na
SOŠ a SOU v Kaplici

Dne 20. října několik žáků ze 7.A postá-
valo v ranních hodinách před naší školou.
Neměli v úmyslu tam vejít a strávit v lavi-
cích šest vyučovacích hodin jako jiní spo-
lužáci a ani nešli za školu. Naše třídní
učitelka paní Dana Kvasničková nás, žáky,
kteří jsme se účastnili od 6. třídy dobro-
volných projektů, vzala za odměnu na
výlet do Českého Krumlova. Tím chci
všem říct, že se opravdu vyplatí ve škole
udělat něco navíc. V našem případě to byl
dějepisný projekt Starověký Egypt. Pro-
tože se epidemiologická situace za 2 roky
téměř nezměnila, těšili jsme se, že školní
prostředí po dlouhé době vyměníme za
krásné historické centrum Českého Krum-
lova. U muzea na nás čekala muzejní pe-
dagožka Mgr. Miloslava Caisová a začala
naplňovat účel našeho výletu. 

Procházeli jsme Českým Krumlovem a k
všelijakým zákoutím, domům, mostům,
branám i výklenkům jsme se dozvídali
spoustu zajímavostí. Vím, že toto vypadá
jako naučená věta, která prakticky musí
zaznít po každé exkurzi, ale dovolím si do-
kázat, že to tak není. Věděli jste, že v řece
Vltavě byly před dávnou dobou perlorodky
a lidé se je samozřejmě pokoušeli vylovit
a uzmout perlu? Pokud se ale nedovolili
jakéhosi skřítka z okolí nedalekého mlýna,
zákonitě se něco pokazilo. Buď se jim ne-
podařilo škebli otevřít (v lepším případě),

nebo se mohli i utopit (v horším případě).
Procházka byla zpestřena vyprávěním po-
věstí o místech, jimiž jsme procházeli Na-
hlédli jsme i do života šlechty, která
obývala českokrumlovský hrad a zámek.
Její život byl někdy plný intrik, podvodů,
ba dokonce i prý vraždy. Musíme však při-
znat, že za působení všech šlechtických
rodů nabyl Český Krumlov nevídaného
rozmachu, co se umění a architektury
týče.  

Děkujeme pracovnici Regionálního
muzea v Českém Krumlově za to, že nás
dokázala zaujmout a ani na chvíli se z vý-
letu nestala přednáška suchých faktů. Dě-
kujeme také našemu spolužákovi Kryštofu
Novákovi za vlastnoručně upečené su-
šenky, kterými přispěl k pohodě výletu.
Už jen to, že se výlet mohl uskutečnit,
bylo skvělé. Těšíme se, že nás naše třídní
učitelka zase někdy odmění podobným
nápadem.

Expedice Český Krumlov
Simona Ždiarská, žákyně 7. A 
ZŠ Školní

Kapitola 4  Profese mnoha tváří
PhDr. Zdeňka Lovčí

Ve středu 20.10. jsme byli pozváni
na SOŠ a SOU v Kaplici na projektový
den. Rozdělili jsme se na dvě skupiny,
jedna zamířila na SOŠ na Lineckou
ulici a druhá na SOU na ulici Pohor-
skou. Byli jsme zde seznámeni s mož-
nostmi studia na škole, ať už se
studijními, ale i učebními obory. Uči-
telé a studenti pro nás měli připra-
vený pestrý program.

Na SOŠ jsme si zasoutěžili na jed-
notlivých stanovištích, která byla vě-
novaná robotice, finanční
gramotnosti, jazykovým dovednos-
tem, psaní na klávesnici, ale také
jsme měli možnost seznámit se se
studentskými firmami. V závěrečném
rozstřelu jsme nasbírané vědomosti
zúročili a ti nejlepší z nás dostali
pěkné ceny. 

Na SOU jsme zavítali do dílen, kde
jsme si mohli vyzkoušet různé prak-
tické dovednosti. Navštívili jsme dílnu
automechaniků, kovárnu, svářecí
dílnu. Hodně nás bavilo míchání
drinků a jízda na trenažéru.

Děkujeme učitelům a studentům
střední školy za pěkně strávené do-
poledne na jejich škole, určitě se ně-
kteří z nás stanou budoucími studenty
této školy.

Z kaplických škol

Deváťáci ze ZŠ Fantova Kaplice

Profesí mnoha tváří jsem si dovolila pojmenovat obor vzdělání Kuchař – číšník. I když doba covidová ukázala tomuto po-
volání, zač je toho loket, naše škola se přesto domnívá, že je to povolání kreativní, variabilní, povolání, které vás může
propojit s celým světem, které je velmi atraktivní a které je takové – jak já říkám –  čtyři v jednom.
Na naší škole mohou totiž žáci oboru Kuchař číšník získat osvědčení i z barmanského a baristického kurzu, které probí-

hají v prostředí nově vybudovaného studia nápojové gastronomie. Kurzy vedou naši partneři, uznávaní profesionálové ve
svém oboru a velcí mecenáši – pan Robert Weiss a jeho synové. S jejich velkou podporou se nám podařilo vytvořit ve
škole odbornou učebnu – špičkový bar, který zcela kopíruje bar autentický. Naši žáci tak mají úžasnou možnost nacvičit si
dovednosti barmana a baristy přímo ve škole pod vedením již zmiňovaných profesionálů - barmana roku ČR 2018 a bron-
zového medailisty z koktejlového mistrovství světa v Číně 2019 Roberta Weise ml. a barmana a ambasadora značky Hen-
nessy Patrika Weise a majitele baru Apotheka Roberta Weise st.
Studio nápojové gastronomie si však nenecháváme jen sami pro sebe, ale poskytujeme jej ve spolupráci s Jihočeskou

hospodářskou komorou (JHK) i pro konání workshopů s tématem gastronomie pro žáky základních škol, které vedou od-
borníci z praxe. Pozvání tentokrát přijaly ZŠ Školní, ZŠ Besednice, ZŠ Benešov nad Černou a ZŠ Křemže. Tyto prostory
budou sloužit i k setkávání učitelů Jihočeského kraje v oborové platformě Gastronomie, turismus a hotelnictví. Veškeré
tyto akce zaštiťuje JHK a Apotheka Cocktail Bar v Českém Krumlově.
Pevně věříme, že touto cestou získá povolání kuchaře a číšníka znovu zaslouženou pozornost a zájem nejen ze strany

žáků základních škol. Vždyť přeci kdo z nás si nedá rád kvalitní voňavou kávu či míchaný drink z rukou usmívajícího se
barmana či krásné barmanky v příjemném prostředí restaurace, kavárny nebo baru.
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Z kaplických škol

Loňský školní rok byl pro nás, tehdy
ještě čtvrťáky, opravdu zvláštní. Nejen
probíhající distanční výukou, ale také tím,
že jsme se s nadšením zapojili do celoná-
rodního projektu „Dotkni se vesmíru“.      

Náš tým , kterému jsme vybrali jméno
„Trpaslíci“, byl v projektu sice nejmladší,
ale elán se kterým jsme podnikali  „ ves-
mírné výpravy“ byl obrovský.   Všechny
naše vesmírné aktivity zachytil palubní
deník. Ten se postupně plnil našimi ani-
macemi, obrázky planet a sluneční sou-
stavy. Vytvořili jsme si vesmírnou hymnu,
zaposlouchali se do zvuků vesmíru při re-
laxační hudbě a s chutí si zazpívali “Chrá-
ním tě Země má .“ Naše třída se brzy
stala domovem robotů z krabic a pohybu-
jících se vesmírných chodítek. Vesmír a
jeho nekonečnost nás prostě začaly pro-
vázet a pohlcovat na každém kroku, na-
příč všemi školními předměty-
přírodovědou, čtením, matematikou…  K
tomu všemu jsme reagovali na různé
výzvy pořadatelů a plnili soutěžní úkoly
např. napsat v angličtině dopisy opravdo-

vým astronautům; sbalit si své vesmírné
zavazadlo a mnoho dalších. 

Vyvrcholením našeho snažení v letoš-
ním školním roce, mělo být vypuštění
stratosférické sondy „Sněhurky“. Bohužel
proticovidová opatření nám nedovolila se
této akce účastnit osobně. Sondu za nás
jela do Prahy vypustit paní učitelka, která
její start zdokumentovala, takže jsme
všechno mohli vidět na vlastní oči. Velký
dík patří panu Uvačíkovi, jemuž se ná-
sledně sondu podařilo vyhledat a najít. 

„Sněhurka“, byla moc šikovná, dostala
se do výšky 33 kilometrů a i když se po
přistání rozpůlila, malé překvapení uvnitř
náraz přežilo. Naše fotografie, vložené do
obalu stratosférické sondy, úspěšně
vzlétly do stratosféry a neporušené se
vrátily zpět na zem. 

Hrdě se tedy můžeme pochlubit skuteč-
ností – my, žáci 5.A ZŠ Fantova- jsme byli
ve vesmíru. 

Asi ještě dlouho, někteří možná už
navždy, budeme vzhlížet vzhůru ke hvěz-
dám a tajuplnému, nekonečnému ves-
míru.

PUTOVÁNÍ VESMÍREM V CELONÁROD-
NÍM PROJEKTU „DOTKNI SE VESMÍRU“   
Žáci 5.A ZŠ Fantova

Oslavy sametové
revoluce 

Fantovka se přidala k oslavám
17. listopadu

I v letošním roce se na Fantovce
uskutečnil projekt „Samet na ško-
lách“, hlavní oslavy proběhly v úterý
16. listopadu. 

V obou pavilonech školy si žáci
mohli prohlédnout plakáty s témati-
kou „před rokem 89“, do podobného
hávu se oděla i nástěnka školního
parlamentu. Na stěnách k jídelně se
objevila i tradiční předlistopadová
hesla. Jídelní stoly ozdobily červené
karafiáty a vlaječky. Školní jídelna v
tento týden vařila tematická jídla,
mohli jsme si tak pochutnat na ru-
ském boršči nebo ukrajinské speci-
alitě kuřeti čachašbili s rýží.

V letošním roce jsme oslavili same-
tovou revoluci naší vlastní českou
vlajkou. Jedna vznikla z žáků prvního
stupně, o druhou se postarali ti ze
stupně druhého. Obě vlajky se po-
vedly a my tak mohli…

Mgr. Petra Šauflerová 

Návštěvy městské knihovny Kaplice
Mgr. Petra Šauflerová 

Žáci druhého stupně navštívili knihovnu 

Měsíc listopad byl pro žáky druhého stupně ve jménu
návštěv místní městské knihovny. 
Vybrané třídy od šestých do devátých ročníků tak
měly možnost seznámit se s prostředím knihovny a
možnostmi, které nabízí. V rámci návštěvy žáci také
absolvovali literární workshopy, při kterých vytvářeli
příběh podle zadaného začátku nebo se seznámili s
druhy literatury. Paní knihovnice jim také představila
zajímavé knižní tipy, kterými mohou doplnit svou
osobní knihovničku. Pro žáky devátého ročníku bylo
připraveno speciální téma osudy dětí a druhá světová
válka v literatuře.

Paní Urazilové, knihovnici dětského oddělení, moc dě-
kujeme za možnost se přijít podívat. Určitě to nebyla
naše poslední návštěva. 
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TJ Cíl Kaplice

Uplynulá tenisová sezóna se zařadila k těm úspěšnějším v historii kaplického teniso-
vého klubu. Na jaře se mladší i starší žactvo probojovalo do nejvyšších krajských
soutěží družstev. Přes léto naši hráči a hráčky přidali sympatická umístění na kraj-
ských žebříčcích v letních soutěžích jednotlivců.

Krásného umístění dosáhla ve své poslední sezóně v kategorii mladších žákyň Adéla
Makovcová. Adélky výkony měly v tomto roce vzrůstající tendenci, vyhrála několik
turnajů a nakonec z toho bylo 2. místo na krajském žebříčku.
V kategorii mladších žákyň má náš oddíl ještě jedno umístění v top10 díky Josefíně
Bohdalové. Pepinka skončila právě na 10. místě žebříčku, ovšem letos ještě soupe-
řila s hráčkami o rok staršími a má další rok v mladších žákyních před sebou. Mezi
hráčkami ve svém ročníku se umístila na 4. místě, a tak by v příštím roce měla pa-
třit k nejlepším hráčkám kraje. 

Na 14. místě se v kategorii umístila ještě Viktorie Molhancová.

V kategorii mladších žáků se dostali na žebříček tři naši hráči. Jiří Marek se i přes
omezený počet letních turnajů umístil na krajském žebříčku v kategorii mladších
žáků na pěkném 7. místě. Bohužel zranění ho zbrzdilo od lepšího umístění. I tak
krásný výsledek.

Na žebříček se probojovali ještě Kuba Šimsa a David Daniel.   

V kategorii starších žáků se na 9. místě v kraji umístil Jonáš Rychnavský. V průběhu
sezóny si připsal několik cenných skalpů i vyhraných turnajů a vzhledem k tomu, že
i on má další rok v této kategorii před sebou, bude v sezóně 2022 bojovat o příčky
nejvyšší. 

Na žebříčku se umístil i Jiří Marek.

Za zmínku stojí i umístění našich dorostenek, konkrétně 12., 15. a 17. místo na kraj-
ském žebříčku hráček Bohatová, Bohdalová Karolína a Makovcová Natálie. To vše po
jejich prvním roce v těžké konkurenci, kde mají hráči a hráčky celé 4 roky na to si
budovat žebříček.  

Jako již tradičně děkujeme všem hráčům, rodičům a partnerům klubu za pomoc,
podporu a přízeň. Našim trenérům pak za odvedenou práci. 

Pokud byste do našeho kolektivu chtěli vaše děti přidat, 
neváhejte kontaktovat p. Makovce na čísle 774 212 468. 

Sezóna kaplické tenisové mládeže 
v číslech

Tomáš Makovec Program na měsíc 
prosinec 2021

7.12. 2021
Z Myslivny (Háje) do Velešína,

9 km
Autobusem od školy v 8:20 do

Zubčic (Myslivna)
Trasa: Myslivna – Zubčická Lhotka

– Markvartice-Velešín                                                   
autobus v 11:20

14. 12. 2021
Z Pohorské vsi do Benešova

nad Černou, 10 km
Autobusem z autobusového nádraží

v 9:10 do Pohorské Vsi
Trasa: Pohorská ves – po modré –

Lužnice – Kuří – Benešov nad Čer-
nou

autobusem v 13:15

21. 12.  2021
Rozloučení s turistickým

rokem, 8 km
Autobusem od školy v 8:20 do Rejt
Trasa: Rejty – Střítež – Dolní Pláně

– Věžovatá Pláně (posezení) – Dolní
Pláně   

autobus v 12:50, 14:35

28. 12. 2021 
Okolo Kaplice, 6 km
Odchod z parku v 9:00 
Trasa: po cyklo – Žďár – Rožnov –

Jermaly – Kaplice

Všem klidné Vánoce, štěstí,
zdraví a úspěšný rok 2022

Sport, turistika

Spolek HYALIT nabízí především seni-
orům 55+ prohlídku 

a příjemné přátelské posezení v nové
Spolkové místnosti  ve čtvrtek
9.12.2021 v době od 14.00 do 16.00
hodin.

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

Kde nás najdete?
V areálu Střední odborné školy – Ob-

chodní akademie 
Linecká 368 (ve dvoře)

Srdečně vás zvou členové spolku 
HYALIT

3 zpráva ze 
Spolkové místnosti 
seniorů
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1.12. 2021 středa 19:00 drama 
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. 

2.12. 2021 čtvrtek 19:00 sci-fi (titulky)   
RESIDENT EVIL: RACCOON CITY      
V Resident Evil: Vítejte v Raccoon City, kdysi
prosperujícím domově farmaceutického gigantu
Umbrella Corporation, je Raccoon City teď vy-
mírajícím místem na středozápadě. Exodus spo-
lečnosti udělal z místa poušť .. s velkým zlem
pod hladinou. 

3.12. 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.
Samozřejmě nechybí i ta správná dávka nefal-
šované romantiky a sentimentu. 

4.12.2021 sobota 14:00 pohádka       
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.

4.12. 2021 sobota 19:00 sci-fi (titulky)   
RESIDENT EVIL: RACCOON CITY
V Resident Evil: Vítejte v Raccoon City, kdysi
prosperujícím domově farmaceutického gigantu
Umbrella Corporation, je Raccoon City teď vy-
mírajícím místem na středozápadě. 

5.12.2021 neděle 16:00 pohádka       
O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY  
Animované pásmo vánočních pohádek, které
přináší to nejlepší z české animace a tradičních
příběhů a tradic. Hlavní součástí pásma je pak
nejnovější pohádka O čertovi natočená na
námět stejnojmenné knihy výtvarníka Pavla
Čecha.

5.12.2021 neděle 19:00 drama (titulky)       
KLAN GUCCI
Klan Gucci je inspirován šokujícím skutečným
příběhem impéria italského módního domu. Tři
desetiletí rodinné historie, v níž nechybí láska,
zrada, dekadence, pomsta ani vražda, skládají
dohromady mozaiku toho, co všechno s sebou
nese slavná značka Gucci..

8.12. 2021 středa  19:00 film ČR
SVÉRÁZ ČESKÉHO RYBOLOVU 
Parta šesti dobrosrdečných chlapů vyráží na da-
lekou cestu za rybami do Norska. Spojuje je
dlouholeté přátelství a touha po mužském dob-
rodružství. Stejně jako dalších 15 000 Čechů i
naši hrdinové jednou ročně sbalí své rybářské
pruty, nepromokavé bundy, smažené řízky i kar-
tony piv a dají na čas sbohem svým partner-
kám, hospodám a domovům.

9.12. 2021 čtvrtek  15:00 film ČR
SENIOR KINO - ZÁTOPEK
Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věno-
vaný  nejen sportovnímu, ale i životnímu pří-
běhu jednoho z největších světových atletů
všech dob, čtyřnásobného olympijského vítěze,
Emila Zátopka. Příběh o vítězstvích v lásce i ve
sportu, k nimž je třeba především velké srdce.

9.12. 2021 čtvrtek 19:00 
WEST SIDE STORY  
West Side Story vypráví klasický příběh o váš-
nivé rivalitě dvou pouličních gangů a romantické
lásce dvou mladých lidí v prostředí New York
City roku 1957. Film režíruje držitel Oscara Ste-
ven Spielberg podle scénáře Tonyho Kushnera,
držitele Pulitzerovy ceny a ceny Tony®.

10.12.2021 pátek 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.

11.12. 2021 sobota 19:00 sci- fi (titulky)
RESIDENT EVIL: RACCOON CITY
V Resident Evil: Vítejte v Raccoon City, kdysi
prosperujícím domově farmaceutického gigantu
Umbrella Corporation, je Raccoon City teď vy-
mírajícím místem na středozápadě. Exodus spo-
lečnosti udělal z místa poušť .. s velkým zlem
pod hladinou.

12.12. 2021 neděle 16:00 pohádka
ENCANTO  
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.

12.12. 2021 neděle 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. 

15.12. 2021 středa 19:00 drama (titulky)       
KLAN GUCCI 
Klan Gucci je inspirován šokujícím skutečným
příběhem impéria italského módního domu. Tři
desetiletí rodinné historie, v níž nechybí láska,
zrada, dekadence, pomsta ani vražda, skládají
dohromady mozaiku toho, co všechno s sebou
nese slavná značka Gucci.

16.12. 2021 čtvrtek 19:00 sci-fi (titulky)           
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena to-
tožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již ne-
dokáže oddělit svůj běžný život od riskantního
života superhrdiny. Spider-Man požádá o pomoc
Doctora Strange. Jenže tím rozpoutá nebez-
pečný chaos, jenž mu dá poznat, co to opravdu
znamená být Spider-Man.

18.12. 2021 sobota 16:00 pohádka  
DRAČÍ PRINCEZNA
V malé vesničce Borington se všichni připravují
na kvapem se blížící Vánoce. Pro desetiletou
Saru to ale neplatí. Jako malá uprchlice se
obává, že bude deportována, a tak se skrývá
před policií a útočiště hledá v opuštěných do-
mech. Jedno neuvěřitelné setkání ale všechno
změní. Do domu, ve kterém se ukrývá, se totiž
zatoulá plaché zvíře.

18.12. 2021 sobota 19:00 sci-fi (dabing)           
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA 3D
Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena to-
tožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již ne-
dokáže oddělit svůj běžný život od riskantního
života superhrdiny. Spider-Man požádá o pomoc
Doctora Strange. Jenže tím rozpoutá nebez-
pečný chaos, jenž mu dá poznat, co to opravdu
znamená být Spider-Man.

19.12. 2021 neděle 19:00 film ČR
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Hořkosladká komedie o partě českých a sloven-
ských přátel, kteří se sejdou v pražském bytě,
aby oslavili příchod Nového roku. Znají se už
dlouho a i toto setkání by se neslo v duchu kla-
sické silvestrovské oslavy, kdyby… 

22.12. 2021 středa 19:00 
WEST SIDE STORY
West Side Story vypráví klasický příběh o váš-
nivé rivalitě dvou pouličních gangů a romantické
lásce dvou mladých lidí v prostředí New York
City roku 1957. Film režíruje držitel Oscara Ste-
ven Spielberg podle scénáře Tonyho Kushnera,
držitele Pulitzerovy ceny a ceny Tony®.

25.12. 2021 sobota  16:00 sci-fi (dabing)
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena to-
tožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již ne-
dokáže oddělit svůj běžný život od riskantního
života superhrdiny. Spider-Man požádá o pomoc
Doctora Strange. Jenže tím rozpoutá nebez-
pečný chaos, jenž mu dá poznat, co to opravdu
znamená být Spider-Man.

26.12. 2021 neděle 16:00 pohádka
ZPÍVEJ 2
Velké sny a ještě větší hudební hity. To je svět
Bustera Moona, odvážného koaláka, který se
odhodlal uspořádat největší talentovou show. A
i když musel Buster zdolávat překážky, které by
porazily slona, tak v animované komedii Zpívej
uspěl. A protože s jídlem roste chuť, čekají v po-
kračování na Bustera a jeho partu zpěváků
mnohem větší výzvy.

26.12. 2021 neděle 19:00 film ČR         
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Hořkosladká komedie o partě českých a sloven-
ských přátel, kteří se sejdou v pražském bytě,
aby oslavili příchod Nového roku. Znají se už
dlouho a i toto setkání by se neslo v duchu kla-
sické silvestrovské oslavy, kdyby… 

ZMĚNY BUDOU UPŘESNĚNY NA 
www.mujbijak.cz/kino-33

Prosinec 2021
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4.12. 2021, sobota od 14.00
Mikulášské promítání 
Myši patří do nebe
Myška Šupito ráda všechny přesvědčuje
o tom, že je nejodvážnější myší na celém
světě a vůbec ničeho se nebojí. Ale opak
je pravdou, ve skutečnosti se pobobkuje
ze všeho, co se kolem jen mihne. Jejím
toužebným přáním je být stejně statečná
jako její tatínek.
Kino Kaplice
Vstupné 100,- / 50,-

4.12. 2021, sobota od 15.30
Dětská čertovská diskotéka
Srdečně zveme Vás a Vaše děti na Čer-
tovskou diskotéku do KD Kaplice.
Těšit se můžete na obří anděli, Mikuláše
a čerty, akrobatické a kejklířské vystou-
pení. 
Soutěže a odměny pro děti nebo foto-
koutek.
Vstupné 100,-/50,-
DJ Lucifer

13.12. 2021, pondělí od 19.00 
Minipárty s Karlem Šípem
Zcela nová zábavná show baviče, mo-
derátora a textaře Karla Šípa na mo-
tivy televizního pořadu Všechnopárty,
tentokrát s jediným hostem: J. A.
Náhlovským. Prostor dostanou i do-
tazy diváků. Volné pokračování pořadu
Všechnopartička.
KD Kaplice
Vstupné 290,-/ 270,-/250,-

20.12. 2021, pondělí od 18.00
Vánoční koncert v kostele sv.
Petra a Pavla

6.12. 2021, pondělí  od 16.30
TRADIČNÍ I NETRADICNÍ KOLEDY
v podání kapely ZLATÝ SKOŘÁPKY
Kap Café

20.12. 2021, pondělí od 10.00 - 18.00
STYLOVÉ BALENÍ DÁREČKŮ se San-
drou 
Kap Café

24.12. 2021, pátek od 9.00 - 12.00
TRADIČNÍ ŠTĚDRODENNÍ PUNČ
Kap Café

od 28. listopadu po celý prosinec
ANDĚLSKÁ VÝSTAVA JARMILY
ROLLEROVÉ "CESTA ZA SVĚTLEM" 
Kap Café 

Návštěvníci, kteří se nemohou
zúčastnit zábavného pořadu
Zdeňka Izera "NA PLNÝ
COOLE" nebo Minipárty s Kar-
lem Šípem z důvodu nařízení
vlády mohou vrátit vstupenky
do 20. prosince v Informačním
centru Kaplice. 
Vracet lze i zpětně.

Všechny vnitřní akce budou
probíhat dle platných nařízení
vlády. 
Podrobnější informace
o akcích naleznete na
www.ikaplice.cz.

31. 12. 2021, pátek od 16.30 hodin
ROZLOUČENÍ S ROKEM 2021 
na náměstí 
Punč Kap Café

Kaplický Zpravodaj. Měsíčník.
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EXPOZICE v Galerii Krampus, 
Náměstí 206, Kaplice

Přemýšleli jste někdy, jak vznikají zbraně a zbroje, které se objevují ve filmových či divadelních bojových scénách? 
Vystavené zbraně a zbroje z naší zbrojnice si zahrály v mnoha velkofilmech, divadelních hrách i muzikálech.

Agentura A.R.G.O.
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