
Rok 2021 byl pro Poutníky jak na hou-
pačce.

Naší pravidelnou činnost jsme zahájili až
v červnu. Na procházkách v okolí Kaplice
jsme plnili různé úkoly, soutěžili jsme a
sportovali.

Od září už jsme si užívali naše oddílové
schůzky naplno. Připravovali jsme se na
soutěž Stezka, hráli hry . . . a před Váno-
cemi jsme měli velkou výtvarnou dílnu, na
které jsme vyráběli svíčky, vánoční svícny,
přáníčka, a nakonec jsme pro své nejbližší
malovali hrnečky.

V červnu se Kadeti vydali na svůj už tra-
diční Vandr tentokrát po trase Benešov
nad Černou – Horní Stropnice – Nové
Hrady. A hned další víkend jsme jeli
všichni stanovat, a přitom jsme navštívili
ZOO Tábor a zříceninu Kozí Hrádek u Se-
zimova Ústí. Na podzim jsme si pak také
užili několik víkendových akcí – jednoden-
ních i vícedenních.

Ale největší a nejdůležitější akcí každého
roku je pro nás letní tábor. Ten v srpnu
2021 jsme prožili jako piráti na cestě za
pokladem . . . a užili jsme si ho parádně.

Bohužel se nám letos nepodařilo usku-
tečnit žádnou z našich akcí pro kaplickou
veřejnost. Těšíme se tedy, že se v novém
roce spolu setkáme buď na Májovém sko-
tačení nebo na Hrátkách s čerty.

K zajištění spolkové činnosti nám velmi
pomohly prostředky z dotací Města Kap-
lice a Jihočeského kraje, které jsme vy-
užili na provoz klubovny, na obnovu
materiálního zabezpečení spolku a na za-
jištění pořádaných akcí.

… Do roku 2022 chceme všem popřát
hodně zdraví, spokojenosti, klidu a po-
hody a abychom vždy našli tu správnou
cestu…

Ohlédnutí za rokem 2021 

Poutníci Kaplice z.s.

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané, 
stojíme na prahu no-

vého roku a je čas bi-
lancovat, co nám ten
uplynulý rok dal a
vzal. Před rokem jsem
doufal, že se brzy vrá-

tíme do normálního stavu a že ome-
zení již budou minulostí. S odstupem
času mohu jen konstatovat, že jsem
se mýlil a z těch omezení způsobe-
ných covidem ještě nejsme venku.
Naopak se objevují další formy viru a
ve skrytu duše doufám, že se situace
nezhorší.

Roste frustrace lidí, velkou inflací
se znehodnocují úspory, masově se
zdražuje energie, bydlení, hypotéky,
pohonné hmoty, potraviny a další.
Neuvědomujeme si, že nic kolem nás,
na co jsme byli zvyklí a považujeme
za součást našeho života, není natr-
valo. Vnímám, že i samozřejmé věci
mohou přestat fungovat. Jednoduše
řečeno, návrat do zaběhnutého stylu
života se zatím odkládá.

Budeme-li v krátkosti hodnotit
uplynulý rok 2021 v našem veřejném
životě, dá se říci, že se přes všechny
možné překážky opět dařilo v rozvoji
našeho města. Jak už jsem informo-
val o investičních akcích v průběhu
roku, máme připraveny a rozpraco-
vány i akce na rok letošní, tak aby-
chom dostáli našim předvolebním
slibům. Rok 2022, na podzim bude
rokem volebním, kdy budeme opět
před Vás předstupovat a žádat si o
Vaší podporu, abychom v rozpracova-
ných plánech a záměrech mohli po-
kračovat.

V mediích se ve všech pádech
skloňuje  slovo - vize. Každá nová
vláda má vize. Všichni o tom mluví,
ale jaký má toto slovo vlastně vý-
znam? 

Pokračování na straně 2

Mgr. Pavel Talíř
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Slovo z radnice
Pokračování ze strany 1

Vize popisuje představu budoucího
stavu, kterého bychom chtěli dosáh-
nout. Cílovým stavem se může také
stát zachování stávajícího stavu,
který vyhovuje a funguje. Pro mnoho
lidí se může zdát, že jde o malé cíle,
ale podle mého názoru je zachování
stávajícího fungujícího stavu ro-
zumné, praktické a ne vždy jednodu-
ché. To neznamená, že není co
zlepšovat. V každém případě si vá-
žíme konstruktivních návrhů, které
mají smysl a posouvají život našeho
města vpřed. Nestačí o problémech
diskutovat na ulici, ale je potřeba při-
jít k nám na radnici a poradit se, zda
má daný problém řešení. Mnohá ne-
dorozumění vznikají díky neinformo-
vanosti. I v tomto ohledu bychom rádi
zlepšili komunikaci s veřejností.

S přáním pevného zdraví v novém
roce 2022 

Váš starosta Pavel Talíř
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Nové očkovací místo 
Pavla Opekarová

S novým rokem se před námi otevírá 365 dní, které každý z nás může využít dle své
libosti, nátury a možností. Přejeme vám, abyste si každý ten den užili.
Všem našim čtenářům i přátelům knihovny, přejeme rok plný radostných a úspěšných
dnů, vaše knihovnice.

ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ
Stále sbíráme, do 14. ledna 2022, vysloužilé mobilní telefony.

Městská knihovna Kaplice

Informace pro občany

Poprvé dne  7.1. 2022 od 15.00 do 18.00 hodin ( potom vždy v pátek od 15.00 do
18.00) mohou obyvatelé Kaplice navštívit nové očkovací místo na Poliklinice v chirur-
gické ordinaci MUDr. Pavla Kálala. Očkovat se bude vakcínou Comirnaty (Pfeizer). 

Vakcína je vhodná na přeočkování po jakékoli předchozí vakcíně. Očkování bude bez
předchozího objednání – je naprosto nežádoucí, aby zájemci předem telefonovali
do ambulance (hrozí nebezpečí, že lékař telefon odpojí).

Očkování je nasmlouváno pro pojištěnce následujících pojišťoven:
Všeobecná zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna, Pojišťovna Minister-

stva vnitra a Oborová zdravotní pojišťovna

TVOŘENÍ S PETROU EXNEROVOU
25. ledna 2022 od 16 hodin. Tentokrát

budeme vyrábět lampičky, potřebujeme
2 - 3 sklenice od kompotů, klubíčko -

provázek silnější, kdo má svou - lepící
pistoli, nějaká drobná zimní dozdobení,
štětec tenký, cena 100 Kč.

SNĚHOVÉ KRÁLOVSTVÍ
27. ledna 2022 od 16.30 začátek 
u knihovny.
Hry a putování s lampičkami v okolí 
knihovny.

Vážení klienti a zájemci o sociální
službu Bezplatné poradny mezi §§, rádi
bychom Vás touto cestou informovali o
změně adresy naší pobočky v Kaplici. 

Od 1. ledna 2022 se naše kancelář pře-
místí z budovy Městského úřadu Kaplice,
se sídlem Linecká 391 do budovy rad-
nice, se sídlem 

Náměstí 70 v Kaplici. Nově nás najdete
v přízemí bezbariérové budovy. Budeme
se na vás těšit každou středu a čtvrtek
od 08:00-12:30 a 13:00-16:30. 

Kontaktovat nás můžete také na tele-
fonním čísle: 774 110 124 nebo na e-
mailu: pravni.poradenstvi@krumlov.cz. 

Prosím, rezervujte si svůj čas poraden-
ství dopředu. 

Děkujeme!

Změna adresy
právní poradny

ICOS 
Český Krumlov

Hana Šustrová

Farní knihovna Kaplice 
Bernhard Riepl

Mám tu čest Vám sdělit, že od října 2021 asistuji panu faráři Šimákovi ve farní kni-
hovně, a to prozatím vždy v PÁTEK od 16:30 do 17:30.

Máte-li zájem o náboženská nebo filosofická témata, jste v této knihovně na správ-
ném mistě. Mohu Vás ale také seznamit s klenoty historické literatury našeho regionu,
častečně i v němčině nebo v samizdatovém překladu. Dále jsou ve farní knihovně, kde
kdysi působil i slavný Ferdinand Kindermann, k dispozici duplikáty cirkevních knih s in-
formacemi např. o zemřelých v Kaplici po roce 1957, nebo matriční údaje z Omlenic
mezi lety 1938 a 1952. 

Kdyby Vás to zajimalo, nebo kdybyste chtěli sami něco  napsat z historie vlastní ro-
diny, co by so hodilo třeba do 3. dílu dvojjazyčných Kaplických dějin (víte napřiklad,
jak vznikla Kaplická cmunda?), budete také vítání. Všechno nějlepší v Novém roce!

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 2. čísla 20. 1. 2022 

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-
rová a Ing. Lukáš Bodnár. 

Internetová verze: www.mestokaplice.cz  

Redakce se nemusí ztotožňovat  s názory zveřejněných příspěvků.
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Nová brána do Sběrného dvora Kaplice
Bc. Miluše Lukšková, referent odboru správy majetku a ekonomiky MěÚ Kaplice

Informace pro občany

Vážení spoluobčané, 
u sběrného dvoru v Kaplici na západní straně v místě parkoviště byla vybudována nová vjezdová brána. V prosinci od 13. 12.

2021 je již v provozu. Původní vjezd je zrušen. Kontejnery na tříděný odpad umístěné u původního vjezdu budou přemístěny k
nové vjezdové bráně.

Řádková inzerce
Řádkovou inzerci můžete podávat v redakci Kaplického
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 pozůs-
talost.

Tel. 722 777 672

Nabízím asistenci v pečovatelství přes
svátky a víkendy jako dobrovolnice.

Tel. 775 136 968

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
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Odstartovala nová etapa dotačního programu Nová zelená
úsporám pro obytné domy

Loňský rok spolkové činnosti moc nepřál, naše komunikace
probíhala spíše on-line. Proto jsme se v novém školním roce s
vervou pustili do společného díla. Pobídkou nám bylo i otevření
Spolkovny, kdy jsme, díky pochopení vedení města, získali
skvělý prostor pro svou činnost. 

Hned v září jsme se pustili do dvou projektů. Prostřednictvím
Virtuální univerzity třetího věku se ti, kteří se chtějí věnovat pá-
trání po svých předcích a kořenech, pustili do studia pomocí on-
line přednášek připravovaných Provozně technickou fakultou v
Praze nazvaných Genealogie. Hledáme své předky.

Neméně zajímavé je i druhé nabídnuté téma ke studiu, které
probíhá ve spolupráci se ZUŠ Kaplice a je věnováno Loutko-
vému divadlu. Jedná se o dlouhodobý projekt, opět s reálnými
vyučujícími. Máme za sebou již několik podobných zkušeností a
vždy jsme objevili své „netušené možnosti“. Pod vedením velmi

zkušených lektorů Jitky Davídkové (vede výtvarný obor v po-
bočce ZUŠ ve Vyšším Brodě a je autorkou mnoha krásných za-
jímavých loutek) a Gregoryho Gudgeona (anglického herce,
který se proslavil na divadelních prknech a také ve filmových ro-
lích nejen ve Velké Británii, ale i „za velkou louží“) pronikneme
do tajů divadelního světa. 

Co nás pod jejich vedením čeká ? Příprava divadelního před-
stavení Cesty s tetičkou na motivy knihy Grahama Greena.
Bude to inscenace s živými herci a několika druhy loutek. Máme
možnost poznat, jak vzniká představení, od prvního seznámení
s tématem, zpracování scénáře, výběru herců, výrobu loutek,
ale také přípravu technického zázemí – tvorbu scény, kulis,
osvětlení, ozvučení… 

Objevujeme neznámé a velmi si to užíváme!

Těší nás, že můžeme být zase spolu a mít radost ze vznikajícího
díla.

Co chystá Hyalit (Cesta vzniku divadelního představení)

Daniela Wimmerová

Informace pro občany

Program Nová zelená úsporám přichází s novým konceptem,
kterým se snaží být zase o něco zajímavějším, přehlednějším a
přístupnějším většímu okruhu žadatelů.

Jednou z hlavních novinek je, že program je určený pro celý
bytový segment, nejen pro pro rodinné domy, ale nově též pro
bytové domy po celé ČR a třeba i rekreační objekty, které jsou
využívány k trvalému bydlení.

Zároveň došlo ke sloučení s jinými programy, čímž se zájem-
cům otevřela poměrně široká nabídka dotací. Vedle hlavní na-
bídky na zateplení a výměnu oken ve stávajících objektech,
výstavby nových domů s velmi nízkou energetickou náročností,
výměnu zdrojů tepla, řízeného větrání a instalaci solárních sy-
stémů, lze z programu NZU žádat i na instalaci venkovní stínící
techniky, výstavbu zelené střechy, hospodaření s dešťovou
vodou a nově také na zřízení dobíjecích stanic pro elektromobil
nebo výsadbu stromů v okolí bytových domů.

Po delším období, kdy byly vyčerpány prostředky z kotlíkových
dotací, je nyní opět možné žádat o dotaci na výměnu zdrojů ve
stávajících objektech. Pokud stále někdo provozuje jako hlavní
zdroj vytápění kotel 1. či 2. emisní třídy na pevná paliva či lokální

topidla na pevná paliva (uhlí, dřevo), má nyní poslední příležitost
využít dotaci pro přechod na ekologičtější zdroj. Od září 2022
bude totiž provoz těchto původních zdrojů zakázán pod pokutou
až 50 tis. Kč.

U některých opatření došlo k navýšení dotačních částek a byly
zavedeny tzv. bonusy, které mají motivovat žadatele ke kombi-
naci více opatření. Např. za každé další opatření lze získat bonus
v řádech desítek tisíc u rodinných domů.

Příjem žádostí odstartoval v polovině října a měl by trvat mini-
málně do poloviny roku 2025. Jednou z dalších novinek je, že
veškerá administrace žádosti probíhá již zcela online a to jedno-
duchým nahráním dokumentů přes informační systém.

V případě zájmu o bližší informace se můžete obrátit na spolek
Energy Centre České Budějovice (www.eccb.cz), které nabízí jak
bezplatné a nezávislé poradenství, tak i služby energetických
specialistů. 

Tel.: 387 312 580, mobil: 773 124 580, email: eccb@eccb.cz.

Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinancována
z rozpočtu Jihočeského kraje.

M.A. Adam Vlček

Večerní lyžování ve Skiareálu Lipno zdarma 

BBS. Olga Kneiflová

Zimní sezóna ve skiareálu na Lipně přinesla hned několik novi-
nek. Jednou z nejpodstatnějších a nejzajímavějších pro všechny
co na Lipno přijedou, je možnost večerního lyžování v ceně celo-
denního skipasu. Letos se totiž na celodenní skipas lyžuje až do
večera. Na svahu můžete trávit tedy celý den. Denně už tradičně
od 8.30 do 16 hodin a večer pak od 18 do 21 hodin. Vzniklou
pauzu jistě skvěle vyplní návštěva restaurace Stodola nebo cuk-
rárny Povidloň, kde doplníte potřebnou energii.
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Rozhovor s Hotel Managerkou Zuzanou Neumannovou 
ze Svachovky

Rozhovor

Co si představíme pod pojmem Svachovka?

Základem je historicky správně řečeno Svachův dvůr. Pestrý areál, který zahrnuje hotel s wellness a bazénem s letní terasou, pri-
vátní lázně a vířivku, solnou jeskyni, hostinec s vyhlášenou gastronomií, kongresovou stodolu, rybník s molem, ohrady s ovcemi,
jednu starou studnu a také jednotlivé manufaktury. Pod výrazem "manufaktury" se ukrývá hostinský pivovar Glokner, destilérka
Svach a také čokoládovna Duetino. Svachovka je prostě místo, kde je dobře na těle i na duchu, přijeďte se k nám podívat!

Kde se Svachovka nachází?

Směrem z Kaplice na Č.Krumlov odbočíte v obci Chabičovice a necelé 2 km pojedete dolů podél golfového hřiště až do Svachovy
Lhotky. 

Co zde můžeme zažít?

Na Svachovce najdete ubytování s cca 100 lůžky, kongresový sál pro 90 osob, salonek u restaurace pro 50 osob, restauraci s
letní terasou pro 100 hostů. Pořádáme svatby, oslavy, firemní a zážitkové akce, tématické pobytové balíčky, na které vám rádi vy-
stavíme poukaz.

Pivovar Glokner – Náš cíl je probudit vášně i po- hodu, která je v našich pivech skryta. Tomu odpovídá
i sortiment, který v průběhu roku obsáhne různé styly piv. Během prohlídky pivovaru Vám
ukážeme a seznámíte se se surovinami k vaření piva, sekce výrobních procesů, tj.
varna, spilka, sklep, kde se odehrává tepelné zpracování surovin, kvašení a
zrání piva. Dozvíte se o jednotlivých kategoriích piva, rozdíly mezi jejich
výrobou. Raritou je umístění le- žáckého sklepa v podkroví staré sto-
doly. Domluvte si s přáteli prohlídku, přijďte se podívat a
hlavně ochutnat!

V destilérce Svach vyrábíme nejen pálenky, likéry a různé spe-
ciály, experimentujeme s použi- tými sudy z celého světe ke staření
pálenek a zrání whisky. Rádi vás provedeme od místa příjmu ovoce,
jeho zpracování a uložení v kvas- ných nádobách, přes destilační ko-
lonu, na závěr ochutnávkou s odborným výkladem v naší koštovně.
Využijte zajímavou možnost, podívat se, jak vzniká Svach´s Old Well whisky. Ochut-
náte 3 druhy whisky a 3 druhy čokolád, po- víme vám něco k samotné výrobě a podíváte
se, kde whisky zraje, nahlédnete do sklepa, kde zraje Svach´s Old Well whisky.

Čokoládovna Duetino je chráněnou dílnou, i zde si můžete domluvit exkurzi a dozvědět se, jak se vyrábí čokoláda. Během prohlídky
výrobny vás seznámíme s celým procesem výroby pralinek a ochutnáte 4 vzorky pralinek s různou ganáží, 2 vzorky tabulkové čo-
kolády a sklenku likéru Svach.

Zrelaxujte se v privátních pivních lázních s nekonečným výčepem či bylinkových koupelích ve vířivých vanách, dejte si masáž
nebo se jen prohřejte v novém 800m2 wellness Paleo Spa. Najdete zde bio saunu, finskou saunu, páru, ochlazovací a relaxační
zónu s krbem, vířivku až pro 12 osob, vnitřní bazén s letní terasou, panoramatickou odpočívárnu s výhledem na golfové hřiště a
Kleť, bar s občerstvením. 

Nabízíme zvýhodněné permanentky do Paleo spa na 10+1 hodina za 1400 Kč a slevou 10 % na občerstvení ve wellness baru.
Běžná hodinová sazba činí 160 Kč za osobu (95 Kč za dítě 5 - 12let), celodenní vstup 600 Kč (dítě 400 Kč), otevírací doba leden–
březen 2022 od středy do neděle 14:00 – 21:00.

Těšíme se na vaši návštěvu, i v zimě je u nás krásně!

Více informací na www.svachovka.cz nebo www.ikaplice.cz
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Společnost

TJ Cíl Kaplice

Program na měsíc 
leden 2022

1. 1. 2022
Setkání u bývalé kryté lávky u

řeky Černé pod Blanskem.
Na ohni uvaří čaj a kávu pan

Brázda a pan Kvasnička. Vuřty si do-
nese a opeče každý sám. 

4. 1. 2022 
Z Omleničky do Kaplice, 7 km
Autobusem od školy v 10:00 do

Omleničky
Trasa: Omlenička – Omlenice –

Malý Strádov – Kaplice

11. 1. 2022 
Z Kaplice do Rychnova nad

Malší, 11 km
Odchod z parku v 10:00 – Šumav-

skou ulicí – Ješkov – Všeměřice –
Rychnov nad Malší – autobus v
13:10

18. 1. 2022
Z Ličova do Kaplice, 9 km
Autobusem z autobusového nádraží

v 9:10 do Ličova.
Trasa: Ličov – lesní cestou – Dobe-

chov – Mostky – Kaplice

25. 1. 2022 
Z Malče do Kaplice, 8 km
Autobusem od školy v 7:05 do

Malče. 
Trasa: Malče – Smrhov – Přísečno

– Blansko - Kaplice

Ivana Žáčková

Charita Kaplice

Díky finanční podpoře Jihočeského kraje jsme v rámci dotačního řízení mohli v roce 2021 realizovat ná-
sledující sociální služby:

Druh sociální služby Název sociální služby

Pečovatelská služba Pečovatelská služba

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DéDéčko

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Molo

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Tolerance

Výše dotace v Kč

3.094.000,-

1.266.000,-

1.329.000,-

1.266.000,-

2.175.000,-
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V pátek 3. prosince přišel do naší školy
Mikuláš v doprovodu andělů a čertovské
tlupy. Už od rána se někteří hříšníci báli,
protože měli obavy, jestli se čerti o jejich
zlobení náhodou nedoslechli. A měli
pravdu. Všechno bylo zaznamenáno v
knize hříchů a žádný zlobič trestu neunikl.
Hodné děti se mohly těšit na pochvalu od

Mikuláše a jejich jména jsou navždy na-
psána v knize andělů. Mikuláš s anděly
rozdávali sladkosti a odměnou jim byla
krásná vystoupení, která si pro ně děti
připravily. 

Celý den si všichni užili a už se těší na
příští rok, až zase uslyší bouchání na
dveře a zvuk zvonců…, tak pozor, ať si vás
pekelníci příště neodnesou….

Mikuláš ve škole…

Za „Mikulášskou skupinu 9.B“ 
ZŠ Školní

Z kaplických škol

Dne 30.11. jsme vyrazili se třídou 8.A do
Městské knihovny v Kaplici. I když bylo
počasí velmi nepříznivé a některé málem
odvála sněhová vánice, tak jsme do kni-
hovny dorazili všichni v pořádku v čele s
paní učitelkou Helenou Cinádrovou. Po
příchodu do knihovny začal nádherný a
velmi zajímavý seminář o knize „Malý
Princ“ od autora Antonia de Saint-Exupé-
ryho. Mimo jiné jsme hráli různé hry a
kvízy na motivy knihy. Toto vše pro nás
připravila paní knihovnice Jana Urazilová.
Paní učitelka nám přečetla úryvek z

knížky a pak vše začalo….Jedním z úkolů
bylo na příklad skupinové vymýšlení há-
danek podobných těm, které se objevily v
knize...a jako jeden z posledních úkolů
jsme měli nakreslit, jak si představujeme
planetku Malého prince. Zahráli jsme si i
na badatele, kteří hledali na mapě Kaplice
místa spojená s její historií, a vyprávěli
jsme si o zajímavých osobnostech našeho
města. Celé dopoledne bylo bezva a mys-
lím si, že je spousta dalších nádherných
knížek, se kterými bychom se mohli v kni-
hovně blíže seznámit třeba příště. 

A na závěr před knihovnou
………………..koulovačka!!!!!!!

Sněhová cesta za Malým princem 
Tereza Bouchalová, 
ZŠ Školní Kaplice

Navštívili jsme ná-
pojové a gastrono-

mické studium

SOŠ a SOU Kaplice

Dne 24.11. jsme se byli podívat na
ukázce gastronomických učeben na
SOŠ a SOU Kaplice. Své umění nám
předváděli bratři Weisovi z CAFE
BARu APHOTEKA. Dověděli jsme se
co obnáší práce barmana a baristy.
Mohli jsme si vyzkoušet míchat
různé nápoje a připravit si kávu. Pří-
prava kávy nás velice bavila. O pře-
stávce jsme dostali výborné
občerstvení. Odcházeli jsme s úsmě-
vem na tváři, bratři Weisovi se o nás
skvěle postarali a velice nás tento
workshop bavil.



V polovině prosince jsme měli mož-
nost zúčastnit se workshopu v ateli-
éru Seidl v Českém Krumlově.
Připravili zde pro nás pestrý program.
Dozvěděli jsme se zajímavé infor-
mace o způsobu fotografování před
100 lety, vyzkoušeli si práci ve foto-
komoře, vyrobili jsme si vlastní foto-
gram, dostali jsme dobovou
pohlednici, kterou jsme pak napsali
tuší a redisperem. Zhlédli jsme doku-
ment o životě a díle rodiny Seidlo-
vých, prohlédli si muzeum včetně
největších historických úlovků, které
se skrývaly na půdě, a poslechli si vy-
právění o řemeslech tehdejší doby.
Všechno bylo super, ale největší záži-
tek jsme měli z fotografování třídy v
dobových kostýmech přímo v ateli-
éru. A jak nám to slušelo? Posuďte
sami….

Fotoateliér Seidl

Z kaplických škol

Žáci 9. B - ZŠ - Školní
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Soutěž - Naše zimní dveře

Fantovácký parlament 

Poslední akce školního parlamentu v letošním kalendářním roce byla soutěž ve výzdobě třídních dveří. Soutěž se vrátila po dvou
letech na přání samotných Fantováků a na výsledcích je to vidět. Na jednotlivých dveřích si daly třídy záležet a my tak můžeme
po škole obdivovat přímo umělecká díla. Nudné a stejné dveře se změnily na zimní krajinu plnou ptáčků, sněhuláků nebo perníko-
vých domečků.   

Vybírání vítěze bylo obtížné, zástupci školního parlamentu se museli rozhodovat opravdu pečlivě. Dva týmy složené ze zástupců
1. a 2. stupně prošly školou a obodovaly jednotlivé třídy. 

Výherci na 1. stupni se staly třídy 2.A (dveře s visícími dárky) a 5.A (tučňáci a sněhuláci). Třída 5.A měla úkol o to těžší, že
musela zdobit dvoje dveře. 

Na 2.stupni si vítězství odnesla třída 6.A, která vyrobila krásné krmítko se závějemi sněhu. 

Výhercům gratulujeme!
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Z kaplických škol

Žáci sedmých a osmých ročníků měli před vánočními prázdni-
nami jeden úkol. Oslovila je redakce Českokrumlovského deníku
s prosbou o zamyšlení se nad uplynulým rokem. A tak zavzpo-
mínali na distanční výuku, omezení při lockdownu nebo na to,
jakým způsobem se s tím vším oni osobně vyrovnali. Jejich texty
byly otištěny v Deníku. Za tuto možnost moc děkujeme. 

Můj rok byl zvláštní a jiný oproti ostatním, protože jsem poprvé
zažil pandemii a online výuku, i když bylo příjemné vstávání v 8
hodin a celý den nic nedělání ničeho, ale mělo to i svoje nevý-
hody, třeba mnohem více úkolů. Byly i horší fáze chození a učení
se s rouškou, testování dvakrát týdně a to nejhorší byl lockdown,
zákaz vycházení ven mi dost vadil. Zavedlo se očkování, okolo
kterého byl hrozný rozruch a poptávka po něm. Byl to velice
nudný a nezáživný rok, ale přinesl mi hodně zkušeností a do-
ufám, že příští rok už bude jiný. 

Josef Plchot, 8.C

Rok 2021 byl pro mě dobrý, ale zároveň bylo období, kdy jsem
se necítila úplně dobře. Také na to mělo vliv to, že jsem se ne-
mohla vídat s mými kamarády kvůli distanční výuce. Konečně
po dvou letech jsem se zas setkala s mými příbuznými, kteří
bydlí daleko ode mě. Taky jsem si našla spoustu nových kama-
rádů, ze které jsem ráda. Kvůli vládním opatřením a covidu se
mi zlepšil vztah s mou rodinou.

A tak můžu říct, že pro mě rok 2021 byl jiný, zajímavý a
poučný.

Nikol Kosteley, 8.B

Můj rok 2021 byl velice zajímavý. V mém životě se toho změ-
nila spousta. Například museli jsme nosit roušky, respirátory atd.
Přišla první vlna covidu a začaly se zavírat obchody a školy. Od
14. října začala distanční výuka, bylo to velice zajímavé, ale i
dobrá zkušenost do života. Vše se zavřelo a vše se muselo dělat
online. Například sporty a koníčky byly též online. Jak říkám,
byla to dobrá zkušenost do života, ale znova už bych to zažít ne-
chtěla. S mými kamarádkami jsme si každý den volaly a poví-
daly jsme si. Občas si pomáhaly s úkoly a tak dál. Lockdown byl
skoro čtyři měsíce, ale všichni jsme ho přežili ve zdraví a v po-
řádku.

Sára Šafránková, 7.C

Rok 2021 se mi moc nelíbil, protože byl takový zvláštní kvůli
covidu. Ale jinak byl takový normální. Také mě mrzelo, že jsem
nemohl chodit na tréninky a neviděl své spoluhráče a trenéry.
Distanční výuka mě nebavila, protože jsem se neviděl se svými
kamarády a hodiny byly nudné a dlouhé. S kamarády jsme ne-
mohli chodit ven a museli jsme být pořád doma. Takže doufám,
že další rok bude normální a budeme moct chodit normálně do
školy, protože na distanční výuce mi právě kamarádi chyběli asi
ze všeho nejvíc. 

David Šedivý, 7.C

Můj rok 2021

Práce žáků ze ZŠ Fantova Kaplice
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7.1.2022  pátek 19:00 akční sci-fi 
MATRIX RESURRECTIONS
Kult se vrací, čtvrtý díl Matrixu je tu. Již téměř
dvacet let žije Neo (Keanu Reeves) zdánlivě po-
klidný život jako Thomas A. Anderson v San
Franciscu. Navštěvuje terapeuta, který mu
předepisuje modré pilulky. Potkává každý den
Trinity (Carrie-Anne Moss), ale navzájem se ne-
poznávají. Jednoho dne narazí na Morphea,
který mu nabídne červenou pilulku, aby znovu
otevřel svou mysl Matrixu. 

8.1.2022 sobota od 16:00 rodinný film (dabing)  
VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé, roz-
tomilé a červené štěně. Přes noc se z něj ovšem
stal obrovský hafan. A když říkáme obrovský,
myslíme tím, že na výšku měří skoro tři metry.
V malém městském bytě je takový pes hodně
nepraktický. Jenže Emily ho zbožňuje a za žád-
nou cenu se ho nevzdá. Komedie Velký červený
pes Clifford je adaptací stejnojmenné populární
dětské knížky Normana Birdwella.

8.1.2022 sobota 19:00 film ČR 
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2  
Příběh je volným pokračováním úspešného filmu
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. Začíná na Silvestra, kdy
Marek (Ján Koleník) požádá Hanu (Táňa Pauho-
fová) o ruku. Její souhlas rozpoutá bláznivý ko-
lotoč udalostí, které předcházejí jejich svatbě v
nádherném prostředí u „československého“
moře v Chorvatsku. 

9.1.2022 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.

9.1.2022 neděle 19:00 komedie (dabing) 
KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ  
Režisér Jason Reitman a producent Ivan Reit-
man uvádějí další kapitolu z původního příběhu
Krotitelů duchů. Ve filmu Krotitelé duchů: Odkaz
se přestěhuje svobodná matka se svými dvěma
dětmi na maloměsto, kde společně objeví svoje
spojení s původními krotiteli duchů a tajemný
odkaz, který po sobě zanechal jejich dědeček.

12.1.2022 středa 19:00 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. 

13.1.2022 čtvrtek 19:00 akční  (titulky)   
KINGSMAN: PRVNÍ MISE
Prequel k prvnímu filmu Kingsman: Tajná služba
zasazený do prostřední první světové války. Po-
znejte počátky této stylové, britské tajné služby.

14.1.2022 19:00 pátek horor  
VŘÍSKOT (2022)       
25 let po brutálních vraždách v městečku Wo-
odsboro se na scéně objevuje nový vrah, který
si nasadil na obličej kultovní bílou masku. 

15.1.2022 sobota 16:00 pohádka     
TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU  
„Tři přání pro Popelku“ je nové zpracování le-
gendární pohádky scenáristy Františka Pavlíčka
a režiséra Václava Vorlíčka „Tři oříšky pro Po-
pelku“. Severská pocta české filmové klasice
přináší její moderní velkolepou verzi, nové kos-
týmy, scenérie nefalšované norské zimy a divo-
kých zasněžených hvozdů a samozřejmě i
zdravou dávku kouzel. 

15.1.2022 sobota 19:00 film ČR 
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2  
Příběh je volným pokračováním úspešného filmu
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. Začíná na Silvestra, kdy
Marek (Ján Koleník) požádá Hanu (Táňa Pauho-
fová) o ruku. 

16.1.2022 neděle od 16:00 (dabing)  
VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD 
Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé, roz-
tomilé a červené štěně. Přes noc se z něj ovšem
stal obrovský hafan. A když říkáme obrovský,
myslíme tím, že na výšku měří skoro tři metry.
V malém městském bytě je takový pes hodně
nepraktický.

19.1.2022 středa 19:00 komedie (dabing) 
KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ  
Režisér Jason Reitman a producent Ivan Reit-
man uvádějí další kapitolu z původního příběhu
Krotitelů duchů. 

20.1.2022 čtvrtek 19:00 film ČR
SRDCE NA DLANI
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy
nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zami-
lovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku.
Kdykoliv a kdekoliv.

21.1.2022 pátek 19:00 horor  
VŘÍSKOT (2022)
25 let po brutálních vraždách v městečku Wo-
odsboro se na scéně objevuje nový vrah, který
si nasadil na obličej kultovní bílou masku. Ten-
tokrát se zaměří na teenagery, oživí tím dávno
pohřbenou noční můru a opět odkryje strašidel-
nou minulost města.

22.1.2022 sobota 16:00 pohádka     
TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU  
„Tři přání pro Popelku“ je nové zpracování le-
gendární pohádky scenáristy Františka Pavlíčka
a režiséra Václava Vorlíčka „Tři oříšky pro Po-
pelku“.

22.1.2022 sobota 19:00 akční  (titulky)   
KINGSMAN: PRVNÍ MISE 
Prequel k prvnímu filmu Kingsman: Tajná služba
zasazený do prostřední první světové války. Po-
znejte počátky této stylové, britské tajné služby.

23.1.2022 neděle 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.

23.1.2022 neděle 19:00 film ČR
SRDCE NA DLANI
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy
nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zami-
lovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku.
Kdykoliv a kdekoliv.

26.1.2022 středa od 17:00 cestovatelské pro-
mítání
ŠVÝCARSKO
Jezdíte rádi do Švýcarska? Nebo Vám to připadá
příliš drahé a luxusní?Do Švýcarska můžete vy-
razit i tehdy, když nemáte desetitisíce na útratu
a nemusíte vůbec zamířit do světoznámých tu-
ristických center, jezdit lanovkami a spát v ho-
telech. S Danou Švůgrovou si promítneme
rozličné obrázky - o pěkných soutěskách, sý-
rárně, hudebním festivalu v Luzernu, o procház-
kách kolem jezer či po vinicích. 

26.1.2022 středa   19:00 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. 

27.1.2022 čtvrtek 19:00 sci-fi (titulky)
MORBIUS
Na stříbrné plátno přichází jeden z nejpodmani-
vějších a nerozporuplnějších hrdinů filmového
světa značky Marvel, jehož představitelem je
Oscarem oceněný Jared Leto, který se ve
snímku mění v charismatického antihrdinu Mi-
chaela Morbiuse. Doktor Morbius trpí vzácnou a
smrtelnou krevní chorobou. S úmyslem zachrá-
nit druhé, kterým hrozí stejný osud, se Michael
rozhodne k zoufale riskantnímu činu. 

28.1.2022  pátek 19:00 akční sci-fi 
MATRIX RESURRECTIONS
Kult se vrací, čtvrtý díl Matrixu je tu. Již téměř
dvacet let žije Neo (Keanu Reeves) zdánlivě po-
klidný život jako Thomas A. Anderson v San
Franciscu. Navštěvuje terapeuta, který mu
předepisuje modré pilulky. 

29.1.2022 sobota 16:00 pohádka 
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 kama-
rád robot“

30.1.2022 neděle 16:00 pohádka
MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA
Princezna Barbara není žádné uťápnuté stvoření
a nenechá si od tatínka krále nic přikazovat.
Natož pak, když zjistí, že krále drží v hrsti zlo-
duch, který mu ukradl zázračný lektvar. Jako
správná rebelka se rozhodne z paláce utéct.

30.1.2022 neděle 19:00 film ČR 
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2 
Příběh je volným pokračováním úspešného filmu
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. Začíná na Silvestra, kdy
Marek (Ján Koleník) požádá Hanu (Táňa Pauho-
fová) o ruku. Její souhlas rozpoutá bláznivý ko-
lotoč udalostí, které předcházejí jejich svatbě v
nádherném prostředí u „československého“
moře v Chorvatsku.  

Změny budou upřesněny na 
www.mujbijak.cz/kino-33

Leden 2022
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16.1. 2022, neděle od 17:00
Novoroční koncert - Václav Noid
Bárta
Město Kaplice a KIC Kaplice Vás zvou na
Novoroční koncert, na kterém vystoupí
Václav Noid Bárta s kapelou. Koncert
proběhne 16. ledna 2022 v KD Kaplice
od 17 hodin.

V roce 2022 připravujeme:

Leden - březen - cestovatelské přednašky

14.3. 2022, čtvrtek od 19:00
Zamilovaný sukničkář

27.3. 2022, neděle od 16:00
FÍHA tralala - dětské představení

7.4. 2022, čtvrtek od 19:00
Travesti show - Cabaret Šulin Růž

8.5. 2022, neděle 
Muzikál Děti Ráje
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