
Ubohá troska a ruina utopená ve změti
černé skládky komunálního odpadu, pro-
rezlých a rozpadlých zemědělských strojů,
olejových barelů, rozbitých lednic, bortí-
cího se oplocení a všudypřítomných ko-
přiv. To byla tvrz v Tiché v roce 2002.

Po dlouhých 20 letech byla v říjnu 2021
dokončena 1. část obnovy stře-
dověké podoby tvrze! 

Poděkovat je nutno všem
lidem, kteří se o obnovu
tvrze zasloužili. Prof. Tomáši
Durdíkovi z Archeologického
ústavu Akademie věd České
republiky a Vlastislavu Ouro-
dovi z Ministerstva kultury
České republiky, jejichž zá-
sluhou byla tvrz zrekonstru-
ována do současné podoby.
Alfrédu Krenauerovi, staros-
tovi Dolního Dvořiště a Jo-
sefu Kalošovi, předsedovi
spolku Hrady na Malši, kteří
se významně zasloužili o od-
koupení tvrze do vlastnictví
obce a spolku v roce 2008.
Josefu Kletzenbauerovi, který
od začátku podporoval myšlenku obnovy
tvrze a mnoho pro ni vykonal. A konečně
i současnému starostovi obce Dolního
Dvořiště Ivanu Kůtovi, který byl v případě
potřeby vždy ochoten pomoci a díky
němuž bylo mnoho věcí souvisejících s
opravou zdárně vyřešeno. Poděkování

patří samozřejmě i všem dalším lidem,
kteří přispěli myšlence obrody této téměř
zaniklé památky v Tiché.  

Věž tvrze v Tiché je vysoká celkem 
25 metrů a je zároveň nejjižnější hradní
věží v České republice. Nabízejí se z ní
opravdu krásné výhledy zejména na Šu-
mavu (Bärenstein 1077 m) a Novohrad-
ské hory (Kamenec 1073 m). Hrázděné
patro a krov věže byly vystavěny originál-
ními středověkými metodami za pomoci
tesařů z celé České republiky. Uvnitř se
nachází expozice vybavená funkčními

středověkými kachlovými
kamny, nábytkem, dřevě-
ným obložením stěn 
a stropu, dýmníkem a tope-
ništěm, určeným i k vaření.
Budova muzea poskytne
možnost seznámit se se
středověkou podobou tvrze
prostřednictvím modelu
tvrze z roku 1480 a v sedmi
vitrínách přinese i výběr ar-
cheologických nálezů, napří-
klad kahanu, hrnečku, mincí
a kachlů. 

N e j v ý z n a m n ě j š í m
rožmberským purkrabím na
tvrzi byl Čáp z Radonic. Po
něm bude pojmenovaná 
i krčma, která poskytne

návštěvníkům možnost koupit
si turistickou známku nebo pohlednici,
pivo nebo limonádu a také něco k zakous-
nutí. Hlavně však chceme, aby se tvrz v
Tiché, původně zvaná Opolec (staročesky
„rovinka“) stala pohodovou zastávkou na
toulkách příhraničím pro návštěvníky 
z obou stran hranice.

Přejeme Vám hezký výhled a zachovejte
nám přízeň!

Tvrz v Tiché otevírá své brány! 

Radek Kocanda, Hrady na Malši

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
v posledních měsí-

cích jsem často psal 
o covidové situaci 
s tím, že jsem se do-
mníval, že už máme
nejhorší za sebou. Jak

snadno jsem se mýlil, o tom mě pře-
svědčil 24. únor, který nám ukázal,
jak křehká je bezpečnost v Evropě 
a jak jsme celosvětově propojeni.
Nedávný konflikt v bývalé Jugoslávii
neměl takové dopady do našich ži-
votů, možná i díky menší informova-
nosti. Dnes prostřednictvím internetu
a sociálních sítí dostáváme informace
takřka každou minutu, a proto se nás
konflikt tolik dotýká. Na tomto místě
patří poděkování všem občanům,
kteří jakýmkoli způsobem přispěli 
k řešení složité humanitární situace.
Do střední Evropy proudí tisíce
uprchlíků, o které se musíme posta-
rat do doby, než se situace na Ukra-
jině uklidní. Byl bych velmi rád, aby
současná velká solidarita s ukrajin-
ským národem časem nepřerostla 
v nenávist pramenící ze snížení život-
ního standardu nás všech. Důsledky
konfliktu už vidíme dnes v růstu cen
nejen energií, ale i běžných životních
potřeb. Vláda průběžně předává in-
formace a kompetence krajům, které
je prostřednictvím krizového řízení
přenáší na obce. Pro nás to znamená,
že se musíme postarat o stanovenou
část uprchlíků tím, že jim zajistíme
ubytování, někdy i v tělocvičnách, 
a základní potřeby pro přežití. V sou-
časné době (20. 3.) je v našem
městě ubytováno cca 200 osob 
a v následujících dnech se musíme
postarat o přibližně 100 dalších. Pře-
vážně se jedná o matky s dětmi,
tudíž následně se nám příliv migrantů
projeví i ve vzdělávacím systému na-
výšením počtu žáků ve třídách škol. 

Pokračování na str. 2

Mgr. Pavel Talíř
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Slovo z radnice

Očkování 
na chirurgii

Oznámení o přistavení velkoobjemových
kontejnerů            
Bc. Miluše Lukšová, odbor správy majetku a ekonomiky

Přemýšlíte, kde strávit letošní veliko-
nočních svátky? Vydejte se k nám do Ro-
dinného areálu na Lipně! Čeká tu na vás
spoustu možností, jak si volné dny a pro-
dloužený víkend pořádně užít. Širokou síť
cyklostezek v okolí lipenského jezera lze
využít pro více i méně náročný výlet na
kole. Záleží jen na vás, kterou trasu si 
vyberete. Cyklostezka okolo jezera je
skvělá i pro projížďky na inline bruslích
nebo jen tak na procházku, a to třeba 
i s kočárkem. 

Kočárky tedy nemáme, ale kola, inline
brusle, a dokonce i koloběžky si u nás
můžete zapůjčit. Půjčovna sportovního
vybavení Intersport Rent se nachází hned
vedle hlavního parkoviště a čtyřhvězdič-
kového hotelu Element. Tady se můžete

celý víkend ubytovat a mít to tak jen kou-
sek ke Stezce korunami stromů. Právě
tam bude na Bílou sobotu připraven veli-
konoční program s tvořivou dílnou, plete-
ním pomlázek i divadelním představením.
V neděli pak u hotelu v restauraci Stodola
vyzkoušíte zdobení velikonočních vajíček
i další zvyky a tradice.

Velikonoční pohoda na Lipně
Olga Kneiflová BBs.

Pokračování ze str. 1

Pevně věřím, že se nově příchozí
obyvatelé zapojí do běžného života
města a vzájemné soužití bude bez-
problémové.

Občané ze sídlišť často upozorňují
na unikající páru z teplovodního po-
trubí, v nejbližších dnech bude zahá-
jena oprava a výměna poškozených
částí. Tyto havárie jsou způsobeny
nekvalitním materiálem i provedením
a nemají vliv na cenu dodaného
tepla, neboť jeho spotřeba je měřena
na vstupu do budovy. 

V oblasti vedle Penny započnou pří-
pravné práce pro zbudování nového
obchodního domu Lidl. Prosím
všechny občany o toleranci při řeše-
ní komplikací spojených s omezeními
v dopravě. 

S přáním příjemného prožití svátků
velikonočních Váš starosta Pavel Talíř

V měsíci dubnu platí nadále možnost
očkování na poliklinice v Kaplici v chi-
rurgické ambulanci MUDR.Kálala.Očku-
jeme od pondělí do pátku v době
ordinačních hodin bez předchozí regis-
trace. vakcínou Comirnaty/Pfizer/. Vak-
cína je vhodná na přeočkování po
jakékoli předchozí vakcíně.

Pavla Opekarová

Město Kaplice oznamuje, že v měsíci květnu roku 2022 budou přistaveny velkoobje-
mové kontejnery v níže uvedených osadách:

• Pořešín, Pořešínec, Žďár               pátek 13.5. - pondělí 16.5. 
• Rozpoutí, Hubenov, Hradiště         pátek 20.5. - pondělí 23.5.
• Mostky, Dobechov, Blansko           pátek 27.5. - pondělí 30.5.

Do kontejnerů je zakázáno vhazovat vytříděný papír, plast a sklo, sádrokarton, pneu-
matiky, elektrospotřebiče, baterky a nebezpečné odpady (např. různé obaly od škod-
livin, zbytky barev, laků a olejů, olejové filtry, eternit) - tyto odpady lze bezplatně
odevzdat ve sběrném dvoře v Kaplici.

Elektrospotřebiče a zářivky můžete umístit vedle velkoobjemových kontejnerů nebo
je bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře v Kaplici.

Informace o přemístění kontejnerového
stání v ul. Novohradská            
Bc. Miluše Lukšová, odbor správy majetku a ekonomiky

Vážení spoluobčané, byly přemístěny kontejnery na tříděný odpad (papír, plast, sklo)
a popelnice na potravinářský olej a tuky v ulici Novohradská – posunutí směrem 
k Farskému náměstí.



Vážení rodiče,
chtěli bychom Vás srdečně pozvat na Dny otevřených dveří

mateřských škol v Kaplici.
Každá mateřská škola bude mít svůj vlastní termín. 

MŠ 1.Máje 26.dubna (úterý)              08:00 –15:00
www.ms1maje.cz 

MŠ Nové Domovy   27. dubna (středa) 08:00 – 15:00
www.msnd.cz

MŠ Nové Domky 28.dubna (čtvrtek) 08:00 –  15:00
www.msnovedomky.cz 

Moc se na Vás těšíme Mateřské školy Kaplice 
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Vážení rodiče,
zápisy do mateřských škol budou probíhat v úterý 10.května
a ve středu 11.května, a to vždy od 08,00 do 16,00 hodin.
Informace naleznete na jednotlivých webových stránkách

mateřských škol.

MŠ 1.Máje www.ms1maje.cz

MŠ Nové Domovy www.msnd.cz 

MŠ Nové Domky www.msnovedomky.cz

K zápisu s sebou přineste:
- žádost do mateřské školy

- vyplněný evidenční list potvrzený od lékaře

Moc se na Vás těšíme. 
S podzravem Mateřské školy Kaplice 

Výlet pro kaplické seniory
Občanská komise města Kaplice zve kaplické seniory na

výlet, který se bude konat v úterý 10.05.2022.
Trasa výletu je naplánována do města Písek, s prohlídkou

vedenou průvodkyní, paní Evou Ondřichovou a dále návštěva
hradu Zvíkov.

Odjezd  z autobusového nádraží Kaplice bude v 8 hodin,
předpokládaný návrat cca v 17 hodin.

Přihlásit se na výlet je možné od 04.04.2022, na telefonu
721 846 991 nebo 380 312 641 – paní Jiřina Kostková. 

Poděkování

Dovoluji si poděkovat vedení města Kaplice, především panu
starostovi Mgr. Pavlu Talířovi, za letitou podporu prachatického
hospice sv. Jana N. Neumanna. Bez finanční podpory obcí
a měst bychom mohli našim pacientům pomáhat jen velmi ob-
tížně, neboť úhrady zdravotních pojišťoven pokryjí sotva polo-
vinu potřebných nákladů.

Finanční pomoc města využíváme ve prospěch vašich obyva-
tel. Za poslední roky jsme v lůžkovém hospici doprovodili de-
sítky vašich sousedů. Dalším jsme pomohli prostřednictvím
domácího hospice. Nejen u nich jsme naplnili slib, který dá-
váme přicházejícím pacientům – totiž, že nebudou trpět ne-
snesitelnou bolestí, za každých okolností zůstane zachována
jejich lidská důstojnost a v posledních chvílích nezůstanou
sami. Svět se díky vám stal hezčím. Děkujeme!

PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA, ředitel hospice 

Městská knihovna Kaplice 
26. 4. 2022 od 16 hodin
Tvoření s Petrou Exnerovou. Recyklujeme knihu - budeme

vyrábět ze starých knih.
Připravujeme:
26. 5. 2022 od 17 hodin
Mraky nad Barrandovem. Beseda s českým novinářem a spi-

sovatelem Stanislavem Motlem.
8. 8. 2022 – 12. 8. 2022 Prázdninová knihovna,

od 8 do 16 hodin.
Děti (1 až 4. třída) můžete přihlásit u p. Urazilové na tel.

380 312 641 nebo knihovna@mestokaplice.cz. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
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Lyžařský kurz 
6.A – ZŠ – Kaplice,
Školní 
Kolektiv 6. A 

V tomto školním roce jsme se ve škole
pustili do zlepšování komunikačních do-
vedností našich žáků. 
V první řadě jsme navázali spolupráci 
s Evropským centrem jazykových zkou-
šek. Společně připravujeme vybrané žáky
na mezinárodní jazykové zkoušky Cam-
bridge YLE a ÖSD.

A co si o kurzu myslí sami žáci?

Anglický jazyk
Kurz angličtiny

Angličtina je jeden z nejzákladnějších 
a nejpotřebnějších jazyků na Zemi a to je
jeden z mnoha důvodů, proč bychom se jí
měli věnovat. Náš kurz angličtiny není
pouze učení, ale i spousta zábavy. Učíte
se a dozvídáte se o nových slovíčkách,
která ještě budete v životě potřebovat.
Procvičujeme jak čtení a psaní anglických
slovíček, tak i posloucháme a mluvíme
anglicky. Velmi doporučuji, nesmíte si to
nechat ujít.

Hana Matějková, žákyně 8.ročníku

V lednu jsme zorganizovali online setkání
s rodilou mluvčí z Kalifornie – akce nesla
název „Meet Beth“. Někteří žáci měli mož-
nost se připojit z domova, jiní raději zů-
stali ve škole. Spojení jsme navázali a žáci
si po chvilce ostýchání začali s Beth vy-
právět o životě zde a tam za oceánem. 
A copak k tomu řeknou sami žáci?

Meeting Beth
There's so many things I would like to say,
I don't know where to start…. I was very
excited at first, but then, when it was get-
ting close, I was so nervous. But Beth was
so friendly and kind and I realized there
was no reason to be nervous. Beth was
truly amazing, she told us some interes-
ting things about California and we told
her some things about our country too.
She was very surprised about our celebra-
tion of st. Nicholas. Let's say we had a re-
ally good laugh.
To sum it up, Beth was awesome, I really
enjoyed talking to her and it was an ama-
zing experience for all of us. I also wanted
to thank our amazing teacher for giving
us the chance to experience such a thing.

Je tolik věcí,jež bych chtěla říct, nevím ale
kde začít…. Na začátku jsem byla velmi
nadšená, ale pak, když už se setkání blí-
žilo, byla jsem velmi nervózní. Ale Beth
byla velmi přátelská a hodná a já jsem si
uvědomila, že nemám důvod se bát. Beth
byla vážně úžasná, řekla nám zajímavé
věci o Kalifornii a my jsme jí řekli nějaké
informace o naší zemi. Byla velmi překva-
pená, jak slavíme svatého Mikuláše. Řek-
něme, že jsme se dobře zasmáli.
Shrňme to všechno: Beth byla úžasná,
vážně jsem si to užila a byla to skvělá
zkušenost.
Taky bych chtěla poděkovat naší skvělé
paní učitelce, že nám umožnila zažít něco
takového.

Anna Sivková, žákyně 9.ročníku

Angličtina ve škole nás baví

Z kaplických škol

Na lyžařský kurz jsme odjížděli 16. 1.
2022 a vraceli jsme se 22.1. 2022. Cesta
na Monínec nám rychle utekla, autobus
byl naplněný nadšením, ale také nervozi-
tou. Po příjezdu jsme se ubytovali na po-
kojích a učitelé nás poučili, co smíme a co
ne. Druhý den jsme se rozdělili do skupin
podle toho, jak už umíme anebo neumíme
lyžovat. Každý den kromě středy nás
čekal svah, na kterém jsme předváděli
své umění. Ve středu jsme si šli odpoči-
nout do bazénu. Sníh byl měkký, takže
pády na lyžích a snowboardech tolik ne-
bolely. Týden na horách nám utekl jako
voda a my už jsme se těšili domů na ro-
diče a sourozence. 

Chtěli bychom poděkovat našim skvě-
lým učitelům a paní zdravotnici, že se 
o nás starali a naučili nás něco nového. 

Vyvíjíme vize do 
budoucna při studiu

V rámci studia na SOŠ a SOU Kaplice,
nám škola umožňuje vést si ve spolupráci
s JA CZECH své vlastní studentské firmy.
Možná to pro většinu z vás zní fiktivně,
opak je ale pravdou.  Vše je reálné.  Mu-
seli jsme si stanovit základní kapitál a dát
firmu do pohybu. Výtěžek z podnikání
tvoří skutečné peníze. 

Naše firma se skládá ze 7 členů. Jako
předmět podnikání jsme si zvolili výrobky
z FIMO hmoty a dalších komponentů. Na-
šimi hlavními produkty jsou klíčenky,
náušnice, přívěsky apod. Od toho se od-
víjí i náš název – PLAFI (Plastic Fingers).
Výrobky jsou skvělým doplňkem či dáreč-
kem. Pro své zákazníky chceme to nej-
lepší, proto vybíráme ty nejkvalitnější
komponenty a snažíme se vyhovět kaž-
dému přání. 

Tato zkušenost nás naučila, jak se do-
mluvit a pracovat v kolektivu, jak si být
vzájemně oporou, jak dělat kompromisy
a spoustu dalších dovedností, které je
třeba znát k případnému podnikání do
budoucna. Můžete nás vyhledat na insta-
gramu - @_plafi_ a budeme moc rádi za
vaši návštěvu i na adrese školy – Linecká
368, Kaplice.

Vaše společnost Plafi

Podnikání na SOŠ
Kaplice

Na obchodní akademii v Kaplici máme
možnost podnikat s fiktivními firmami pod
hlavičkou JA Czech. V září 2021 jsme si
založili studentskou firmu, která se jme-
nuje Armbånd v překladu z norštiny to
znamená náramek, zabýváme se výrobou
a prodejem náramků. Naše firma se
skládá z osmi členů, každý člen má svou
pozici, na kterou se soustředí. Na začátku
školního roku jsme si museli určit zá-
kladní kapitál firmy, za ten jsme koupili
materiál potřebný na výrobu. Náramky
vyrábíme ručně z plastových a minerál-
ních korálků. Zákazník si může sám vy-
brat druh a barvu korálků. První výrobky
jsme nabízeli na Instagramu. Prodejem
přišel náš první zisk. Účastí na jarmarku
ve Slovanském domě jsme získali vysoký
zisk a momentálně si naše firma vede
dobře. Získali jsme mnoho zkušeností
v podnikání, nebo i ve spolupráci mezi
sebou. Naše produkty si můžete objednat
přes naše webové stránky, nebo přes náš
Instagram. 

Web: armband227.webnode.cz

Instagram: armbandofficial 

ZŠ Školní Kaplice



Jak jsme strávili jarní 
prázdniny na Fantovce

- třídenní program pro Ukrajince a jiné cizince

Ve středu, čtvrtek a pátek jsme se tu sešli, abychom si pro-
cvičili češtinu, tvořili, zpívali, sportovali, zkrátka společně strá-
vili část jarních prázdnin. 

Paní učitelka Lenka Brothánková vymyslela tuto prázdnino-
vou aktivitu proto, abychom se v této současné napjaté době
nějak zabavili. Aby byli naši rodiče chvíli o samotě a mohli si
popovídat o věcech, které my děti nemusíme slyšet. 

Moc se mi to líbilo, i ostatním, kteří zde chodili. Na začátku
dne jsme procvičovali českou mluvnici, hlavně délku samohlá-
sek. Teda kromě mě, protože já s mluvnicí moc problém
nemám. 
Ale ráda pomáhám, tak jsem pomáhala paní učitelce s učením 
i s výtvarnou výzdobou. Také jsme si zkoušely písničky na pě-
veckou soutěž. Pak jsme všichni hráli soutěže, malovali, zpívali 
a sportovali. 

Na závěr bych chtěla říct: Prosím vás, nedělejte válku mezi
svými kamarády. Protože pak nebudete mít žádné kamarády.
Jako Putin!

Dne 22.2.  navštívila 4.B Galerii Krampus, kde probíhá výstava
filmové zbroje ze slavných historických filmů. Výstava se dětem
moc líbila a zde jsou jejich postřehy.

22.2. jsme byli v Galerii Krampus. Bylo to tam moc hezké. Měli
tam různé zbraně a obleky z filmů např. Letopisy Narnie. Pan
Trs nám řekl hodně věcí, o kterých jsem nevěděla. Na konci jsme
si já, Světla a Máťa mohli vyzkoušet brnění a helmu s mečem.

Anetka

Bylo to moc krásné. Ukazovali nám různé nástroje, zbraně 
a tak. Většinu jsme si mohli vzít do ruky a prohlédnout.

Barunka

Moc se mi to líbilo. Všechno nám bylo dobře vysvětleno 
a také jsme viděli hodně zbraní. Makety seker i mečů vypadaly
jako opravdové. Také tam bylo hodně různých zbrojí např. kři-
žáků, vikingů, lučištníků.

Tomáš

Bylo to super, byly tam zbraně z různých filmů např. Letopisy
Narnie, Marie Terezie atd. Byla tam i zbroj, kterou jsme si
mohli vyzkoušet.

Erik
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Z kaplických škol

Anastasia Hotsa, 5. A

Návštěva Galerie Krampus

Osud pro nás mnohdy přichystá těžké
okamžiky, které náš život ovlivní natolik,
že se neobejdeme bez pomoci druhých.
I proto vedeme naše žáky 

k tomu, aby pomáhali po-
třebným, aby nebyli lhos-
tejní k tomu, co se kolem
nich děje.

Tento školní rok jsme se již
zapojili do celonárodní
sbírky Český den proti rako-
vině. Žáci nabízeli tradiční
žlutý kvítek měsíčku lékař-
ského a podařilo se jim 
získat 4 663 Kč na léčbu onkologických
pacientů. Výtěžek 11 974 Kč podzimních
a zimních srdíčkových dnů nadace Život
dětem o.p.s., kdy se žáci vydali do kap-
lických ulic a nabízeli k zakoupení drobné
upomínkové předměty jako magnetické
záložky ve tvaru srdíčka nebo barevné
magnetické kolíčky, pomohl nemocným,
handicapovaným a opuštěným dětem 

v rámci celé České republiky, které 
se ocitnou v obtížné životní situaci a po-
třebují odbornou pomoc a podporu svého
okolí. Částkou 5 162 Kč jsme přispěli 
na dlouhodobý charitativní projekt Svět-
luška, který pomáhá nevidomým dětem 

a dospělým s těžkým postiže-
ním.

V současné době se snažíme
pomoci ukrajinským válečným
uprchlíkům. Vybíráme jednak
finanční částky, jednak prodá-
váme produkty našich žáků
oboru Kuchař-číšník a výtěžek
posíláme charitativním organi-
zacím, které poskytují nezbyt-

nou pomoc lidem prchajícím
před válkou v Ukrajině. Zatím jsme při-
spěli částkou 24 416 Kč. Na SOŠ Linecká
funguje momentálně i sběrné místo lůž-
kového vybavení pro uprchlíky.

Ráda bych poděkovala Vám všem, kteří
jste přispěli do těchto sbírek či jinak po-
máháte potřebným.

Děkujeme!

Kapitola 7 – Pomáháme potřebným
PhDr. Zdeňka Lovčí

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.

Prodám motorovou pilu s LEHKÝM
STARTEM, značky Stihl, používaná 1
rok. Cena 5500,- (původní pořizovací
cena byla 11000,-)

Tel. 602 948 580

Prodám gramofonové desky (LP),
DVD, knihy, nahrané videokazety
komplet i jednotlivě, Kaplice.

Tel: 607 631 458 
nebo email: jk.ligi@seznam.cz

Prodám 3/4 horské kolo OLPRAM 
DISCOVERY pro holky a kluky 10+.
Kolo obsahuje světla, nosič, stojan.
Cena 1 900,-

Tel. 723 443 318

Pronajmu garáž ve městě Kaplice
u Archy. Cena 1 700,-/1 800,-/měsíc.

Více informací na tel. 725 695 601



Zájemcům o studium v ZUŠ :
Talentové průzkumy proběhnou od 25. do 28. dubna v kaplic-

kých mateřských školách. Rodiče žáků, kteří mají od příštího září
zájem studovat v ZUŠ  (obory: hudební, výtvarný a literárně dra-
matický) – věnujte, prosím, pozornost informacím v MŠ. V pří-
padě, že bude Vaše dítě vybráno a budete mít zájem o studium
v ZUŠ, přihlaste dítě elektronicky na stránkách školy 
do 10.5.2022.

Pro děti, které se průzkumu v mateřských školách nemohly
zúčastnit a pro zájemce z okolních obcí budou probíhat odpolední
talentové průzkumy 11.5. od 16.00 do 17.30 hodin, v budově
Linecká č.p. 334. Vyplňte si, prosím, předem elektronickou při-
hlášku na webových stránkách školy.

https://www.zuskaplice.cz/prijimani-zaku/

Úspěchy našich žáků:
24.2.2022 se zúčastnili žáci pěvecké třídy Kláry Remsové

okresního kola celostátní soutěže ZUŠ v Českém Krumlově: 

Daniel Šinko (1.místo s postupem), Silvie Friessová (2. místo),
Marie Ďurejová (1.místo s postupem), Jakub Krajovský 
(2. místo), Jana Tylková (3.místo), Klára Špánková (2. místo).

V okresním kole soutěže ve hře na dechové nástroje žesťové 
v Českém Krumlově 25.2.2022 školu reprezentovali David Rolčík
- trubka  (1.místo s postupem), Filip Rolčík - trubka ( 2. místo)
ze třídy Luboše Ferebauera, Jonáš Novák - tenor (1.místo s po-
stupem) ze třídy Václava Klaboucha.

Skladba  „Hvězdná noc” žákyně Jůlie Šilhanové ze třídy Daniela
Táchy se umístila v  celorepublikovém kole skladatelské soutěžní
přehlídky v bronzovém pásmu. 

Všem patří gratulace, postupujícím přejeme hodně štěstí a vy-
trvalosti.

Srdečně zveme na:
23.4. od 14 hodin na Koncert žáků ZUŠ v kostele sv. Jiří v Blan-

sku.
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Základní umělecká škola informuje    
Mgr. Anežka Opekarová

Z kaplických škol

Pokud máte nesplněný sen věnovat se jakékoli umělecké čin-
nosti, chuť tvořit, hrát na nástroj, zpívat, hrát divadlo, zkusit
různé výtvarné činnosti, grafiku, keramiku, je to možné. 4.cyklus
je plánován od roku 2022 do roku 2024. Akademie není vázána
žádnými osnovami, výuka se bude přizpůsobovat individuálním
možnostem a zájmům studujícího. 

Obory, které se otevřou, bychom
rádi uzpůsobili Vaší poptávce, proto
máte-li zájem, neváhejte a ptejte se.
Pomůžete nám nastavit akademii tak,
aby mohla plnit právě ona dosud ne-
splněná přání.

Hudební obor – klavír, kytara, akor-
deon, housle, violoncello, dechové ná-
stroje, dále zpěv, bicí nástroje, kontrabas – pouze 
v Kaplici. 

Literárně dramatický obor (pouze v Kaplici) – do kterého se
můžete přihlásit individuálně nebo i ve skupině se svými přáteli.

Výtvarný obor – výtvarné činnosti, grafika, keramika, foto-
grafování… 

Kombinované studium – jsme vytvořili společně se sdruže-
ním Hyalit, obsahem jsou přednášky a dílny ze všech oborů, 
výlety za kulturou a další aktivity.

Komu je projekt určen:
Akademie Kaplice se primárně zaměřuje

na občany důchodového věku, kteří mají
zájem se aktivně věnovat hudbě, divadlu
nebo výtvarnému umění na neprofesi-
onální úrovni. Protože jedním z kritérií je
důchodový věk, je akademie otevřena 
i držitelům průkazů ZTP. V případě dosta-
tečných kapacitních možností je možné
se v Akademii Kaplice vzdělávat jako ka-
tegorie „55 +“.  Vzdělávání se obvykle

realizuje jednou za čtrnáct dní atrvá 
1–2 vyučovací hodiny. Vzdělávání – učitelé a lektoři – jsou plně
financováni z příspěvku Jihočeského kraje. 

Zájemce o studium prosíme o zapsání do 30.4. 2022, přihlá-
šku a více informací naleznete na stránkách https://www.zu-
skaplice.cz/informace-akademie/

Základní umělecká škola otevírá 4. cyklus Akademie umění a kultury Kaplice – vzdělávání III. věku

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 5. čísla 20. 4. 2022 

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

tel.: 380 311 388, info@kickaplice.cz,
jaroslava.vavrova@mestokaplice.cz

Redakční rada: Mgr. Stanislav Trs, Mgr. Libor Lukš, 
Mgr. Pavel Janota, Mgr. Jana Kopúnová, Daniela Wimmerová,

Magdalena Opolzerová a Ing. Lukáš Bodnár. 
Internetová verze: www.mestokaplice.cz  

Redakce se nemusí ztotožňovat  s názory zveřejněných příspěvků a ne-
zodpovídá za gramatické a stylistické chyby přispěvovatelů.

KOUPÍM BYT NEBO 
DŮM V KAPLICI.

ZA NABÍDKY 
PŘEDEM DĚKUJI.

Tel. 606 321 706 

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

PRONAJMU 
KANCELÁŘSKÉ 

PROSTORY
V KOSTELNÍ ULICI

Tel. 602 640 969
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Sport, turistika

Jet na Nový Zéland byl vždy můj
sen.Tahle úžasná ostrovní země, kterou
původní maorští domorodci nazývali Aote-
aroa – Země bílého oblaku, je sice skoro
čtyřikrát větší než Česká republika, přesto
zde žije pouze 5 milionů obyvatel, většina
z nich na Severním ostrově. Dorazit sem
obnáší sedět 24 hodin v letadle a taky
zvyknout si na zrcadlově obrácený čas,
takže v době naší půlnoci je tu poledne.

Navíc když si na letišti v Auck-
landu sedám do auta z půjčovny
vím, že si tu musím zvyknout na
řízení vlevo. Místní si tu ex-
trémně chrání svou faunu i flóru
tím, že už při příletu jsem po-
droben detailní prohlídce, zda do
země nevezu nějaká semínka
plevele, třeba i v podrážkách bot
(takže všechny boty z kufru
ven) natož nedej bože nějaký
hmyz. Popisovat celé mé puto-
vání po obou ostrovech s ohle-
dem na jeho rozsah nelze, takže
uvádím jen dva zajímavé po-
střehy. 

Postřeh první – po dvousetki-
lometrové cestě z letiště v Auck-
landu, dorážím do prvního
vytyčeného cíle – 60tisícového města Rotorua, nacházejícím se
na aktivním geotermálním podloží. A tahle geotermální aktivita
je znát na každém kroku. Silnému zápachu síry a vulkanických
plynů se opravdu nedá uniknout. Všude větší či menší gejzíry
horké vody (horké = 50-100 stupňů Celsia), která tu působí pří-
jemně v řadě místních termálních lázní a je i výborným pomoc-
níkem při vaření. V malých horkých pramenech si místní běžně
vaří maso, obzvlášť místní specialita hangi, podávaná se slad-
kými brambory, je výborná. Ve 3 km vzdálené vesničce Whaka-
rewarewa se setkávám i s původními obyvateli Nového Zélandu
– Maory, ti mne vítají tradičním maorským pozdravem, podáním
ruky a trojím dotykem nosu nosem (u hezkých Maorek je to do-
cela příjemné). Po procházce kolem místních gejzírů navštěvuji
i maorskou svatyni a místní hřbitov, hroby jsou zde kvůli teplotě
zemského povrchu výhradně nadzemní. Maoři v rámci udržení
původních tradic pořádají pro turisty každodenní hudební vy-
stoupení, je to moc zajímavé a jejich Kia Ora = vítáme vás, zní

opravdu moc srdečně. Další den pokračuji 30 km na jih do pře-
krásné geotermální rezervace Waiotapu. Horká jezera Frying Pan
s největším horkým pramenem na světě, blankytně modré
Champagne Pool nebo stále bublající tyrkysové Inferno Crater
Lake, tedy Peklo, s vodou teplou 80 stupňů Celsia, působí
opravdu neskutečně pohádkově. Tomu se snad vyrovnají pouze
prameny Waikoropupu Springs, které obdivuji na Jižním ostrově
a které tu vytváří řeku s údajně nejčistší vodou na světě.

Postřeh druhý – jsem už na Jižním ostrově, kde je kromě měst
Christchurch a Queenstown osídlení skutečně minimální. Pro-
bouzím se v pronajatém pokojíku v soukromí u jezera Matheson
a uvědomuji si, že mám dnes narozeniny. Pro dárek jsem roz-

hodnutý, záleží jen na počasí.
Kouknu ven a jásám, modrá ob-
loha, sluníčko. Rychle snídám,
skáču do auta a mířím do měs-
tečka Franz Josef Glacier. K naro-
zeninám jsem si totiž nadělil
výlet vrtulníkem na Fox Glacier,
tedy ledovec Fox, spojený s pěší
3hodinovou túrou. Usazuji se na
rezervovaném místě v helikop-
téře a za chvíli už dosedáme na
kluzkou plochu ledovce. Spolu s
dalšími kolegy fasujeme bytelné
kožené boty, na které si přidělá-
váme ozubené mačky, umožňu-
jící pohyb po ledovci. A pak už se
vydáváme pod vedením drobné
vůdkyně Gretchin na túru ledov-
cem. Ta vede úžasnými ledovco-

vými spárami kolem blankytně modrých jeskyní a dalších
nádherných bizardních útvarů. V naší malé skupince jsou se
mnou vesměs Asiati, takže foťáky jsou v neustálé permanenci.
Po třech hodinách nás všechny nadšené ledovcovou túrou vy-
zvedává helikoptéra na cestu zpět.  

A na závěr poznámka o chování obyvatel těchto ostrovů. Na
Novém Zélandu je úžasná kázeň, všichni tu všechno dodržují.
Lidé jsou k sobě slušní a ohleduplní, při túře v národním parku
Abel Tasman jsem si všiml, že turisté čurají výhradně v malých
bungalovech, rozesetých v parku, nikoliv u stromů, řidiči před-
jíždějí pouze na místech k tomu určených a striktně dodržují 100
km předepsanou rychlost. Jen jednou jsem ji překročil a ve zcela
neobydlené oblasti se náhle zjevila policejní hlídka a vystřihla
mi pokutu, za kterou se mi po zjištění mé země původu asi půl
hodiny omlouvala. A mně bylo trapně. I to je Nový Zéland.

Příště : U Viktoriiných vodopádů v Zambii  

Ing. Jaroslav Tošner

Nový Zéland – dva ostrovy pohody a krásné přírody

Na ledovci Fox Glacier                        Abel Tasman National Park

S maorskými zpěváky                                        



V sobotu  19.března se v herně oddílu stolního tenisu TJ Spartaku Kaplice po dohrání posledního utkání soutěže mužů sezony 2021
/ 2022 zvedla vlna radosti, spokojenosti a sounáležitosti hráčů a činovníků.

V 73 - leté historii oddílu je vítězství ve 3 krajských soutěžích, okořeněné navíc postupem A mužstva z divize do 3. národní ligy,
něčím téměř neuvěřitelným. Ostatně hraní republikové soutěže v jakémkoliv kolektivním sportu je pro Kaplici výrazným úspěchem
a její prezentací.

Pro orientaci čtenáře shrnutí bilance: 
A mužstvo 1. místo divize kraje 22 vítězství 0 remíz 0 porážek 66 bodů postup do 3. ligy
B mužstvo 1. místo krajský přebor 20 0 2 62                   do divize
C mužstvo 1. místo krajská soutěž 14 3 3 51        do kraj. přeboru

Ve všech třech mužstvech se snoubí zkušenost harcovníků středního věku s juniory a dorostenci, což má obrovský význam nejen
pro samotný sport. A tak poděkování výboru oddílu patří bratrům Pavlovi a Petrovi Benešovým, Jaroslavu Procházkovi, Kamilu Kuch-
tovi, Miroslavu Janošťákovi, Milanu Růžičkovi, Pavlu Benešovi st. a Zdeňkovi Kmochovi z týmu A a B a Jaroslavu Pospíšilovi, Rudolfu
a Janu Dvořákovým a Václavu Navarovi z týmu C. 

Výsledky jen potvrdily desítky let trvající a nikdy nekončící pravidelnou tréninkovou činnost s mládeží, která probíhá ve vlastní
stolně-tenisové herně oddílu s pěti stoly a díky níž oddíl zanechává výraznou stopu na krajské úrovni. 

Program na měsíc 
duben 2022

5.4.2022 Matějčkova vyhlídka,
12 km

Autobusem od školy v 8:20 do Rejt.
Trasa: Rejty-Lannovy Domky -

Rojov – Matějčkova vyhlídka – Omle-
nička- Kaplice

12.4.2022 Z Pohorské Vsi do
Malont, 8 km

Autobusem z autobusového nádraží
v 9:10 do Pohorské Vsi

Trasa: Pohorská Ves – Rapotice- Ma-
lonty autobus 13:15

18.4.2022 Velikonoční vajíčko -
Louzek, 14 km

Odchod z náměstí v 12:30
Trasa: Šumavská ulice- Ješkov –

Skoronický rybník – Louzek. Zpět
Louzek – Ješkov – Zámeček - Kaplice 

26.4. 2022 Vyšenské kopce,
10 km

Autobusem od školy v 8:20 do Če-
ského Krumlova

Trasa: Český Krumlov – Vyšný – Do-
brkovice – Český Krumlov autobus
12:45

TJ Cíl Kaplice
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Zdravíme vás opět z našeho motoklubu.
Posledních pár schůzek jsme měli na
pilno. Přišly nám nové klubové motorky,
v krabicích, rozebrané. Byla to fuška, ale
všichni jsme se podíleli na složení a výsle-
dek vidíte na fotce. Už se moc těšíme, až
je proženeme na trati.

V dubnu již začneme trénovat základy
jízdy na motorkách a tvořit postupně trať
pro začátečníky.

Přidej se mezi naše nadšence, věk není
omezen, ať si kluk nebo holka, muž nebo
žena, ať jezdíš na své motorce, čtyřkolce

nebo kole, i když nemáš na čem, ale
chtěl/a bys to zkusit, anebo tě prostě jen
baví montovat a chceš sdílet své zkuše-
nosti a třeba se i něco nového naučit. 

Koukni na www.mbike-kaplice.cz nebo
sleduj facebook či instagram, ať ti neunik-
nou aktuální informace. Najdeš tam 
i fotky a videa z našich setkání. 

DŮLEŽITÉ: na facebooku v události
bude vždy informace, kde se sejdeme, 
s ohledem na počasí se situace může
měnit.

Eliška Nováková

mBike Kaplice z.s. - spolek pro nadšence
motosportu

Mgr. Ferdinand Jiskra

Ano, nejen sportovní přátelé, ano !

Na snímku zleva Dvořák R., Dvořák J., Navara V. a Pospíšil J.
Na snímku zleva nahoře Procházka J., Beneš Pa., Kuchta K.,

Beneš Pe. a Kmoch Z., dole Janošťák M. a Beneš Pa. st
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S Gregorym Gudgeonem jsme se poprvé setkali zhruba před
půl rokem, kdy se nám představil jako lektor při realizace nového
projektu připraveného pro členy spolku Hyalit  ZUŠ Kaplice, který
je zaměřený na loutkové divadlo.

Otázky :
1. Již druhý semestr učíte členy spolku Hyalit dělat 

divadlo. Jak se vám tato práce líbí a jak jste se svými
„žáky“ spokojen?

Moc se mi to líbí a studenti jsou skvělí. Jsou živí, experimen-
tální, velkorysí a vůbec zajímaví. Do „školy“ přicházejí plni zvě-
davosti a s touhou po zábavě. Velmi mne těší, že přijímají mou
„příšernou češtinu“.

2.  Jak se vám pracuje se skupinou seniorů, máte nějaké
další zkušenosti s „amatérskými divadelníky“ ? 

Začínal jsem jako amatér, jako kluk, u nás ve městě ve škole.
V některých ohledech jsou amatéři lepší než profesionálové, pro-
tože jejich zájem vychází čistě z lásky. 

3.  Zajímalo by nás, jak se britský herec, který účinkoval
např. v Londýně ve hrách Williama Shakespeara, ocitl 
v jižních Čechách ?

V Londýně jsem měl velmi blízko k české spisovatelce a filmové
režisérce Hannach Kodicek. Byli jsme přátelé 30 let. Přestěhovala
se zpět do České republiky, do Prahy a nakonec do Českého
Krumlova. Měl jsem pár chudých let, málo práce, tak jsem se
vydal za ní. Bohužel v roce 2011 zcela nečekaně zemřela. Roz-
hodl jsem se tady zůstat a do Spojeného království se vrátit, až
bude práce. Postupně jsem zde zapustil kořeny a nyní se tam
téměř nevracím, kromě návštěvy rodiny.

4.  Prozradíte nám nějaké své plány do budoucnosti?
Vím, že budete v létě vystupovat na otáčivém hledišti 
v Českém Krumlově v představení „Muž dvojhvězdy“. Jaká
je spolupráce s Petrem Formanem ?

Hannach vždycky říkávala:  „Když chceš Boha pobavit, svěř mu
své plány“. Nemám žádné, kromě toho, abych se více spřátelil
a naučil lépe česky. Chci více spolupracovat s českými divadel-
níky, jako je moje kolegyně a kamarádka Jitka Davídková, se
kterou učím kaplickou skupinu. Je to výjimečná umělkyně, už
jsme spolu několikrát spolupracovali a vždycky to bylo dobré.
Petr Forman je skvělý režisér s velmi mezinárodním rozhledem,
a tak mě ochotně zaměstnal v malé roli v představení Muž dvojh-
vězdy. Je to jedna z nejlepších show, na které jsem byl. 

5. Chtěl byste něco vzkázat našim čtenářům ?

Kaplice je skvělé město, velmi živé, tak doufám, že si zde najdu
více přátel a budu sem pravidelně docházet. Také chci poděkovat
sdružení Hyalit a ZUŠ Kaplice za veškeré jejich úsilí a pomoc.

Rozhovor s Gregorym Gudgeonem

Daniela Wimmerová

Společnost



V Kaplici stále není dobrá situace v odpadovém hospodář-
ství. Vedení města nedělá nic pro to, aby občané města mohli
lépe nakládat s odpady. Chybí mu dobrá vize jak situaci zlepšo-
vat. Město by se mělo dlouhodobě věnovat osvětě obyvatel. In-
formace zveřejňovat na webu, v Kaplickém zpravodaji a na
sociálních sítích. Většina Jihočeských měst podobné velikosti
jako je Kaplice i další města, mají lepší odpadové služby. Tato
města mimo jiné umožňují občanům třídit bioodpad. Ten mohou
třídit občané Českých Budějovic, Českého Krumlova i Písku. To-
hoto odpadu je průměrně v běžné domácnosti 40 %. Jsou to
zbytky z kuchyně, posekaná tráva, větve, čajové pytlíky či listí.
Bioodpad lze zkompostovat na velmi kvalitní hnojivo. V Kaplici
mohou občané odevzdávat ve sběrném dvoře jen trávu a listí.
Tato nádoba je navíc přístupná jen v provozní době sběrného
dvora. Rostlinné zbytky z kuchyně ve sběrném dvoře občané
odevzdat nemohou a to je špatně. Dále je možnost bioodpad
ukládat do komunitního kompostéru v Nových Domovech. 

O tento kompostér se staráme my, jako Hnutí DUHA České Bu-
dějovice. Dále jsou po městě rozmístěné plastové kompostéry.
Tyto nádoby nejsou úplně ideální. Pro správnou funkci by měly
být dvoukomorové. Obsah kompostéru by měl být pravidelně
přehazován, což jednokomorové kompostéry neumožňují. Pří-
padný zápach souvisí s nedokonalým rozkládáním bioodpadu.
Podle současně platné legislativy se také musí neustále snižovat
množství bioodpadu, který jde na skládku. Město Kaplice má při-
pravený projekt na kompostárnu, ale není to priorita. Letos prý
kompostárna hotová nebude. 

Občané Kaplice silně volají po nádobách na hliníkové či že-
lezné obaly od nápojů a potravin. Pokud nebudou v Kaplici pro
tyto odpady speciální nádoby, tak skončí ve směsném odpadu.
Není to škoda?   
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Společnost

Strupovitost jabloní a hrušní u odrůd náchylných k tomuto one-
mocnění začněte s postřiky již před kvetením, protože 
v tomto období se začínají uvolňovat z opadaných napadených
listů z minulé sezony spory-původci onemocnění.  První dva po-
střiky provedeme ještě před květem, další bezprostředně po od-
květu stromů. Za deštivého počasí pokračujeme v ošetřování až
do června v deseti až čtrnáctidenních intervalech. Pokud jsou
hrušně vysazeny v oblastech se silnějším výskytem rzi hrušňové
měli bychom dávat přednost přípravkům Dithane, Novozir nebo
Polyram, které jsou účinné i proti rzím.

V posledních letech se do praxe postupně zavádějí biologické
přípravky na ochranu rostlin od firmy Biocont laboratory Brno.
Jeden z nejvýznamnějších přípravků proti houbovým chorobám
jádrovin je přípravek Alginure. Hlavní uplatnění je proti strupo-
vitosti, ke zvýšení jeho účinnosti se může použít v kombinaci 
s měďnatým přípravkem Kocide (Alginure 0,8 až 1 % a Kocide
0,2 %). Alginure také působí proti padlí, černím, hnilobám 
a skládkovým chorobám. Dále ze šetrných přípravků proti hou-
bovým chorobám od této firmy lze používat Polisenio, VitiSan,
Prev-B2 a Myco-Sin.

Mery na hrušních jsou velmi houževnatí škůdci, ochrana proti
nim je značně obtížná a vyžaduje více zásahů. První ošetření se
provádí před květem a opakovat je potřeba přibližně v polovině
května. K této ochraně je vhodné použít přípravky SpinTor nebo
Vertimec. Jako nevhodné k této ochraně je použití širokospek-
trálních přípravků např. Karate a Decis. 

Pilatky švestková a jablečná-způsobují takzvanou ranou červi-
vost malých plůdků. Za rok mají jen jednu generaci. Škůdce pře-

zimuje ve stádiu larev v půdě. Dospělé pilatky nalétají na kve-
toucí stromy a samičky kladou vajíčka do kalichů odkvétajících
květů. Chemický zásah je proto potřeba provést již při dokvétání
stromů, ale nejpozději těsně po odkvětu. Chemickou ochranu
můžete podpořit i bílými lepovými destičkami. Přibližně deset
dnů před předpokládaným začátkem kvetení byste je měli roz-
věsit do korun stromů, kde poslouží nejen ke sledování náletu
dospělců, ale i na přímý odchyt samiček pilatek.

K bioochraně jádrovin i peckovin proti pilatce jablečné je
vhodný odvar z quassiového dřeva. Doporučená dávka na 1ar
je odvar ze 40 gramů quassiového dřeva, dodavatel: Biocont la-
boratory Brno.

V posledních letech se u slivoní objevuje jako nejzávažnější
onemocnění puchrovitost švestek způsobená houbou Taphrina
pruni. Houba totiž přezimuje jako mycelium v mezibuněčných
prostorech pletiv letorostů. Na jaře prorůstá do květních pupenů
a základů semeníků. Pletiva pak nadměrně bují, pecka se nevy-
víjí, nebo zasychá. Deformovaný plod nazývaný puchr se zvět-
šuje až na několik centimetrů. Zpočátku je zelený, později
hnědý, na povrchu pokrytý bělavým povlakem askospor. Napa-
dené letorosty se kroutí, zduřují, žloutnou a červenají. Pro vý-
skyt choroby jsou příznivé polohy s vysokou vzdušnou vlhkostí.
Více trpí stromy zanedbané, s hustou korunou. Výskyt podporuje
i pozdní nástup jara a dlouhá doba kvetení. Choroba se proje-
vuje v době nalévání pupenů, případně rašení, až do konce kve-
tení. Preventivně stříkáme přípravky Kocide, Flowbrix nebo
Champion.

Pro ochranu peckovin proti moniliové spále a hnilobě je vhodné
použít přípravek Horizon 250 EW na počátku kvetení a při do-
kvétání.

Petr Kumšta

Duben na zahradě

Ondřej Šanda

Kdy bude Město Kaplice dobře
hospodařit s odpady?

Po době kovidové se opět pravidelně scházíme ve své klubovně
a snažíme se společně plánovat i realizovat svou činnost.

Cvičíme své tělo i svou paměť. Zúčastnili jsme se i Národního
týdne trénování paměti s výzvou Chodíme pro mozek. Zajeli
jsme se podívat   na restaurování římovského kláštera a jeho
Křížové cesty. S velkým obdivem k vitalitě památného stromu 
z 15. století. 

Navštívili jsme i městské kino a shlédli film Srdce na dlani.
Chtělo se mi smát i plakat – a nakonec vstát a tleskat. Tak silný
to byl zážitek. Děkujeme.

A co děláme pro své tělo? Klubové rozcvičky a trénovaní na
naši již tradiční akci, kterou chceme v červnu uskutečnit. Jsou
to již 4. sportovní seniorské hry v Kaplici. V nich se těšíme
především na petang.  Jezdí si ho k nám zahrát senioři z celého
kraje. Jediné, co nám v Kaplici k tomuto oblíbenému sportu pro
všechny věkové kategorie ještě stále chybí, je kvalitní petangové
hřiště. 

Věřte nám, zasloužíme si ho.
Před tím se ale plánujeme zúčastnit 14. června již 8. spor-

tovních her Jihočeského kraje, ze kterých už jsme si přivezli
v minulém období i pár pohárů. Je to výborná inspirace 
i tréning.

Vítězné poháry máme vystavené v naší klubovně. Pro další tro-
feje si už musíme pořídit další poličku.

A naše další již tradiční akcí je Foto-senior Kaplice.  Již
máme a stále nám ještě přibývají aktuální fotografie z celého
kraje. V červnu 2022, pokud nám to kovid dovolí, z nich opět
připravíme výstavku pro školy i veřejnost v Kinokavárně 
Kaplice.

Žijeme v době, kdy to nikdo nemá lehké.  Ani senioři. Důchody
se nezvyšují úměrně s drahotou základních potřeb, která se
nedá zastavit. Náš spolek pomáhá svým členům těžkosti překo-
nat a snaží se udržovat tak kvalitu důstojného stáří.

Máme i své stálé sponzory. Agroslužby Kaplice nám dokonce
koupily i skříň na náš stále se rozšiřující inventář (petangové
koule, šipky, hry).  Děkujeme.          

Jitka Papežová, předseda spolku 

Spolek aktivních seniorů 
v Kaplici opět v akci
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1.4. 2022 pátek od 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…

2.4. 2022 sobota 16:00 pohádka (dabing)    
PŘÍŠERÁKOVI 2 
Zachránili jste nedávno svět a myslíte si, že vám
to zaručuje celoživotní zásobu štěstí? Chyba!
Každodenní život má protivný zvyk znovu vám
házet klacky pod nohy…

2.4. 2022 sobota od 19:00 (dabing)
MORBIUS
Na stříbrné plátno přichází jeden z nejpodmani-
vějších a nerozporuplnějších hrdinů filmového
světa značky Marvel, jehož představitelem je Os-
carem oceněný Jared Leto, který se ve snímku
mění v charismatického antihrdinu Michaela Mor-
biuse. 

3.4. 2022 neděle od 16:00 pohádka       
JEŽEK SONIC 2
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším
videoherním legendám. A protože před dvěma
lety zazářil i na filmovém plátně, vrací se do kin
s dalším dobrodružstvím. V patách má znovu
svého neúnavného pronásledovatele, Doktora
Robotnika, ale také věčně naštvaného ježuru
Knucklese.

3.4. 2022 neděle od 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…

6.4. 2022 středa od 19:00 životopisný 
OLGA
Ukrajina, podzim 2013. Patnáctiletá vrcholová
gymnastka Olga má před sebou tréninkový
pobyt ve Švýcarsku, zemi svého otce, znamena-
jící zásadní krok v kariéře přes evropský šampi-
onát až na olympiádu. Politická situace v Kyjevě
se však vyostřuje, Olžina matka, aktivistická no-
vinářka, se přidává k tisícovkám demonstrujících
na Majdanu, kde se pohybuje i Saša, Olžina vý-
razně politicky angažovaná bývalá kolegyně z
ukrajinského týmu a kamarádka... 

7.4. 2022 čtvrtek od 19:00 film ČR  
STÍNOHRA   
Hlavním hrdinou příběhu je Jan Kavka (Milan On-
drík). Čtyřicetiletý záchranář z malého města
právě opustil manželku Evu (Dominika Moráv-
ková). V okamžiku rozchodu se Eva stane tragic-
kou obětí zločinu. Z Jana je vdovec, který žije 
s vědomím, že smrt ženy nepřímo zavinil a ne-
přišel jí v kritické chvíli na pomoc. 

8.4. 2022 pátek od 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…

9.4. 2022 sobota od 16:00 pohádka    
PROMĚNA 
Příběh filmu pojednává o třináctileté dívce Mei
Leeové, která se samovolně proměňuje v obří
červenou pandu, ale jen když příliš rozrušená,
což je bohužel prakticky neustále. Dívku Mei
navíc silně znervózňuje její až příliš starostlivá
maminka Ming, která se od své dcery téměř
nikdy nevzdálí. 

9.4. 2022 sobota od 19:00 (dabing)      
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ  
Profesor Albus Brumbál ví, že mocný temný kou-
zelník Gellert Grindelwald je na cestě převzít moc
nad kouzelnickým světem. Protože není schopen
ho zastavit sám, pověří magizoologa Mloka Sca-
mandera, aby vedl neohrožený tým kouzelníků,
čarodějek a jednoho chrabrého mudlovského pe-
kaře na nebezpečné misi, kde potkají stará 
i nová fantastická zvířata a střetnou se s rostoucí
armádou Grindelwaldových následovníků. 

10.4. 2022 neděle od 16:00 pohádka       
JEŽEK SONIC 2
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším
videoherním legendám. A protože před dvěma
lety zazářil i na filmovém plátně, vrací se do kin
s dalším dobrodružstvím. V patách má znovu
svého neúnavného pronásledovatele, Doktora
Robotnika, ale také věčně naštvaného ježuru
Knucklese.

10.4. 2022 neděle od 19:00 (dabing)
MORBIUS
Na stříbrné plátno přichází jeden z nejpodmani-
vějších a nerozporuplnějších hrdinů filmového
světa značky Marvel, jehož představitelem je Os-
carem oceněný Jared Leto, který se ve snímku
mění v charismatického antihrdinu Michaela Mor-
biuse. 

13.4. 2022 středa od 19:00 životopisný 
OLGA
Ukrajina, podzim 2013. Patnáctiletá vrcholová
gymnastka Olga má před sebou tréninkový
pobyt ve Švýcarsku, zemi svého otce, znamena-
jící zásadní krok v kariéře přes evropský šampi-
onát až na olympiádu. 

14.4. 2022 čtvrtek od 19:00 historický
SEVEŘAN
Kam až bude mladý vikingský válečník ochoten
zajít, aby pomstil vraždu svého otce? Seveřan je
rozmáchlý historický epos Roberta Eggerse, jed-
noho z nejosobitějších filmařů současnosti.

15.4. 2022 pátek od 19:00 (dabing)     
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
Profesor Albus Brumbál ví, že mocný temný kou-
zelník Gellert Grindelwald je na cestě převzít moc
nad kouzelnickým světem. 

16.4. 2022 sobota od 16:00 pohádka       
JEŽEK SONIC 2
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším
videoherním legendám. A protože před dvěma
lety zazářil i na filmovém plátně, vrací se do kin
s dalším dobrodružstvím. 

16.4. 2022 sobota od 19:00 film ČR   
VYŠEHRAD: FYLM
Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Jakub Štá-
fek) viděli naposledy (ano, bylo to tehdy, když
„prodal“ zápas, ale zapomněl na to, a dal krásný
gól), uběhl více než rok. Lavi je, jak by řekl jeho
agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stejný de-
ment, ale začalo se mu konečně dařit. 

17.4. 2022 neděle od 16:00 pohádka (dabing)
ZLOUNI
V příbězích bývají za obvyklé podezřelé – zlý vlk,
žralok, piraňa, jedovatý had, tarantule. Co se
může stát, když se pro změnu rozhodnout pá-
chat dobro, ukáže hravá animovaná variace na
Dannyho parťáky.  

17.4. 2022 neděle od 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.

20.4. 2022 středa od 19:00 historický
SEVEŘAN
Kam až bude mladý vikingský válečník ochoten
zajít, aby pomstil vraždu svého otce? Seveřan je
rozmáchlý historický epos Roberta Eggerse, jed-
noho z nejosobitějších filmařů současnosti.

21.4. 2022 čtvrtek od 19:00 film ČR
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2   
Irena Kopáčová se živí jako vztahový poradce,
ale přitom sama má partnera, který ji podvádí.
Irenu její praxe profesionálně deformuje a ne-
věra jejího přítele ji posílí v přesvědčení, že muži
jsou primitivní bytosti, které jen smrdí, pijou pivo
a prdí.

22.4. 2022 pátek od 19:00 film ČR 
VYŠEHRAD: FYLM 
Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Jakub Štá-
fek) viděli naposledy (ano, bylo to tehdy, když
„prodal“ zápas, ale zapomněl na to, a dal krásný
gól), uběhl více než rok. Lavi je, jak by řekl jeho
agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stejný de-
ment, ale začalo se mu konečně dařit. 

23.4. 2022 sobota od 16:00 pohádka
TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
Klasická česká filmová pohádka Tři oříšky pro Po-
pelku (1973) režiséra Václava Vorlíčka patří k
nejpopulárnějším vánočním snímkům nejen v
Česku, ale i v Německu a Norsku. 

23.4. 2022 sobota od 19:00 film ČR
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2  
Irena Kopáčová se živí jako vztahový poradce,
ale přitom sama má partnera, který ji podvádí.
Irenu její praxe profesionálně deformuje a ne-
věra jejího přítele ji posílí v přesvědčení, že muži
jsou primitivní bytosti, které jen smrdí, pijou pivo
a prdí.

24.4. 2022 neděle od 16:00 pohádka (dabing)
ZLOUNI
V příbězích bývají za obvyklé podezřelé – zlý vlk,
žralok, piraňa, jedovatý had, tarantule. Co se
může stát, když se pro změnu rozhodnout pá-
chat dobro, ukáže hravá animovaná variace na
Dannyho parťáky.

24.4. 2022 neděle od 19:00 film ČR 
STÍNOHRA 
Hlavním hrdinou příběhu je Jan Kavka (Milan On-
drík). Čtyřicetiletý záchranář z malého města
právě opustil manželku Evu (Dominika Moráv-
ková). V okamžiku rozchodu se Eva stane tragic-
kou obětí zločinu.  

27.4. 2022 středa od 19:00 film ČR   
VYŠEHRAD: FYLM   
Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Jakub Štá-
fek) viděli naposledy (ano, bylo to tehdy, když
„prodal“ zápas, ale zapomněl na to, a dal krásný
gól), uběhl více než rok. 

28.4. 2022 čtvrtek od 19:00 akční (titulky)     
PROMLČENO
Děj filmu se odehrává jednoho letního večera 
v rozhlasovém studiu, v jedoucím automobilu 
a v pražských ulicích. Zdánlivě neškodné vyprá-
vění osudově změní životy hned několika lidem…
Radek se po dvaceti letech vrací na pár hodin do
Prahy, aby zde nalezl jistou mladou ženu a jed-
nou provždy se vyrovnal se svou minulostí. 

29.4. 2022 pátek 19:00 film drama
PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA
Ve volném pokračování slavného seriálu a úspěš-
ného filmu Panství Downton se z babiččiny skříně
vyvalí kostlivec v podobě dávného románku 
s jedním francouzským šlechticem, který má ne-
čekané důsledky pro celou rodinu Crawleyových
a jejich služebnictvo.

Duben 2022
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7. 4. 2022, čtvrtek od 19:30
TRAVESTI SHOW - 
CABARET ŠULIN RŮŽ
Nejúspěšnější česká travesti show míří
do našeho města s novým zábavným
pořadem nazvaným ,,Cabaret Šulin
Růž”. Pořad je parodií na známý Caba-
ret Moulin Rouge v Paříži a zaujme vás
nejen velkou jevištní scénou a tancem,
ale také více jak 70 výpravnými kos-
týmy a vtipnými scénkami.  Společně 
s nimi nahlédnete také do zákulisí a pří-
prav každého divadelního představení či
velké show...

KD Kaplice
Vstupné 340,- / 370,-

Předprodej vstupenek v infocentru či
online na www.ikaplice.cz

21. - 24.4. 2022
CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ
Město Kaplice srdečně zve na přehlídku
trofejí zvěře ulovené v honitbách okresu
Český Krumlov.
Slavnostní zahájení proběhne ve čtvrtek
21. 4. od 10 hodin.
Výstava bude veřejnosti přístupná 

Čt   21. 4. od 10:00 do 18:00
Pá   22. 4. od 08:00 do 18:00
So   23. 4. od 08:00 do 18:00 
Ne   24. 4. od 08:00 do 12:00

KD Kaplice

9. 4. 2022, sobota od 20:00
MUZIKANTSKÝ BÁL
Na své si přijdou i milovníci dechové
hudby. K poslechu bude hrát dechová
skupina Správná pětka.
Good Times big band je mladá kapela 
z jižních Čech, která díky svým skvělým
hudebníkům a charismatickým zpěvá-
kům vytvoří na každé akci jedinečnou
atmosféru.
Yo Yo Band je česká hudební skupina
založená roku 1975 Richardem Tesaří-
kem, Vladimírem Tesaříkem, Ondřejem
Hejmou a Juliusem Novotným-Kuzmou.
Mezi jejich nejúspěšnější hity patří
především ty z 90. let, což jsou písně
jako např. Karviná, Jedem do Afriky,
Rybitví či Kladno.
Hrajeto - harmoniky ve velkém stylu.
Dále se můžete těšit na vystoupení 
latinsko-amerických tanců. Mluveným
slovem bude provázet moderátor Ma-
tyáš Palkovič.

Společenský oděv nutný

KD Kaplice
Vstupné 200,-

Předprodej vstupenek v infocentru či
online na www.ikaplice.cz

14. 4. 2022, čtvrtek od 19:30
EASTER ,,ZELENÁ” PÁRTY
Srdečně vás zveme na Velikonoční párty
do KD Kaplice. Tešít se můžete na zelené
pivo a na kapelu Maniac. Kapela dává
důraz na vtipné texty, kvalitní melodie,
kontakt s publikem a profesionální živá
vystoupení. Mezi známé hity patří
skladby Čapí, Show s tancem nebo Supi
často letí,...

DJ Matyáš Palkovič
KD Kaplice
Vstupné 150,-/ předprodej 100,- 
Předprodej vstupenek v infocentru či
online na www.ikaplice.cz

30. 4. 2022, sobota od 17:00
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
17:00 - 18:00 Městský park Kaplice
Let na koštěti,čarodějnické kuželky, ma-
lování perníků, odměny, jízda na koni,...

Večerní průvod s čarodějnicí na Suchý
vrch, ohnivá vatra, čarodějnický tanec,
UV světelný tanec,...
Občerstvení zajištěno. Hudba DJ Fanny
Kostýmy vítány!

Po celý duben
VÝSTAVA ŠPERKŮ A OBRAZŮ -
Petra Kordíková
Výstavní síň kina Kaplice ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

3.4. 2022, neděle od 15:00
PELÍŠKY - divadelní představení
Seskupení hrajících neherců PRORA-
DOST si připravilo další ze svých divadel-
ních pokusů. Inspirací je opět česká
klasika.

KD Kaplice
Vstupné 200,- / předprodej 150,-

Předprodej vstupenek v infocentru či
online na www.ikaplice.cz

3. 5. 2022, úterý od 19:00
ONE MAN SHOW LUKÁŠE PAVLÁSKA
- planeta slepic
Nová celovečerní one man show Lukáše
Pavláska Planeta slepic. Standupový
speciál, ve kterém se koukneme jaké vy-
hlídky má naše slavná civilizace, která
stále jen nakupuje nepotřebné věci, kde
si každý myslí, že má pravdu a kde vedle
sebe žijí tak rozdílné bytosti jako jsou
ženy, muži a psi. Dozvíme se, co straš-
ného se stane, když si doma zapome-
nete mobilní telefon, užijeme si svých
pět minut slávy v televizní soutěži, na-
učíme se chovat v nákupním centru, za-
voláme si na horkou linku a koukneme
se na to proč přírodu každou sobotu čeká
nápor lidí z města.

KD Kaplice
Vstupné 250,-/ předprodej 220,-

Předprodej vstupenek v infocentru či
online na www.ikaplice.cz

23.4. 2022, sobota od 14:00
SVATOJIŘSKÝ KONCERT
Připravila ZUŠ Kaplice, MěK – pobočka
Blansko a Římskokatolická farnost 
v Blansku. Těšit se můžete na vystou-
pení žáků Základní umělecké školy 
Kaplice

Kostel sv. Jiří - BLANSKO
Po celý duben

VÝSTAVA OBRAZŮ "ZEMĚ POKÁ BLA-
HEM"
Mgr. Ireny Kovářové 
Kap Café
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