
Zhruba ve své polovině je výstavba nové
sportovní haly na Bělidle. Díky relativně
příznivým podmínkám v zimním období
pokračuje výstavba nové haly podle pů-
vodních plánů. V současné době se blíží
dokončení prací na hrubé stavbě, které na
podzim započaly vyhloubením výkopů 
a vybudováním základů stavby, a i přes
zimní období pokračovaly položením zá-
kladové desky, vyzděním obvodových
stěn a příček a osazením stropních panelů
na objektu, ve kterém se bude nacházet
malá tělocvična a šatny se sociálním zá-
zemím pro sportovce. Do konce měsíce

dubna budou oba objekty nové haly kom-
pletně zastřešeny a následně budou po-
kračovat již započaté řemeslné práce
uvnitř objektů. 

V rámci pravidelných kontrolních dnů se
již s dodavatelem intenzivně pracuje na
zajištění vnitřního vybavení haly, tak aby
všichni její uživatelé měli ideální pod-
mínky pro své sportovní vyžití. Nezbývá
než věřit, že nelehká situace na trhu se
stavebními materiály ovlivněná meziná-
rodní situací nijak zásadně neovlivní prů-
běh stavby a ta bude dokončena 
v plánovaném termínu.

Více fotek na www.mestokaplice.cz

Výstavba nové sportovní haly je ve své
polovině 
Mgr. Libor Lukš

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
setkávám se s ná-

zory, že se v Kaplici nic
neděje, jako by se 
s koronou zastavil čas.
Není tomu tak, jen
jsme pod tíhou různých
opatření a informací 

z válečné zóny přestali sledovat věci
kolem sebe. Ve svých sloupcích se pra-
videlně vyjadřuji k aktuálním investič-
ním akcím, ale pro lepší přehled bych
je rád shrnul. V polovině dubna už byla
patrná rekonstrukce mostu na Blansko,
kterou provádí Jihočeský kraj ve spolu-
práci s naším městem. I nadále pokra-
čují stavební práce na Domě
chráněného bydlení v bývalém katas-
trálním úřadě, jeho dokončení předpo-
kládáme v podzimních měsících. V nich
by mělo následovat dokončení dalších
staveb, jako jsou: multimediální
učebna v pavilonu dílen ZŠ Fantova,
nová sportovní hala na Bělidle, zázemí
pro lesní hospodáře tzv. hájovna a vý-
stavba nových nádrží na vodu v oblasti
nad stávajícím rybníkem Jermaly. Na
tuto akci se nám podařilo získat dotaci
pro podporu zadržování vody v krajině,
neboť jsme si vědomi odpovědnosti za
kvalitu životního prostředí v našem
okolí. Se životním prostředím souvisí
údržba a výsadba nové zeleně, kon-
krétně v ulici Šumavská, kde bude pro-
vedena i revitalizace parkovacích ploch.
Zde už probíhá i rekonstrukce a rozší-
ření vodovodních sítí, které posílí novou
výstavbu v ulici Polní. Stav sítí není na
první pohled patrný, a tak jej zaregi-
strujeme až v případě havárií. Zmiňo-
vané sítě jsou z hlediska investic velmi
náročné a mnohdy obyvateli opomí-
jené, protože nejsou vidět, ale význam-
nou měrou ovlivňují naše pohodové
žití, a to zvláště v případě havárií.
Těmto situacím se snažíme předcházet
každoročními nemalými investicemi. 
V minulém zpravodaji jsem zmiňoval
připravovanou opravu teplovodu Na Vy-
hlídce, která se právě rozbíhá 
a mnohdy nás dokáže potrápit víc než
je zdrávo. 

Pokračování na str. 2

Mgr. Pavel Talíř
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Slovo z radnice

Pokračování  ze str. 1

Prosím obyvatele sídliště o shovívavost,
k probíhající opravě, protože odměnou
by jim měla být dodávka tepla bez pře-
rušení. 

Díky sociálním sítím se šíří „zaručené
informace“ k různým akcím u nás ve
městě. Chtěl bych podotknout, že má-li
někdo nějakou pochybnost či dotaz 
k probíhajícím akcím, může se přímo ob-
rátit na zaměstnance města, do jejichž
kompetence problém spadá. V současné
době se hodně mluví o dezinformacích,
nebo uvádění polopravd. Jedinou obra-
nou proti nim je hledání informací z více
zdrojů, nejlépe získat přesvědčení na
vlastní oči. S blížícím se termínem se-
nátních a komunálních voleb v našem
obvodu, které vyhlásil pan prezident
Miloš Zeman na 23. a 24. září, to bude
víc než aktuální i v našem městě.

S přáním hezkých májových dnů Váš
starosta Pavel Talíř
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Městská knihovna
Kaplice

Informace pro občany

25. 5. 2022 od 17 hodin -  beseda 
s českým novinářem a spisovatelem Sta-
nislavem Motlem na téma Mraky nad
Barrandovem.

Připravujeme:
8. 6. 2022 -  od 12 - 17 hodin – červ-

nové zábavné odpoledne před knihovnou,
soutěže, hry a  kvízy. 

8. 8. 2022 – 12. 8. 2022 –  Prázdni-
nová knihovna, od 8 do 16 hodin.

Přijďte si užít týden strávený se spous-
tou her, výletem, pobytem venku a jinými
dobrodružstvími.

Děti ( 1. až 4. třída)  můžete přihlásit 
u paní Urazilové na tel. 380 312 641 nebo
knihovna@mestokaplice.cz. Příspěvek na
materiál 350 Kč.

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Výlet do Písku
a Zvíkova pro 
kaplické seniory

Občanská komise města Kaplice žádá
všechny přihlášené zájemce na výlet
Písek – Zvíkov dne 10.05.2022, aby 
v případě neúčasti na výletě včas ozná-
mili tuto skutečnost. Poté budou osloveni
další zájemci – zapsaní náhradníci. 
Volejte na telefon 380 312 641 nebo 
721 846 991 – p. Jiřina Kostková.

Občanská komise

Otevření tvrze 
v Tiché 

Spolek Hrady na Malši z.s. oznamuje, že
otevření tvrze v Tiché se z technických
důvodů posouvá na první prázdninový
den, 1. července 2022 od 13 hodin. 
Děkujeme za pochopení a zachovejte
nám přízeň! 

Spolek Hrady na Malši z.s

Honební společen-
stvo Kaplice –

Hubenov

POZVÁNKA na jednání Valné Hromady
HS Kaplice – Hubenov, která se bude
konat v sobotu 14. 5. 2022 od 14.00
hodin v klubovně MS ve Žďáře

Program:
1) Zahájení
2) Zpráva honebního starosty o činnosti
3) Zpráva o hospodaření honebního

  společenstva
4) Zpráva hospodáře MS Lišák Hubenov
5) Informace o registru vlastníků, 

  finanční vypořádání za minulé období
6) Pronájem honitby na další období
7) Využití finančních prostředků HS
8) Diskuse
9) Závěr

Tradiční pohoštění bude zajištěno.

Václav Petrovič, starosta HS

Pro majitele 
čtyřnohých přátel

Po skončení zimy se pravidelně setká-
vám s postesky obyvatel našich sídlišť
nad nepořádkem po venčení našich čtyř-
nohých mazlíčků. V letošním roce jsem
byl i několikrát dotazován, zda mají
všichni obyvatelé skutečně své psy při-
hlášené k poplatku, protože to je jediný
způsob, jak počet psů v našem městě re-
gulovat. Předpokládám, že každý občan
je natolik zodpovědný, že má svého psa
evidovaného a poplatek za něj řádně
platí. Bohužel, Česká republika má svá
specifika v nejednotném systému čipo-
vání psů, proto není v našich možnostech
zkontrolovat jejich evidenci, a tak jsme
odkázáni na serióznost každého vlast-
níka. Teprve až v případě nahlášení něja-
kého problému jsme schopni s pomocí
policie identifikovat a zjistit skutečnost 
o registraci a platbách. Apeluji tímto na
majitele psů, aby své mazlíčky nejen re-
gistrovali, ale zajistili i pořádek po jejich
venčení.

Mgr. Pavel Talíř

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 jednotli-
vých 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 

KOUPÍM BYT NEBO 
DŮM NA VYHLÍDCE

V KAPLICI 

ZA NABÍDKY 
PŘEDEM DĚKUJI.

Tel. 606 321 706 



Vážení příznivci pohybu na čerstvém vzduchu,

město Kaplice, prostřednictvím sportovní komise, ve spolupráci s KIC Kaplice, TJ
Spartak Kaplice, TJ Cíl Kaplice a za podpory TS Kaplice Vás srdečně zve na 1. ročník
sportovně turistické akce „Výstup na Hradišťský vrch“.  Jsou pro Vás připraveny 3 trasy
s cílem na Hradišťském vrchu s krásnou rozhlednou a s ještě krásnějšími výhledy. 

Účastníci startující v Kaplici a v Blansku při prezentaci, po zaplacení startovného ob-
drží účastnický list. Odměnou jim, po jeho předložení na vrcholu a po kontrole prů-
chodu všemi kontrolními stanovišti na trase, bude upomínkový předmět v podobě
magnetky s logem akce a rokem výstupu a poukázka na občerstvení. Magnetku obdrží
v cíli i děti do 6 let startující v Hradišti. 

Na vrcholu bude zajištěno nejen občerstvení, ale i hudební vystoupení, prodej upo-
mínkových předmětů a pro děti zábava, v podobě plnění úkolů na stanovištích. 

Pro účastníky jsou připraveny i dvě soutěže, kdy zvláštní odměny získají nejmladší 
a nejstarší účastník a rodina s největší účastí. 

Cesta zpět je možná individuálně po vlastní trase, nebo autobusem hrazeným pořa-
datelem. 

Za všechny pořadatele Vás srdečně zvou a na Vaši účast se těší Mgr. Libor Lukš
(místostarosta města) a Mgr. Ferdinand Jiskra (předseda sportovní komise). 

POZVÁNKA na 1. ročník výstupu 
na Hradišťský vrch
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Mgr. Libor Lukš

Sport, turistika

Zdravíme vás z našeho motoklubu. Ko-
nečně nám alespoň občas přeje počasí,
takže už můžeme na trať. Nejprve se se-
známíme s motorkami, vyzkoušíme roz-
jezdy a ti šikovnější už zařadí i dvojku. 😊
Mezi našimi členy je převážná většina za-
čátečníků, kteří s jízdou na motorce ne-
mají žádnou zkušenost a jsme mile
překvapeni, jak moc šikovní jezdci se
nám sešli. A to nadšení a chuť jezdit je
super. Dokonce ani občasný pád a zablá-
cené oblečení je neodradí. Nejmenší pro-
hání čtyřkolku a už jezdí úplně sami.
Máme mezi sebou i jezdce s vlastní mo-
torkou. Příště už vytyčíme trať, a to bude
teprve jízda.

Děkujeme majitelům „tratě“ ve Žďáru
za tuto úžasnou možnost – Jani, Michale
– díky!

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 ne-
uniknou 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.

Za mBike se těší Martin Němec, Petr
Němec, Pavel Horák a Eliška Nováková

mBike Kaplice z. s.
- spolek pro nad-
šence motosportu
Eliška Nováková
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Sport, turistika

POZVÁNKA 
na zahájení moto-
krosové sezóny

Milý Kapličáci,
Moc rádi bychom Vás pozvali na naše le-

tošní 1. motokrosové závody, a to MEZI-
NÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY, kde budou startovat třídy:

MX 1, MX 2, Veterán a 85 ccm
Povedlo se nám získat hned druhý 

z osmi závodů toho seriálu, takže star-
tovní pozice budou nabity prestižními
jezdci.

Kdy? 29.5.2022
Kde? Motokrosový areál Blanská kotlina

Kaplice
Čas?  Tréninky od 7:45
Kvalifikační tréninky 9:30
Hlavní rozjížďky 
1. od 12:40 – 15:20  – slavnostní zahá-

jení
2. od 15:50 – 17:50
Celý časový harmonogram bude ke

koupi i k nahlédnutí přímo v areálu.
Občerstvení otevřeno a skákací hrad pro

děti zařízen. 
Bude zde otevřen i nově vybudovaný

NIBL MX shop.
Sledujte naše facebookové stránky, kde

budeme 10 dní před závody soutěžit 
o volné lístky a poukazy na občerstvení!

Tešíme se na Vás AMK v AČR Kaplice

POZVÁNKA 
na Velenický běh
2022

Program na měsíc 
květen 2022

3.5.2022
Hradišťská rozhledna,11 km

Autobusem z autobusového nádraží 
v 9:10 do Hradiště.

Trasa: Hradiště – rozhledna – Blansko
– Kaplice

10.5.2022 
Mariánská vyhlídka nad Vyšším
Brodem, 8 km

Autobusem od pomníku v 8:00
do Vyššího Brodu.

Trasa: Vyšší Brod – Opatskou stezkou
– Mariánská vyhlídka. Zpět – Křížovou
cestou – Vyšší Brod 
autobus 13:05

17.5.2022 
Z Černého Údolí do Benešova nad
Černou, 10 km

Autobusem z autobusového nádraží 
v 9:10 do Černého Údolí       

Trasa: Černé Údolí – Čtyřdomí – Velký
Jindřichov – Benešov 
nad Černou
autobus 13:15 

31.5.2022 
Ptačí Hrádek, 10 km

Autobusem od školy v 8:20 
do Českého Krumlova

Trasa: Český Krumlov – Dobrkovice –
Ptačí Hrádek–zámecká zahrada– Český
Krumlov 
autobus 12:45

TJ Cíl Kaplice

Nikola Klečková Jana Šubrtová, Renáta Babická 
a Alena Pilná

Vážení milovníci běhu, 
srdečně Vás zveme v sobotu 21. 5. 2022

do Českých Velenic na Velenický běh. Na
výběr budete mít z několika tratí různých
délek. Zúčastnit se mohou nejen dospělí,
ale i ti nejmenší. Podrobné informace
ohledně startovného, registrace, pravidel
ad. naleznete na stránkách www.velenic-
kybeh.cz. Celkový výtěžek z akce rozdě-
líme do dvou mateřských škol v našem
městě. Připojte se k nám a podpořte dob-
rou věc. Běh se bude konat i za nepřízni-
vého počasí.

Na Vaši účast se těší tým organizátorů
Velenického běhu
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Patří do „velké trojky“ světových vodo-
pádů (spolu s Niagarskými vodopády a vo-
dopády Iguazú). Leží přesně na hranici
afrických států Zambie a Zimbabwe, což
umožňuje pozorovat jejich krásu z růz-
ných stran, stačí jen přejít hraniční most
nad kaňonem. Objevil je v roce 1855 brit-
ský cestovatel David Livingstone a pojme-
noval je po anglické královně Viktorii.
Místní je však nazývají Mosi-Oa-Tunya

(Dým, který hřmí). Táhnou se v délce 1800 metrů a voda tu
padá ze 108metrové výšky. Nejlépe jsou dosažitelné ze zambij-
ského města Livingstone, neboť z místního letiště je to už jen
10 km. Samotné městečko Livingstone je zvláštní směsicí po-
zůstatků koloniální doby a současné Afriky. Poblíž vodopádů
vládne čilý turistický ruch, takže pronajmout si pokojík v bun-
galovu na břehu řeky Zambezi není žádný problém. A pak už se
vydávám stezkou 
k dolní hraně vodo-
pádů. Vodní tříšť 
a hukot vody slouží
spolehlivě jako uka-
zatel směru. Pohled
na vodopády je
opravdu velkolepý.
Ohromná masa
vody padá do
úzkého kaňonu, aby
pak v podobě divoké
řeky pokračovala dál
na své pouti. Nád-
herná podívaná.

Když se kvečeru pomalu vracím zpět, ocitám
se v zajetí místních naháněčů, kteří mi nabízí plavbu lodí po řece
Zambezi s pozorováním západu slunce. To snad ani nejde od-
mítnout. Takže si vyberu jednu menší loď 
s asi dvaceti cestujícími, toužícími po romantice zapadajícího
afrického slunce. Vyrážíme na řeku, a ještě, než se začne stmí-
vat, pozorujeme s nadšením z lodě po řece plovoucí hrochy 
a krokodýly a také slony, kteří nás doprovází po břehu. Prostě
Afrika. Časem zjišťuji, že bonusem výletu je na lodi zdarma po-
skytované poměrně bohaté občerstvení, což veškeré osazenstvo
čile využívá. Západ slunce na Zambezi je opravdu nádherný,
skoro jak z nějakého kýčovitého filmu. Navíc díky neustálému

doplňování hlavně tekutého občerstvení se na lodi výrazně zlep-
šuje nálada. Projížďka pak končí za tmy za sborového zpěvu
všech cestujících. Během cesty se na mne usmálo štěstí v po-
době dvou anglických manželů, kteří mi mezi jednotlivými pís-
němi stačili sdělit, že to nejúžasnější, co zde mohu zažít, je
obdivovat krásu vodopádů z jejich horní hrany. Nejprve jsem
myslel, že se jedná o žert, ale jejich návod, jak na to byl, tak
podrobný, že jsem se rozhodl to druhý den zkusit.

Takže vstávám před sedmou a hned po snídani spěchám na ur-
čené místo na břehu řeky. Stále si nejsem jist, zda si ze mne
můj spřátelený anglický pár ze včerejší plavby nedělal srandu.
Ale vše je takové, jak mi Angličani popsali. Na břehu Zambezi
čeká černošský kluk, vsunu mu do dlaně desetidolarovou ban-
kovku a pak spolu na malé motorové loďce vyrážíme po Zambezi
směrem k hučícím vodopádům. Organizace místních klukov-
ských vůdců funguje bezvadně. Připlouváme k malému ostrůvku
asi 100 metrů od hrany vodopádů, tam vylézám z loďky a pře-
bírá si mne parťák mého převozníka, drobný černošský kluk
Ahmad. Přeběhneme ostrůvek směrem k vodopádům, Ahmad si

ode mne bere ka-
meru i foťák, které si
upevní kolem hlavy 
a pak už mi ukazuje
prohlubeň v řece, ve
tvaru malého ryb-
níčku, který sahá až
k převisu, odkud se
voda za ohromného
řevu a mlžného
oparu valí dolů. Ská-
čeme do vody 
a touhle krátkou
ověřenou cestou do-
plaveme až na hranu

vodopádů. Tak tohle je fakt síla. Zachy-
tím se kamenné stěny na místě, které mi Ahmad ukazuje a oci-
tám se opravdu na úplné hraně Viktoriiných vodopádů. Ahmad,
který tu evidentně není poprvé, si zapíná v poklidu mou kameru
a vše natáčí a přidá i nějakou fotku. Připadám si trochu jako 
v jiném světě. Pode mnou propast zahalená do vodní tříště a já
se přesto díky skvělému Ahmadovu nasměrování v řece cítím
úplně bezpečně. Když pak po návratu doma pouštím bez před-
chozí zmínky o vodopádech Ahmadem natočené video, moje
maminka i manželka Jana nemají daleko do mdlob. Jo vodopády
jsou holt vodopády. 

Příště: Setkání s africkými dětmi

Ing. Jaroslav Tošner

Postřehy z cest - Viktoriiny vodopády

Večerní platba po řece Zambezi                      Viktoriiny vodopády

S Ahmadem na hradě vodopádů                                        
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Sport

Rallye Český Krumlov se vrací do tradičního jarního termínu

Pavel Kacerovský, ČK motorsport

Podruhé během nezvykle krátké doby zaburácí v okolí Českého
Krumlova a Kaplice motory závodních vozů. Na loňskou soutěž
konanou v náhradním podzimním termínu naváže 49. Rallye
Český Krumlov v ročním období, se kterým je oblíbená sportovní
akce dlouhé roky neodmyslitelně spjata – ve dnech 20. a 21.
května 2022.

Zatímco v listopadu se kvůli časnému příchodu tmy jelo výji-
mečně o víkendu, letos pořadatelé z ÚAMK Automotoklubu Ral-
lye Český Krumlov a ČK motorsportu vrátili podnik do
osvědčeného formátu se startem během pátečního odpoledne,
noční etapou a dlouhou sobotou s vyhlášením vítězů na cílové
rampě v kulisách malebného města zapsaného na seznamu
UNESCO.

Do itineráře se vešlo šest měřených úseků, diváckým tahákem
opět bude test na výstavišti v Českých Budějovicích, kde můžou
fanoušci rychlých kol navštívit rovněž přejímky, shakedown 
a servisní zónu. Nejnáročnější prověrkou posádek bude legen-
dární rychlostní zkouška Malonty, která se svou letošní délkou
téměř 28 kilometrů zařadí mezi klenoty soutěžácké sezony. Díky
úspěšnému jednání organizačního týmu s obcemi na trase půjde
o nejdelší erzetu českokrumlovské rallye od roku 2007.

Špičkové soutěžní vozy mají na dosah také Kapličtí. 
V plném tempu budou posádky k vidění v pátek 20. května na
rychlostní zkoušce v Blansku (start 1. vozidla 18:09 a 21:40).
Možnost prohlédnout si závodní speciály zblízka pak budou mít
příznivci motorismu o den později na parkovišti u Ševčíků, kde
krátce po 11. hodině dopolední začne tradiční přeskupení.

49. Rallye Český Krumlov po krátké pauze zapříčiněné koro-
navirovou pandemií znovu figuruje v kalendáři mezinárodního
seriálu FIA European Rally Trophy, je třetím podnikem SONAX
Mistrovství České republiky v rally i národního šampionátu his-
torických vozidel. Pořadatelé vypsali rovněž exhibiční Rallye Le-
gendy Show, která se na jihu Čech pojede už počtrnácté.

Kromě „rychlé“ rallye se v Českém Krumlově a okolí bude ve
stejném termínu konat také unikátní soutěž vozidel s pohony
budoucnosti. Jubilejní desátý ročník ČEZ Czech New Energies
Rallye je opět součástí světového poháru elektromobilů.

Podrobné informace o programu českokrumlovských soutěží
se průběžně objevují na oficiálních internetových stránkách
www.rallyekrumlov.cz a www.cner.cz.

49. Rallye Český Krumlov se koná pod záštitou starosty města
Kaplice Mgr. Pavla Talíře.

Václav Pech a Petr Uhel, vítězové
48. Rallye Český Krumlov 2021
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Úspěšné jaro 
v němčině

Jana Bartyzalová, ředitelka MŠ Nové Domovy 

V sobotu 26. března otevřela Fantovka
své brány veřejnosti. S cílem představit
školní prostředí svým budoucím prvňá-
kům a jejich rodičům, připravili stávající
žáci a zaměstnanci řadu soutěží, her 
i ukázek vybavení. Příležitost poznat
svou základku v jiném režimu nevyne-
chala ani řada nynějších studentů. Naši
návštěvníci si tak při dni otevřených
dveří mohli „vyskákat“ nějakou dobrotu
na opičí dráze ve školní tělocvičně, se-
známit se hravou formou s německým i
anglickým jazykem nebo se na chvíli
stát programátorem roboberušek. Ma-
minky i tatínkové pak jistě ocenili na-
bídku Fantovácké kavárny. Vedle toho,
že v ní mohli náročný den završit slad-
kou tečkou, přispěli jejím prostřednic-
tvím i na školní pomůcky pro naše nové
spolužáky z Ukrajiny. Podařilo se tak vy-
brat působivých 10 120,- Kč. Děkujeme! 

Ondřej Hanousek

Den otevřených
dveří na Fantovce

Z kaplických škol

Projekt, který jsme zahájili více než před
rokem se posunul výrazně kupředu. Obě
partnerské školy se již připravují na náv-
štěvu dvaceti dětí z německé školy v Gel-
dernu u nás v Kaplici. Detaily a program
této návštěvy přijela těsně před Velikono-
cemi osobně domluvit na Fantovku p. uč.
Veronika Brückner, hlavní organizátorka
celého projektu.

V týdnu od 6. do 11.června se plánují
pro děti z obou škol společné výlety i vy-
učovací hodiny. Jejich cílem je ukázat ně-
meckým dětem krásy Jihočeského kraje
(Lipno, Český Krumlov), ale také připo-
menout temné stránky našich dějin

(2.světová válka, odsun sudetských
Němců, následná komunistická totalita).
Děti budou společně nejen cestovat, ale
také např. malovat obrázky, péct vuřty na
školní zahradě, sjíždět Vltavu v Českém
Krumlově apod. 

Návštěva vyvrcholí v pátek 11. června 
v Bistru Pučegl-catering závěrečnou pre-
zentací pro širokou veřejnost a pozvané
hosty z řad zástupců obce i německého
konzulátu.

Týden bude pro děti jistě plný zážitků 
a doufáme i poznání společných a rozdíl-
ných rysů života našich národů ve spo-
lečné Evropě.

Na Fantovce pokračuje spolupráce se
školou z německého Geldernu v rámci
evropského projektu Erasmus

Účastníci projektu z 9.C a 8.B ZŠ Fantova 
a p.uč. V. Brückner a L. Benešová 

Mgr. Lucie Lattnerová, ZŠ Školní
Návštěva kaplické knihovny

Na začátku jara se několik našich šikov-
ných žáků zúčastnilo okresní konverzační
soutěže v německém jazyce. Byla to pro
ně první zkušenost po distanční výuce. 
A i přesto, že tam jeli s obavami a velkou
nervozitou, byli úspěšní. V kategorii
mladších žáků (7.třída) 1. místo získala
Simona Ždiarská a 3. místo obsadila Be-
renika Kadlecová. V kategorii starších
žáků (8. a 9. třída) se na 3. místě umís-
tila Karolína Šťastná. První kolo byla po-
slechová část a v druhém kole žáky čekal
rozhovor s porotou.

Berenika: „Z celé soutěže jsem byla
zpočátku nervózní, ale moc mě to bavilo.
Ze 3. místa jsem byla nadšena, kromě di-
plomu jsem dostala poukaz do knihku-
pectví“

Simona: „S mírnou nervozitou jsme
nejdříve absolvovali poslechovou část 
a následně konverzační. Největší strůjce
stresu pro nás všechny bylo losování po-
řadí na rozhovor s porotou. Konverzační
soutěž pro nás představovala alespoň ná-
hled do tohoto typu akcí, které nás
mohou v budoucnosti čekat. Podtrženo
sečteno, byla to zajímavá zkušenost.“

Kromě přípravy žáků na konverzační
soutěže probíhá u nás na škole jazykový
kurz v německém jazyce, pod záštitou
ELEC České Budějovice, kde se naši žáci
připravují na certifikovanou zkoušku ÖSD
A2. Tento certifikát je mezinárodně uzná-
vaný a otevírá tak dveře do budoucnosti.

Jako každý rok si v Městské knihovně v
Oddělení knih pro děti a mládež připravila
program pro nejmenší čtenáře paní Jana
Urazilová. Program byl koncipován pro
jednotlivé věkové kategorie našich před-
školních dětí. Během týdne se v dětském
oddělení vystřídaly čtyři skupiny předškol-
ních „zvídálků“. Díky bohatým zkušenos-
tem s malými čtenáři se paní Urazilové
podařilo děti zaujmout a podchytit jejich
zájem o knihy.  Potěšil je maňásek
moudré sovičky Rozárky, která jim byla

stále na blízku. Děti báječně spolupraco-
valy. Bavila je četba, krásné ilustrace, há-
danky i taneček. Nejvíce je však zaujalo
samotné „půjčování“ knih rovnou z polic.
Seděly nad obrázky a zasvěceně diskuto-
valy o dracích, princeznách, mašinkách 
i zvířátkách. Přestože děti s knihami strá-
vily více než hodinu, vůbec se jim ne-
chtělo opustit krásnou, milou a přívětivou
atmosféru v knihovně. 

Vřelé díky a už se těšíme na další spolu-
práci.

Mgr. Veronika Zasadilová



Po trvajícím proudění lidí z Ukrajiny, kteří byli nuceni opustit
své domovy kvůli válečnému konfliktu, se zrodila spontánní
myšlenka uspořádat benefiční Koncert pro Ukrajinu. Umění je
jazykem všech národů, proto i Základní umělecká škola Kaplice
ve spolupráci s městem Kaplice chtěla vyjádřit solidaritu a při-
spět nejen příjemným hudebním 
zážitkem. Na koncertě se představili
žáci ZUŠ Kaplice, ale i studenti Kon-
zervatoře České Budějovice. Poslu-
chači si mohli též prohlédnout
obrázky dětí výtvarného oboru –
kopie obrazů slavných malířů v mo-
drožlutých barvách. Koncert proběhl
ve čtvrtek 31.3. od 18 h v kostele sv.
Petra a Pavla s laskavým souhlasem
P. Pavla Šimáka, kterému mockrát
děkujeme za poskytnutí prostor. Dále
bych chtěla poděkovat zástupcům
města Kaplice – paní Pavle Opeka-
rové, paní Vandě Kárové, panu sta-
rostovi Pavlu Talířovi a ředitelce ZUŠ
paní Anežce Opekarové za spolupráci
při organizaci celé akce. Děkuji samozřejmě také všem dětem
a kolegům za pomoc a vstřícnost při realizaci. Poděkování také
náleží všem, kdo přišli a přispěli jakoukoli finanční částkou – vy-
bralo se krásných 21.300, - Kč a tento výtěžek bude věnován
ukrajinským dětem postiženým válkou na vzdělávání. A poslední
velký dík patří jedné mamince za finanční dar, z něhož bylo za-
jištěno občerstvení a dobroty, jež vykouzlily nejeden dětský
úsměv na tváři.

A jak to vnímali mladí muzikanti?
Aneta H.: „Na koncertě jsem se cítila v pohodě a jsem ráda,

že peníze, které se vydělaly, šly na dobrou věc. Jinak v kostele
byla dobrá atmosféra a mně se koncert líbil.“

Adriana T.: „Dne 31.3. 2022 proběhl koncert pro Ukrajince 
v kostele sv. Petra a Pavla, kterého jsem se zúčastnila. Hodně
jsme trénovali a naučili jsme se i ukrajinskou písničku. Těšila
jsem se na koncert, měla jsem pocit, že děláme dobrou věc. Ne-
myslela jsem si ale, že tam přijde tak hodně lidí, proto jsem byla
nervózní. Koncert se povedl a po jeho skončení si děti z Ukrajiny
mohly vzít dobroty, které pro ně byly připraveny.“

Amely P.: „Tento koncert byl pro
mě docela náročný, ale mám z toho
i hezký zážitek. Když jsme přišli do
kostela, bylo tam docela málo lidí,
ale postupem času se všechny la-
vičky zaplnily a ostatní lidé museli
stát, protože už ani nebylo místo.
Asi nejvíce ze všech písniček se mi
líbila píseň „Hej, sokoli“, což je
ukrajinská tradiční píseň. Velmi mě
překvapilo, že všichni přes tu zimu
vydrželi až do konce. Jsem ráda, že
tenhle koncert proběhl, protože si
myslím, že má z něho hodně lidí
velký a hezký zážitek, na který
nikdy nezapomenou. Proto moc
díky, že jsem se ho mohla zúčastnit

a moc jsem si to užila.“
Alina T.: „Na koncert pro Ukrajinu přišlo hodně lidí včetně ma-

lých dětí z Ukrajiny. Celý kostel byl ozdoben obrazy v modrých
a žlutých barvách. Koncert zahájila Ukrajinská hymna a dál hrály
různé děti na nejrůznější nástroje. Na koncertě vystupoval 
i mladší a starší pěvecký sbor. Zpívali jsme tam hodně různých
písní, a nakonec jsme všichni dohromady zazpívali ukrajinskou
lidovou písničku „Hej, sokoli“. Bylo vcelku těžké se naučit ukra-
jinskou písničku za docela krátkou dobu, ale zvládli jsme to.
Dětem a lidem z Ukrajiny se koncert hodně líbil. Po koncertu 
si mohli ti, co chtěli, vzít zákusek nebo nějakou dobrůtku.
Mně osobně se koncert líbil.“ 

Radka Kahovcová
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Z kaplických škol

Umění pomáhá – Koncert pro Ukrajinu

Kaplické studentské firmy na veletrhu
JA EXPO 2022

Každoroční akce zaměřena na prezen-
taci studentských firmy se uskutečnila
konečně v prezenční formě v obchodním
centru Harfa v Praze. Pro letošní rok se
účastnily naše všechny 3 studentské
firmy – Cup of Joy, Laukku, Waxly Can-
dels. Celkem se účastnilo 41 student-
ských firem z celé ČR. Firmy byly
hodnoceny celkem v 10 kategoriích, při-
čemž výherci z každé kategorie se budou
účastnit velkého
finále, které se
u s k u t e č n í 
v květnu 2022. 

Jelikož bylo
nutné, abychom
byly na místě již 
v 7.00 hodin, roz-
hodli jsme se
odjet do Prahy již
den před konáním
veletrhu. Mohli
jsme tak navštívit
některé pražské
památky, po-
ohlédnout se do
historie Prahy a načerpat sílu na druhý,
veletržní den. Předvečer veletrhu byl vě-
nován posledním přípravám, a to hlavně
na prezentační dovednosti. 

Čtvrtek se nesl výhradně v soutěžním
duchu. Zabezpečit prodejní stánky, řádně
je vyzdobit, prodat připravené výrobky 
a zaujmout odbornou porotu. Žáci si tak
vyzkoušeli v praxi prodejní techniky, jak
zaujmout zákazníka, ale i porotce, kteří
měli často záludné otázky. Hodnotila se

nejen schopnost rychlé reakce, ale i ko-
lektivní zapojení týmu na stánku. Hlavní
částí byla prezentace na pódiu, kde bylo
nutné během 3 minut zaujmout potenci-
ální investory. Rozhodně se naše student-
ské firmy nemají za co stydět. Jejich
projev byl přesvědčivý, rázný a odhod-
laný bojovat do posledního slova. Konec-
konců i 3. místo v kategorii JA ALUMNI
TEAM SPIRIT AWARD pro společnost Cup
of Joy je toho důkazem.

Večer proběhlo krátké zhodnocení vele-
trhu. Nutno podotknout, že naši obchod-

níci byli plni emocí
a zážitků, kterým
bylo nutné nechat
"volný průběh". Ale
nakonec všichni
byly rádi, že se
mohli takové akce
účastnit a vyzkou-
šet si reálné ob-
chodován í .Také
porovnání s ostat-
ními studentskými
firmami bylo pro
ně přínosné. 

Ráda bych zde
touto cetou podě-

kovala paní Věře Feslové, která poskytla
žákům příspěvek na úhradu nezbytných
nákladů spojených s účastí na JA EXPO
2022. (Jen nájemné jednoho stánku stálo
4 500 Kč). Díky jejímu příspěvku bylo
možné dostat do Prahy všechny naše stu-
dentské společnosti, čímž všichni žáci zí-
skali cenné zkušenosti z obchodování 
a realizace celé akce. 

Moc děkujeme. 

Ing. Jitka Lejsková 

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

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

Tel. 722 777 672

Prodám hřídel na cirkulárku - nová, 
nepoužitá, el. motor 3 kW - nový. Kaplice

Více informací na tel. 704 522 917

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 6. čísla 20. 5. 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,
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Topenářsko - instalatérská firma 
Z Trhových Svinů nabízí:

Dodávku a montáž kvalitních švédských te-
pelných 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



Zájemcům o studium v ZUŠ 

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

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

Úspěchy našich žáků:
23.3.2022 se zúčastnili žáci pěvecké třídy Kláry Remsové kraj-

ského kola celostátní soutěže ZUŠ B. Jeremiáše v Českých Bu-
dějovicích: Daniel Šinko (2.místo), Marie Ďurejová (2.místo).

V krajském kole soutěže ve hře na dechové nástroje žesťové 
v ZUŠ Sezimovo Ústí 28.3.2022 školu reprezentovali David Rol-
čík - trubka  (2.místo), ze třídy Luboše Ferebauera a Jonáš
Novák - baryton (3.místo) ze třídy Václava Klaboucha. Gratulu-
jeme.

Z činnosti ZUŠ:
Žáci ZUŠ vystoupili na benefičních koncertech:
26.3. 2022 Koncert pro Andu - 13. ročník, výtěžek je věno-

ván dětskému oddělení Onkohematologie v Českých Budějovi-
cích. Více informací v článku Vladislava Čížka, kterému patří
poděkování za zajišťování a udržování tradice tohoto koncertu.

31.3.2022 Koncert pro Ukrajinu v kostele sv. Petra 
a Pavla Kaplice - výtěžek je určen na podporu vzdělání dětí
uprchlíků z Ukrajiny. Více informací naleznete v článku Mgr.
Radky Kahovcové, které děkujeme za koordinaci koncertu.

15.4.2022 Koncert pro Ukrajinu Vyšší Brod
Za veškerou podporu a přispění děkujeme. Dovolila bych si

zde citovat etika a kněze Marka Orko Váchu: „Člověk, který
dává, je především obohacen sám. Je to klišé, ale takhle to fun-
guje”. Jsem moc ráda, že se naši žáci učí solidaritě a schopnosti
obdarovávat nejen hmotně, ale prostřednictvím umění. 

Výchovné koncerty - děti dětem
12.4. připravili vyučující se žáky dopolední výchovné koncerty

pro děti z MŠ a 1. tříd, tentokrát na téma Alenka v říši divů. 

19.4. pořádala ZUŠ ve spolupráci s MAS přednášku a workshop
o animaci s Ondřejem Novým, který animoval pro ZUŠ cyklus
Hudebníčky.

Srdečně zveme na:

13.5.2022 od 18.00 Koncert k 90. výročí narození zakla-
datele ZUŠ PaedDr. Milana Kyzoura, v kulturním domě v Ka-
plici. Tématu osobnosti a výtvarné tvorby M.Kyzoura se věnují
žáci výtvarného oboru, malá ukázka z jejich níže. Rádi bychom
pozvali všechny bývalé žáky, kolegy a přátele významné kaplické
osobnosti.

25.5.2022  ZUŠ Open - 15 - 19 hodin - srdečně zveme na
procházku za uměním. Koncerty a  prezentací hudebního, lite-
rárně dramatického oddělení a Akademie třetího věku oživíme
město  - podrobný rozpis stanovišť a časů vystoupení bude
upřesněn na webových stránkách školy a plakátech. Stanoviště:
nová spolková místnost za gymnáziem, před kulturním domem,
dvorek ZUŠ, balkon ZUŠ, kaple sv. Barbory, kašna na náměstí,
kostel sv. Petra a Pavla, kostel sv. Floriana, Kap Café.
Více informací naleznete na stránkách https://www.zuskaplice.cz

Základní umělecká škola informuje
Mgr. Anežka Opekarová

Z kaplických škol
strana 9
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Kompostování není žádná novota. Zná ji
každý zahrádkář. Jde o nejstarší a nejchy-
třejší způsob zpracování bioodpadů. 
Je zaručen 100 % návrat živin do půdy.

Bioodpadu je v nádobách se směsným
komunálním odpadem zhruba 1/3-2/3 ob-
jemu. Do bioodpadu patří zbytky ovoce 
a zeleniny, čajové sáčky a kávová sedlina,
skořápky od vajec (nejlépe nadrcené-roz-
mačkané), podestýlky z klecí nemasožra-
vých zvířat, mastný papír (ne znečištěný
od barev a chemikálií), tráva v malém
množství-ne jemně posekaná, listí, plevel,
krátké větvičky, piliny a hlína.

Pečlivě vytříděný bioodpad bez plesni-
vých částí, exkrementů masožravých zví-
řat, masa a mléčných výrobků, chemikálií
a samozřejmě plastů, skla, kostí, kovů 
a dalších nežádoucích příměsí je dobrý
zdroj živin. V kompostu nebo v kompos-
téru začíná druhý život těchto cenných
surovin.

Kompost by se měl 1x-2x ročně přeha-
zovat či překopávat, aby kompostovací
proces správně probíhal. Kompostér v No-
vých Domovech je dvoukomorový, aby
bylo možno do 1. komory bioodpad uklá-
dat a do 2. komory se dává kompost na
dozrátí. Má také protizápachový filtr. Jed-
nou za 2 roky pak kompost překátrujeme
a rozdáme zájemcům zdarma. O to se
staráme my, jako Hnutí DUHA ČB. Pro sa-
mosprávu Města je to tedy bezúdržbové 

a beznákladové.
Lidé v Nových Domovech a okolí celkem

pečlivě třídí a vidí v tom smysl. Město
Kaplice uvažuje o zakoupení 2. kompos-
téru, protože ten první už nedostačuje.

Všichni víme o degradaci půd i na polích,
o její chemizaci a o úbytku organické
hmoty. Taková půda nedokáže zadržovat
vodu a živiny, dochází k půdní erozi. Touto
erozí je ohroženo 50 % zemědělských po-
zemků.

Kompostu lze pak využít k ozelenění
bytů, dvorků, ke keřům či stromům.
Dobrá a zdravá půda dokáže vzdorovat 
i klimatickým změnám. Je plná živin, vody
a žížal a různých jiných mikroorganizmů.

Další podrobnosti si každý zájemcemůže
najít na stránkách: kompostuj.cz.

Společnost

Už je sice chvíli po Velikonocích, přesto
si můžeme připomenout jeden kdysi
hodně rozšířený způsob lidové zbožnosti,
kterým je zobrazení Božího hrobu, tedy
místa uložení Kristova těla po jeho smrti
na Velký pátek, a následné v tichu a úctě
probíhající držení "stráže" po celou Bílou
sobotu. Přestože tento zvyk nemá
ohledně běžného provedení s realitou
dané doby nic společného a není ani sou-
částí velikonoční liturgie, církevní instituce
ho neodmítaly. 

Tak byl také u nás v Kaplici koncem 
19. století instalován nový Boží hrob,
který už v době pořízení byl svým prove-
dením velmi nezvyklý a v dnešní době je
vlastně unikátní, protože je jeden ani ne
z deseti u nás dochovaných. Jedná se 
o větší mozaikový skleněný Boží hrob,
které v letech 1846–1914 vyráběla skle-
nářská dílna Eduarda Zbitka v Olomouci a
na objednávku je zasílala především po
zemích Rakouska – Uherska, prakticky po
celé Evropě, ale také do zámoří, nejvíce
do Jižní Ameriky. Odhaduje se, že celkem
jich byla vyrobena minimálně tisícovka. 

Základem každého Božího hrobu je ja-
kási malá jeskyně s uloženým tělem umu-
čeného Pána Ježíše. Eduard Zbitek doplnil
podle katalogové objednávky mozaikové
panely, které byly zhotoveny z kartonu 
s otvory, do nichž byly pomocí mosazných
drátků upevňovány různobarevné brou-
šené skleněné kameny. Tváře klanějících
se andělů a strážných rytířů byly malo-
vány na skle. Obrazy postav i zdobení

vlastního hrobu je dokresleno barevnými
korálky. Výsledného nádherného efektu je
pak dosaženo osvětlením zezadu. Protože
v minulosti byly používány tehdy obvyklé
světelné zdroje – svíčky, případně petro-
lejové lampy, docházelo často k požárům,
a to je možná příčina tak malého počtu
dochovaných instalací.

Tady v Kaplici v kostele sv. Petra a Pavla
se tedy můžeme pochlubit jedním z těch
větších Božích hrobů, kde vlastní hrob je
doplněn centrálně umístěným prázdným
Svatým křížem, který z každé strany uc-
tívá anděl a po stranách jsou dva rytíři –
strážci. Pod hranou horní hrobové desky
umístěný nápis "ERIT SEPULCHRUM –
EJUS GLORIOSUM" tedy "HROB BYL JEHO
OSLAVENÍM" ukazuje na křesťanskou víru
ve Vzkříšení Krista, kterého, pochopitelně,
v neděli ráno už v hrobě nenašli.

Takovýchto podobných Božích hrobů je
u nás asi osm, ovšem veřejnosti přístup-
ných je jich méně, a to ještě jenom o Ve-
likonocích. Protože se jedná o opravdu 
pozoruhodné propojení liturgie s prvky 
lidové zbožnosti, zobrazené ojedinělou
technikou a zanechávající v pozorovateli
krásný dojem, bude ten náš zpřístupněn
po celý rok (kromě Vánoc, kdy ho nahradí
Betlém) vždy po nedělní bohoslužbě (cca
v 10.30) a také každý den po odzvonění
polední modlitby. A navíc v době veliko-
noční (letos do 5.6.) také denně od 16 do
16.30 hodin.

Těšíme se, že možnost prohlédnout si
tento skvost obohatí kulturní povědomí
obyvatel našeho města a přispěje k větší
známosti Kaplice nejen v naší zemi.

Kompostování bioodpadů je správné
Růžena Šandová

Pavel Šimák

Unikátní mozaikový Boží hrob v Kaplici 

Výstava obrazů a
beseda v Domově

pro seniory Kaplice
Po celý duben nám Domov pro seniory

Kaplice zdobily obrazy paní doktorky Ruth
Hálové. 

RNDr. Ruth Hálová se narodila 26. února
1926 v Českém Krumlově. Po 2. světové
válce, kterou přežila díky siru Nicolasi
Wintonovi, vystudovala přírodní vědy,
obor mikrobiologie. Celý život až do dů-
chodu pracovala v laboratoři plicního sa-
natoria v Ústí nad Labem. V důchodu se
vrátila do svého milovaného Krumlova. 
V té době začala malovat. Její tvorba vy-
jadřuje vše, co milovala. Zvířata, přírodu
a lidi. Zobrazuje její velkou duši. Pozi-
tivní, světlou a plnou nekonečné lásky,
kterou celý svůj dlouhý život rozdávala. 

O jejím životě a tvorbě jsme si povídali
při besedě s její dcerou, Mgr. Hanou Ko-
courkovou. Paní Mgr. Kocourkové děku-
jeme za zapůjčení obrazů a za její
dlouholetou práci v domově. Děkujeme
také paní Mgr. Opekarové a panu Mgr. Ka-
hovcovi ze ZUŠ Kaplice za zapůjčení vý-
tvarných stojanů pro instalaci výstavy. 
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Rozhovor s kurátorem výstavy Michalem Lendackým

Společnost

Ve dnech 27. a 28. května bude uskutečněna výstava v Galerii kina Kaplice a kavárně Kap Café, která bude připomínat okolnosti
atentátu na R. Heydricha.

1.Proč zrovna připomínat historii, a právě tento atentát? 

Vzhledem k letošnímu výročí 80 let od podařeného atentátu na R. Heydricha si myslím, že toto téma je aktuální. Příchodem 
R. Heydricha nastala v Českých zemích doba temna a strachu. Proto jsem i tuto výstavu nazval: DOBA STRACHU, DOBA TEMNA,
DOBA HRDINŮ!

2.Můžete nám v krátkosti tuto historii připomenout?

R. Heydrich bych ztělesněním zla. Ne nadarmo se mu říkalo např.
„řezník z Prahy“ či „kat třetí říše“.

Je třeba si uvědomit, že po jeho příchodu přišel do Čech teror,
který do té doby nikdo nezažil. Začalo období zatýkání a poprav
lidí, kteří byli navázáni na odboj nebo veřejně nesouhlasili s daným
režimem. Proto bylo v Londýně rozhodnuto exilovou vládou likvi-
dace R. Heydricha.

3.Kdo byli atentátníci?

Byli to vybraní českoslovenští parašutisté Josef Gabčík a Jan
Kubiš. Celá akce dostala název „Operace Anthropoid“ 

4.Co můžeme vidět na dané výstavě ve zmíněných dnech?

Galerie-výstavní síň kina Kaplice: 
Bude vystaveno kolo a zbraně parašutistů, dokumenty a tiskoviny

vztahující se k atentátu, uniformy britské a československé armády
působící v Anglii a civilní obleky parašutistů.

Dále bude k vidění dobový tábor ČSL. armády a život vojáků 
v něm. (Před kinem Kaplice)

Během celé výstavy bude možnost v kině shlédnout dokument
režiséra Ondřeje Veverky – KURATORIUM – vlastenci nebo zrádci.

V pátek 27 května od 16.30 hod. bude v kavárně kina Kaplice
probíhat beseda s režisérem O. Veverkou a producentem V. Jan-
dákem mladším.

Kap Café:
Výstava výstroje a výzbroje jednotek Waffen SS, historická vo-

zidla, kancelář gestapa, dobová dámská civilní móda, výstava vý-
stroje a výzbroje armády gen. Ludvíka Svobody, dobový tábor,
ukázka zbraní. Jste všichni srdečně zváni.
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1.5.2022   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.

1.5.2022 neděle od 19:00 film CR          
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… 

4.5.2022 středa   19:00 film drama
PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA
Ve volném pokračování slavného seriálu 
a úspěšného filmu Panství Downton se z babič-
činy skříně vyvalí kostlivec v podobě dávného
románku s jedním francouzským šlechticem,
který má nečekané důsledky pro celou rodinu
Crawleyových a jejich služebnictvo.

5.5.2022 čtvrtek od 19:00 akční (titulky)             
DOCTOR STRANGE 
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ 
Ve snímku Doctor Strange v mnohovesmíru ší-
lenství filmový svět studia Marvel otvírá brány
do paralelních světů a dává do nich nahlédnout
jako nikdy předtím. Vydejte se do neznáma 
s Doctorem Strangem, který za pomoci starých
známých a nových spojenců vstupuje do šíle-
ných a nebezpečných paralelních světů mnoho-
vesmíru, aby se utkal se záhadným soupeřem.

6.5.2022 pátek od 19:00 film CR 
LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ 
Perný den v jednom horském hotelu vyprávěný
ze tří různých pohledů přinese do kin česko-slo-
venská komedie „Láska hory přenáší“. V centru
dění stojí nevěsta Alex s tváří Anny Fialové,
které se před očima hroutí její vysněný den. Po
pánské jízdě předešlé noci je totiž nezvěstný že-
nich. 

7.5.2022 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. V patách má znovu
svého neúnavného pronásledovatele, Doktora
Robotnika, ale také věčně naštvaného ježuru
Knucklese.

7.5.2022 sobota od 19:00 akční (dabing)             
DOCTOR STRANGE 
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ 3D  
Ve snímku Doctor Strange v mnohovesmíru ší-
lenství filmový svět studia Marvel otvírá brány
do paralelních světů a dává do nich nahlédnout-
jako nikdy předtím. 

8.5.2022 neděle od 16:00 pohádka (dabing)
100% VLK  
Čtrnáctiletý Freddy vypadá jako obyčejný kluk,
ale není obyčejný a není ani úplně člověk. Patří
do starého rodu vlkodlaků a těší se na svou první
proměnu ve vlka. 

8.5.2022 neděle od 19:00 akční (dabing)             
DOCTOR STRANGE 
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ  
Ve snímku Doctor Strange v mnohovesmíru ší-
lenství filmový svět studia Marvel otvírá brány
do paralelních světů a dává do nich nahlédnout
jako nikdy předtím. 

11.5.2022 středa od 19:00 film ČR 
LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ  
Perný den v jednom horském hotelu vyprávěný
ze tří různých pohledů přinese do kin česko-slo-
venská komedie „Láska hory přenáší“. V centru
dění stojí nevěsta Alex s tváří Anny Fialové,
které se před očima hroutí její vysněný den.

12.5.2022 čtvrtek od 19:00 film ČR 
ŽENY A ŽIVOT
Mottem filmu by mohl být nápis, který před
mnoha lety nasprejoval anonymní autor na
jednu londýnskou zeď: „Navzdory dílčím nezda-
rům hledání štěstí a lásky stále pokračuje…“ 
A stejně je tomu i v našem příběhu, kde někdy
pomůže k happyendu náhoda, někdy pár facek
a někdy prostě jen stačí přestat řešit vztahové
problémy s osobou, která s vámi vztah vlastně
vůbec nemá…

13.5.2022 pátek od 19:00 horror 
ŽHÁŘKA 
Žhářka je filmovou adaptací knihy hororového
klasika Stephena Kinga. Hlavní hrdinkou je dívka
s pyrokinetickými schopnostmi, schopná pouhou
myšlenkou zapálit, cokoliv jí napadne. Tenhle
„talent“ může být smrtelně nebezpečný. 

14.5.2022 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. 

14.5.2022 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.

15.5.2022 neděle od 16:00 pohádka
UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK 
Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je tak trochu
neobyčejný. Narodil se jako napůl kuře a napůl
zajíc. Měl štěstí, protože ho jako malého adop-
toval král Petr, slavný zaječí dobrodruh. 

15.5.2022 neděle 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. 

18.5.2022 středa od 19:00 film ČR                 
ŽENY A ŽIVOT
Mottem filmu by mohl být nápis, který před
mnoha lety nasprejoval anonymní autor na
jednu londýnskou zeď: „Navzdory dílčím nezda-
rům hledání štěstí a lásky stále pokračuje…“ 

19.5.2022 čtvrtek od 19:00 komedie (dabing)
CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI
Claude a Marie Verneuilovi se vrací. A pochopi-
telně je s jejich rozvětvenou rodinou čekají zcela
nové problémy. Opravdu velké a početné prob-
lémy.

20.5.2022 pátek od 19:00 horror
ŽHÁŘKA 
Žhářka je filmovou adaptací knihy hororového
klasika Stephena Kinga. Hlavní hrdinkou je dívka
s pyrokinetickými schopnostmi, schopná pouhou
myšlenkou zapálit, cokoliv jí napadne. Tenhle
„talent“ může být smrtelně nebezpečný. 
Jí i lidem v jejím okolí.

21.5.2022   sobota 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.

21.5.2022 sobota od 19:00 akční (dabing)             
DOCTOR STRANGE 
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ    
Ve snímku Doctor Strange v mnohovesmíru ší-
lenství filmový svět studia Marvel otvírá brány
do paralelních světů a dává do nich nahlédnout
jako nikdy předtím. 

22.5.2022 neděle od 16:00 pohádka
UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK      
Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je tak trochu
neobyčejný. Narodil se jako napůl kuře a napůl
zajíc. Měl štěstí, protože ho jako malého adop-
toval král Petr, slavný zaječí dobrodruh. 

22.5.2022 neděle od 19:00 komedie (dabing)
CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI               
Claude a Marie Verneuilovi se vrací. A pochopi-
telně je s jejich rozvětvenou rodinou čekají zcela
nové problémy. Opravdu velké a početné prob-
lémy.

25.5.2022 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. 

26.5.2022 čtvrtek od 19:00 komedie ČR 
TŘI TYGŘI: JACKPOT
Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do filmových
pláten! Ve zběsilé akční komedii se na dobrodru-
žnou cestu za nečekanou výhrou vydá předpo-
slední český akční hrdina a strážce Teritoria
Milan (Albert Čuba), citlivá duše, prokletý básník
a řidič tramvaje David Votrubek (Štěpán Kozub),
orgán městské policie Robert (Robin Ferro), a
snaživý, leč průměrný herec oblastního divadla
Herbert (Vladimír Polák). Stanou se z nich přá-
telé, nebo rivalové? 

27.5.2022 pátek od 12:30, 14:30, 16:30 doku-
ment ČR 
KURATORIUM – VLASTENCI NEBO ZRÁDCI
DOBA STRACHU, DOBA TEMNA, DOBA HRDINŮ
VSTUP ZDARMA

27.5.2022 pátek od 19:30 film ČR
ATENTÁT
Film Jiřího Sequense Atentát nás vrací dopro-
střed jednoho z nejtěžších období českého ná-
roda, do doby nacistické okupace.
VSTUP ZDARMA

28.5.2022 sobota od 13:30 dokument ČR 
KURATORIUM – VLASTENCI NEBO ZRÁDCI 
DOBA STRACHU, DOBA TEMNA, DOBA HRDINŮ
VSTUP ZDARMA

28.5.2022 sobota od 16:00 pohádka
LUCA
Snímek studií Disney a Pixar Luca, odehrávající
se v malebném městečku italské riviéry, vypráví
o dospívajícím chlapci, který zažívá nezapome-
nutelné letní prázdniny plné zmrzliny, těstovin 
a vyjížděk na mopedu. Prosluněná dobrodružství
prožívá Luca se svým novým nejlepším kamará-
dem, avšak jejich veselí ohrožuje přísně stře-
žené tajemství.

28.5.2022 sobota od 19:00 dokument ČR  
ANATOMIE ZRADY 1 a 2  
DOBA STRACHU, DOBA TEMNA, DOBA HRDINŮ
VSTUP ZDARMA

29.5.2022 neděle od 19:00 komedie
TŘI TYGŘI: JACKPOT 
Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do filmových
pláten! Ve zběsilé akční komedii se na dobrodru-
žnou cestu za nečekanou výhrou vydá předpo-
slední český aní hrdina a strážce Teritoria Milan,
citlivá duše, prokletý básník a řidič tramvaje
David Votrubek, orgán městské policie Robert, 
a snaživý, leč průměrný herec oblastního divadla
Herbert. Stanou se z nich přátelé, nebo rivalové? 

Květen 2022
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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,-

22.5. 2022, neděle od 8:30
DĚTSKÁ RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Město Kaplice ve spolupráci s KIC Kaplice
pořádá dětskou rybářskou soutěž na
Rožnovském rybníku u Hubenova. Je
nutná registrace kvůli počtu soutěžících
(25 účastníků). Na celý lov budou dohlí-
žet instruktoři. Jsou pro Vás připravené
medaile s cenami. Občerstvení zajištěno.
Registrace: rybarskasoutezkaplice@se-
znam.cz, tel. 380 311 388

Rožnovský rybník u Hubenova
Startovné 100,- Kč

8.5. 2022, neděle od 9:00
MUZIKÁL 3 MUŠKETÝŘI
- zájezd Praha
Romantický příběh o přátelství, lásce, ale
také o intrikách a nenávisti se odehrává
v první polovině 17. století, kdy vládl
Francii Ludvík XIII. Ten se však více než
o stát zajímal o organizování plesů, honů
a jiných světských radovánek...

ODJEZD AUTOBUSU OD KD
KAPLICE V 9:00
Volný čas před začátkem muzikálu dle
možností (závisí na dopravní situaci).
Začátek představení v 15:00 v divadle
Broadway.
Předpokládaný návrat ve 21:00.

14.5. 2022, sobota od 9:00
1. ROČNÍK VÝSTUPU NA HRADIŠŤ-
SKÝ VRCH
Vážení příznivci pohybu na čerstvém
vzduchu,
město Kaplice, prostřednictvím sportovní
komise, ve spolupráci s KIC Kaplice, 
TJ Spartak Kaplice, TJ Cíl Kaplice a za
podpory TS Kaplice Vás srdečně zve na
1. ročník sportovně turistické akce „Vý-
stup na Hradišťský vrch“.  Jsou pro Vás
připraveny 3 trasy s cílem na Hradišť-
ském vrchu s krásnou rozhlednou 
a s ještě krásnějšími výhledy. 

27.5 až 28.5. 2022, výstava
DOBA TEMNA, DOBA STRACHU,
DOBA HRDINŮ
Ojedinělá výstava ve spolupráci s SVH
Horní Dvořiště, KVH Chodov a KVH Cho-
těboř věnovaná roku 1942 a výročí aten-
tátu na R. Heydricha. K vidění budou
historická vozidla, uniformy ČS armády,
dobová dámská i pánská civilní móda,
ukázka zbraní parašutistů, ukázka
střelby, ukázka vojenského tábora, do-
kumenty, fotografie týkající se protekto-
rátu a atentátu, a jiné zajímavosti.

Kap Café
Výstavní síň kino Kaplice

Po celý květen
VÝSTAVA ŠPERKŮ A OBRAZŮ 
”3 ŽENY v barvách času”
Leona Vondrášková / Hana Kordíková /
Petra Josef Kordíková
Galerie kino Kaplice

29.5. 2022, neděle  od 15:00
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA - pohádka
pro děti
Napínavý příběh na motivy známé po-
hádky zahrají Jitka a Jakub Doubravovi
po svém. Představení vycházející z če-
ského, loutkového, kočovného divadla.
Používají se loutky a kulisy tradičního ro-
dinného loutkového divadla v kombinaci
s živým činoherním herectvím. Během
pohádky jsou děti interaktivně zapojo-
vány do děje formou osobitých soutěží.
Autorsky zpracovaný tradiční a známý
námět je podpořen živou, písničkářskou
tvorbou (přetavenou kramářskou písní).

Kino Kaplice
Vstupné děti 130,-/ dospělí 90,-

20. - 21.5. 2022
49. RALLYE ČESKÝ KRUMLOV
Na loňskou soutěž konanou v náhradním
podzimním termínu naváže 49. Rallye
Český Krumlov v ročním období, se kte-
rým je oblíbená sportovní akce dlouhé
roky neodmyslitelně spjata – ve dnech
20. a 21. května.

29.5. 2022, neděle 
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
Moc rádi bychom Vás pozvali na naše le-
tošní 1. motokrosové závody. 
Tréninky od 7:45
Kvalifikační tréninky 9:30
Hlavní rozjížďky 
1. od 12:40 – 15:20 – slavnostní zahá-
jení
2. od 15:50 – 17:50
Motokrosový areál Blanská kotlina 
Kaplice

13.5. 2022, pátek od 18:00 
KONCERT K 90. VÝROČÍ NAROZENÍ
ZAKLADATELE ZUŠ PAEDDR. MI-
LANA KYZOURA
KD Kaplice

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
25.5.2022, středa od 15:00 do 19:00  
ZUŠ OPEN - procházku za uměním. 
Více na str. 9 nebo na webových strán-
kách školy a plakátech. 

4.6.2022, sobota od 9:30 do 13:30
DĚTSKÝ DEN S PIRÁTY
Těšit se můžete na šermířské vystoupení
skupiny VÍTKOVCI, pirátskou stezku 
s úkoly. Během celé akce: skákací hrad,
jízda na koni, jízda na čtyřkolkách, ky-
nologický výcvik,...
Hřiště TJ Spartak
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