
Kdo zůstal doma, udělal chybu, je tu
krásně. Těmito slovy hodnotila první
ročník Výstupu na Hradišťský vrch 
s rozhlednou jedna z jeho účastnic.
Na akci, která se konala v sobotu 14.
května, vyrazila s rodinou. A právě
účast celých rodin pořadatele, tedy
město Kaplice, těšila nejvíc.

„Pro mě je to úplně ideální stav, který mi
dělá radost,“ usmíval se místostarosta
Kaplice Libor Lukš. „Jsme ale samozřejmě
rádi za všechny účastníky, je moc fajn, že
jich hned první ročník oslovil tolik. Cílem
akce je, aby lidé, a v nejlepším případě
právě celé rodiny, trávili společně čas po-
hybem v přírodě. Vzhledem k tomu, že
máme v regionu tak krásnou turistickou
atrakci, se uspořádání takové aktivity
přímo nabízelo.“

Z výše uvedeného vyplývá, že lidé, kteří
se výstupu zúčastnili, pomohli vdechnout
život nové tradici. S akcí se počítá i do
dalších let. „Naší snahou pak bude ji více
propagovat i směrem ven, aby přilákala
také lidi z ostatních regionů. Za mě je
velmi pozitivní, že je to vlastní akce
města, není někde objednaná. A pocity 
z prvního ročníku? Velmi dobré!“ uvedl
Ferdinand Jiskra, předseda sportovní ko-
mise města Kaplice, od které vzešla pr-
votní myšlenka na uspořádání této
události. Město Kaplice ji pak připravilo ve

spolupráci s TS Kaplice, KIC Kaplice, TJ
Spartak Kaplice a TJ Cíl Kaplice. Za fi-
nanční podporu akce patří poděkování fir-
mám Bentex s.r.o., Inotech s.r.o.,
Oknotherm s.r.o. a pánům Josefu Šedi-
vému a Pavlu Jouzovi.  

Jak Výstup na Hradišťský vrch vypadal?
Lidé si mohli vybrat, zda putování zahájí
v Kaplici či Blansku. Při prezentaci, a po
zaplacení startovného, obdrželi účastnický
list, díky kterému na vrcholu získali upo-
mínkový předmět v podobě magnetky 
s logem akce a poukázku na občerstvení
(klobásu nebo párek). Rodiny s malými
dětmi, pro které by byl výstup náročný,
využily jako startovní bod Hradiště.

Na vrcholu hrála hudební skupina Zlatý
Skořápky a pro děti byla připravena sta-
noviště s úkoly. Součástí také bylo pře-
dání speciálního ocenění, kdy krásnou
upomínkovou trofej získali nejmladší 
a nejstarší účastník a nejpočetněji zastou-
pená rodina.

A kdo měl ještě dostatek sil, vyrazil na
rozhlednu, odkud se nabízel úchvatný vý-
hled do dálky. Akci totiž přálo počasí, vi-
ditelnost byla vynikající. Zkrátka… první
ročník prokázal, že Výstup na Hradišťský
vrch bude tradice, která bezesporu bude
životaschopná. Ostatně odezva účastníků
byla vynikající. Vyzdvihovali především
pohodovou atmosféru a atraktivní pro-
středí Hradišťského vrchu.

Více fotek na www.mestokaplice.cz

Nová kaplická tradice úspěšně zahájena!
Výstup na Hradišťský vrch přilákal
všechny věkové kategorie
Václav Votruba

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
v polovině měsíce

května proběhl vzpo-
mínkový koncert k 90.
výročí narození zakla-
datele ZUŠ Kaplice 
PaedDr. Milana Kyzoura.

Patřil k významným osobnostem našeho
města, a to nejen v oblasti hudby, ale 
i výtvarného umění. V oblasti vzdělání 
a výchovy tak rozšířil řady významných
kaplických pedagogů, jako byli Ferdi-
nand Kindermann, Matyáš Klimeš a Ja-
roslav Sypal. Pan Kyzour byl dlouholetým
ředitelem ZUŠ a mnoho Kapličanů, kteří
„prošli jeho rukama“, na něj s láskou
vzpomíná. Jeho osobnost připomíná 
pamětní deska na budově školy.
V týdnu od 5. do 11. června navštíví

naše město 20 žáků spolu s učiteli z Ge-
samtschule v německém Geldernu.
Spolu s nimi dorazí rodačka z našeho
města Veronika Brückner, která své žáky
seznamuje s historií i významnými osob-
nostmi České republiky a spolu s žáky 
z partnerské školy ZŠ Fantova navštíví
zajímavá místa nedávné historie. 
10. června budou žáci zapojení v pro-
jektu prezentovat své aktivity v kaplic-
kém kulturním domě, program začne 
v 18 hodin a zúčastní se ho i významní
hosté z oblasti spolupráce ČR a SRN.
Věřím, že mladí lidé už nejsou zatíženi
poválečnými událostmi, které se naší
oblasti významně dotkly, a vzniknou tak
nová přátelství a podmínky pro budoucí
spolupráci. Na tuto akci Vás srdečně
zvu.

Pokračování na str.2 

Mgr. Pavel Talíř
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Slovo z radnice

Stálé téma, které rezonuje naší společ-
ností, je válka na Ukrajině a s ní spojená
emigrace obyvatel. Nevyhnula se ani Ka-
plici, a tak je na mnoha místech ve
městě slyšet ukrajinština. Rád bych po-
děkoval všem, kteří se zapojili nejen do
veřejných sbírek, ale poskytli uprchlí-
kům i ubytování a další služby. Zde je
namístě poděkovat i školským zaříze-
ním, která v rámci svých možností přijí-
mají ukrajinské žáky. V každém případě
chci ujistit občany, že nemusí mít strach
o volná místa pro své děti ve školkách 
a školách. Předpokládám, že se po uklid-
nění situace na Ukrajině budou její ob-
čané postupně vracet domů. Přejme jim,
aby to bylo co nejdříve.

Ještě nezačalo pravé léto a již pociťu-
jeme nedostatek vláhy. Jsem přesvěd-
čen, že je potřeba zaměřit se na
hospodaření s vodou, které v naší kra-
jině ubývá. Právě proto město Kaplice
buduje v oblasti Jermal další rybníky na
zadržování vody v krajině. Dále připra-
vujeme etapu, v níž by mělo dojít 
k úpravě a odbahnění rybníku Jermaly.

S přáním hezkých letních dnů Váš sta-
rosta Pavel Talíř
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Bezhotovostní operace, komplexní pora-
denství a finanční servis občanům – ta-
kový rozsah služeb bude od začátku
července nabízet pobočka České spoři-
telny v Kaplici.

Změnou, ke které Česká spořitelna od 
1. července 2022 přistoupí, je, že pře-
stane poskytovat služby pokladny (hoto-
vostní operace). I tak ale budou moci
klienti v Kaplici provádět nejen výběry, ale
i hotovostní vklady – prostřednictvím jed-
noho ze dvou bankomatů umístěných 

v budově pobočky. Klienti budou moci
provádět hotovostní operace i mimo ote-
vírací dobu pobočky.

V případě, že klienti budou chtít využít
pokladnu s fyzickou obsluhou, doporuču-
jeme navštívit pobočku České spořitelny
v Českém Krumlově (Za Tiskárnou 547).

Bankomaty České spořitelny umožňují
také například rychlé převody peněz,
které se připíšou na účet příjemce v tu-
zemské bance do několika vteřin. Česká
spořitelna je první bankou na domácím
trhu, která rychlé platby skrze své banko-
maty nabízí.

Česká spořitelna v Kaplici upraví službu
pobočky, přestane pracovat s hotovostí
Marie Strnadová

Informace pro občany

Pokračování ze str. 1

Tvořivá dílna s Petrou 
Ve čtvrtek 2. 6. 2022 od 15:30 hodin
Zveme všechny, kteří rádi něco vyrábějí,

do tvořivé dílny v Městské knihovně Kap-
lice. Tentokrát budeme vyrábět dekorace
z láhve. Přihlásit se můžete na telefon 
380 312 641 nebo knihovna@mestokap-
lice.cz. Připravte si s sebou: prázdnou
čirou láhev od alkoholu a víčko, ubrousky
3 až 4 stejné motivy, lepidlo Herkules,
štětec, případně fén na urychlení schnutí. 

Stalo se tradicí, že se v knihovně setká-
váme při výrobě pěkné dekorace. Ruce
nezahálí, mysl se nám příjemně uvolní,
fajn si popovídáme a vždy jsme překva-
pené, co všechno dokážeme vyrobit. Dílnu
pro nás pravidelně vymýšlí Petra Exne-
rová, která srší nápady. Tímto bychom 
ji chtěly poděkovat, že si na nás udělá
vždy čas.

8. 6. 2022 od 12 do 17 hodin
Červnové zábavné odpoledne

přijďte si užít společné odpoledne s kni-
hovnou.

Městská knihovna i její pobočky
jsou během prázdnin otevřeny bez
omezení.

Připravujeme:
Prázdninová knihovna
Od 8. 8. 2022 do 12. 8. 2022 vždy od 

8 do 16 hodin. Pro děti je připraven ce-
lodenní program, hry venku, vycházky,
výlet, soutěžení, tvoření. Svačinu na celý
den si přinesou děti svou, příspěvek na
materiál je 350 Kč. Přihlášky si můžete
osobně vyzvednout v knihovně do 15. 6.
2022, počet dětí od 1–4 třídy je omezený.

Kontakt: Jana Urazilová, tel. 380 312
641 nebo urazilova@mestokaplice.cz. 

Městská knihovna Kaplice

Údržba zeleně –
omezení sekání na
vybraných místech

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás
informovat, že na vybraných místech na
území města Kaplice dochází k omezení
sekání trávy. Toto omezení bylo již reali-
zováno v minulých letech, jen je tímto
připomínáme. Jedná se většinou o svažité
špatně přístupné plochy, kde se nepohy-
bují chodci. V těchto lokalitách se bude
tráva sekat pouze dvakrát, někde jen jed-
nou ročně. Těmito opatřeními dojde k
zpomalení odtoku srážkové vody, zlepšení
klimatu a zlepšení životních podmínek
hmyzu a drobných živočichů. Častá seč
totiž přispívá k vysušování ploch, ničí při-
rozený domov hmyzu a drobných živoči-
chů. 

Snížení frekvence sekání se netýká trav-
natých ploch u bytových domů nebo
městského parku a dětských hřišť. Zde
bude sekání probíhat stejně často jako
doposud. 

Bc. Miluše Lukšová, referent odboru
správy majetku a ekonomiky MěÚ
Kaplice
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Cítí se vaši blízcí senioři, osoby se zdravotním postižením či 
s chronickým onemocněním osamoceni? Potřebujete zajistit, aby
jim někdo pravidelně připomínal užívání léků? Uvítali by, kdyby
jim někdo pravidelně zavolal a zeptal se, jak se jim daří, měli
by možnost si popovídat? Byli byste klidnější, kdybyste věděli,
že vaši blízcí mají nejen zajištěn pravidelný telefonický kontakt,
ale především mají k dispozici (na ruce/krku) tlačítko, kterým si
mohou v případě potřeby přivolat pomoc? Přivítali byste moni-
toring pohybu či nepohybu v bytě svého blízkého seniora?
Chcete podpořit své blízké v aktivním životě a zprostředkování
kontaktu s okolním světem a přitom vědět, že v případě krizové
situace jim bude zajištěna rychlá pomoc?

Představte si situaci. Jste pracující a máte rodiče či prarodiče
v seniorském věku. Nemusíte spolu žít v jedné domácnosti.
Někdo žije od rodičů dále v různých koutech republiky, někdo
dokonce v zahraničí. Přesto mají všichni společné to, že ve své
pracovní době nemohou být svým rodičům nablízku, aby jim byli
nápomocní v případě náhlé zdravotní indispozice, zhoršeného

zdravotního stavu či jiné krizové situace. I když jsou senioři
mnohdy ještě soběstační, anebo 
s pomocí/podporou svého okolí mohou žít ve svém domácím
prostředí, mohou mít jejich blízcí, ale i samotní senioři, obavy
o jejich/své bezpečí.
Nejen senioři, ale i osoby se zdravotním postižením bývají

ohroženi nabídkami falešných a podvodných prodejců, příbuz
ných, opravářů…, kterým snadno uvěří a poskytnou jim poža-
dované (finance, číslo účtu, vpustí je do bytu…). Neumí je rozlišit
od skutečných. Podvodníci vystupují důvěryhodně nebo zneuží-
vají důvěřivosti svých potenciálních obětí.

Mnozí senioři již využívají některou službu, díky které nemusí
žít v pobytových zařízeních. Pokud chcete prodloužit samostat-
nost seniorů/osob se zdravotním postižením nebo osob s chro-
nickým onemocněním v jejich přirozeném domácím prostředí,
zajistit jejich bezpečí, popř. jim pomoci prožít aktivní život, kon-
taktujte registrovaného poskytovatele sociálních služeb tísňovou
péči Život Plus, z.ú. (www.zivotplus.cz):

na telefonním čísle 724 182 325, 327 532 900,
nebo e-mailové adrese operator@zivotplus.cz,
kde se dozvíte více informací.

Chcete zajistit bezpečí svým rodičům či prarodičům? 
Moderním a chytrým řešením je tísňová péče
Mgr. Pavlína Dobruská

Informace pro občany

Římskokatolická farnost Kap-
lice zve

Zveme vás  na Petropavlovskou pouť v neděli 26. června spoje-
nou s biřmováním, které bude vést pomocný českobudějovický
biskup Pavel Posád

Program: 
9.30h slavnostní mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla
11-18h posezení na farním dvoře a zahradě, spojené s občer-

stvením a hudbou
15-16h hry pro děti na farním dvoře a zahradě
18 h varhanní koncert v kostele (ve spolupráci s Městem Kap-

lice)

NOC KOSTELŮ
V pátek 10.6. se uskuteční v kostele sv. Petra a Pavla a sv. Flo-

riána tzv. noc kostelů, kdy bude otevřeno od 18 h do 22 h k pro-
hlídkám. Budou v nich vystaveny monstrance a zajímavé
bohoslužebné oděvy.  Od 19 h bude komentovaná prohlídka, 
v jejímž rámci bude možné navštívit i půdu kostela, a od 20.30h
bude koncert Moniky Vodičkové při svíčkách. 

Pavel Šimák

Sucháč fest 2022 - NOVINKA

Milí Kapličáci,
náš tradiční hudební festival Sucháč Fest se po dvouleté pauze

nezadržitelně blíží. Letos jsme pro Vás, kromě sobotního pro-
gramu, připravili novinku v podobě jednoho dne navíc. Začínáme
tedy již v pátek, kdy  V MĚSTSKÉM PARKU, zahrají kapely vy-
brané s ohledem na občany „dříve narozené“: SPRÁVNÁ
PĚTKA, DIXIE OLD BOYS A VESELÁ TROJKA Pavla Kršky.

V sobotu pak  pokračujeme tradičním programem a s kape-
lami: JELEN, CITRON, DEBBI, zakázanÝovoce, 
Tabasco a Parkán.¨

V obou dnech bude zajištěno občerstvení
a posezení.Přijďte si s námi užít letní dny plný hudby, tance 
a zábavy!

Předprodej vstupenek na www.ikaplice.cz, nebo v IC Kaplice.
Více na straně 13

KIC Kaplice
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Z kaplických škol

Spolupráce ZŠ Fan-
tova s Gesamt-
schule Geldern

Mgr. Jana Drdáková

Naše minulost a společná budoucnost
v demokratické Evropě. Jak ji vnímají

naše děti? Co se naučily z minulosti, jak
vidí současnost a svou budoucnost? Češi,
Němci, Evropani: Kdo je kdo? Co máme
společného? V souvislosti s válkou na
Ukrajině vidíme hodnoty, které nás spo-
jují, posilují a staví nové mosty do bu-
doucnosti. Jsou myšlenky a zájmy našich
dětí v Evropě rozdílné anebo podobné
více, než si dovedeme představit?

Na tyto a spoustu dalších otázek hledá 
v týdnu od 5. do 11. 6. odpovědi 40 dětí
ze Základní školy Fantova a Gesamtschule
Geldern. Sedm dní se žáci budou prochá-
zet společnou minulostí s otázkami: Co si
myslí o T. G. Masarykovi, co způsobila
druhá světová válka, jaký byl život v ko-
munismu, jak se žilo jeho odpůrcům 
a jaký odkaz zanechal nám Evropanům
Václav Havel? Jak sám uvedl: „Porozumět
si neznamená přizpůsobit se jedni dru-
hým, ale pochopit navzájem svou 
identitu.“

Den Země žáci Fantovky nestrávili ve školních lavicích, ale na-
sadili si pracovní rukavice a uklízeli město a jeho okolí.

22. dubna slaví Den Země více než 1 miliarda lidí ve více než
193 státech světa. Tato každoroční celosvětová událost je zamě-
řená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Konají
se různé festivaly, pochody, znalostní soutěže, koncerty, úklidové
práce a další ekologicky prospěšné aktivity.

I my na Fantovce jsme využili příležitost a místo vyučování
jsme se rozhodli uklidit naše město a okolí. V rámci spolupráce
1. a 2. stupně byly třídy rozdělené tak, aby strávily dopoledne
mladší a starší děti společně. Prvňáčci tak například spolupraco-
vali se šesťáky. Trasy úklidu byly předem naplánované – okolí
školy, obě kaplická sídliště včetně dětských hřišť, městský park,

Suchý vrch, okolí ČOV, Linecká, Bělidlo, Jermaly, cyklostezka
kolem Malše nebo také cesta od rybárny ke Žďáru. Kromě sbírání
odpadu byly pro děti připravené soutěže, hry a další aktivity. 
Počasí nám sice sli-
bovalo vyšší teploty,
ale k práci se všichni 
postavili zodpovědně
a úklidem jsme se
zahřáli.

Děkujeme všem
účastníkům akce 
a Technickým služ-
bám za odpadní pytle
a jejich svoz z urče-
ných stanovišť.

Den Země na Fantovce

Mgr. Veronika Tomášová

Poslední dubnový pátek se šest tříd zúčastnilo projektu na
ochranu mořských želv. Program vedla zakladatelka organizace
Chráníme mořské želvy z.s. Mgr. Hanka Svobodová. Jako dítě se
zamilovala do želv, později si je vybrala jako předmět studia 
a zjistila, že se sedmi druhů mořských želv se jich šest líhne 
v Indonésii. Nejprve se tam vypravila na roční studium indonéš-
tiny, aby mohla čelit byrokracii indonéských úředníků. Vyzbro-
jena jazykovými znalostmi se vydala na neobydlené ostrovy
blízko Bornea a tam začala její úžasná cesta za ochranou želv.

V současné době v Indonésii fungují pod jejím vedením dvě zá-
chranné stanice a další je na Srí Lance. Žáci se dozvěděli mnoho
o životní pouti mořských želv, o nutnosti jejich ochrany i o běž-

ném životě v Indonésii. Své nabyté vědomosti využijí nejen 
v přírodopise, ale nyní vědí, jak se chovat v případě, kdy se na
dovolené setkají s želvičkami v bazéncích nebo s výrobky ze žel-
voviny. Přislíbili, že si své nové znalosti nenechají pro sebe 
a budou je dále šířit v rodinách i mezi kamarády. Svou účastí
přispěli na mzdu pro
ochránce na ostro-
vech.

Více o ochraně
mořských želv 
a možnostech po-
moci se dozvíte na
www.morskezelvy.cz

Fantovka chrání mořské želvy

Mgr. Marcela Šimková
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V dubnu děti navštívily hasiče a seznámily se s prostředím Ha-
sičského záchranného sboru Jihočeského kraje v Kaplici. Hasiči
kluky a holčičky provedli zázemím hasičárny, vyprávěli jim o své
práci a děti získaly podrobné informace a zajímavosti o jejich
povolání. Také si prohlédly prostory, ve kterých jsou hasičská
auta zaparkována a připravena k okamžitému výjezdu v případě
potřeby. Děti poznávaly, jaké pomůcky hasičům pomáhají při
zásahu. Měly možnost se zblízka seznámit s jejich výbavou 
a oblečením a na závěr jim hasiči ukázali kabiny zásahových
aut. Děti si z návštěvy odnesly ohromný zážitek. 

V dubnu byla pro děti na školní zahradě připravena beseda 
o dravcích, které si mohly prohlédnout a dozvěděly se spoustu
zajímavostí ze života dravců. Na hřišti ZŠ Školní se také zúčast-
nily výukového programu pro MŠ a ZŠ „Dravci“. Viděly výstavu
ptactva (sokoly, ostříže, sovy, orly a další dravce). Seznámily
se s jejich chováním v přírodě a chovatelé jim předvedli letové
ukázky lovu.

Také ZUŠ Kaplice si pro děti připravila hudební výchovný kon-
cert „Alenka v říši divů“, při kterém  měly děti možnost pozná-
vat  různé druhy hudebních nástrojů.

Rády bychom touto cestou poděkovaly ZŠ Fantova a ZŠ Školní
za pozvání k návštěvě prvňáčků, a za program, který si pro děti
přichystaly. Dětem se ve školách moc líbilo. Budoucí školáci 
se v prvních a druhých třídách setkali se svými kamarády 
a jejich paní učitelkami, zapojili se do aktivit při vyučování. 
V tělocvičně ZŠ Fantova pro ně byla připravena překážková
dráha, která se dětem velmi líbila a v ZŠ Školní se děti sezná-
mily s prostředím školní družiny, prohlédly si hry a stavebnice,
se kterými si pohrály. V obou školách následně chlapci a dívky 
viděli, kam budou chodit na obědy, jak vypadají šatny 
a třídy. Děti dostaly na památku malé dárky.

Před zápisem do MŠ proběhl ve školce Den otevřených dveří.
Rodiče si s dětmi prohlédli třídy, ložnice, jídelny, šatny, kde děti
v průběhu dne tráví svůj čas. Během prohlídky je doprovázely
paní učitelky, které jim odpovídaly na jejich dotazy. Pro děti byly
nachystány malé dárky

A co nás čeká v červnu?
Mezinárodní den dětí oslavíme divadelním představením, paní

učitelky ze všech tříd připraví pro děti „Sportovní den“ na za-
hradě naší mateřské školy. Děti budou překonávat různé pře-
kážky, soutěžit mezi sebou a za odměnu získají medaile.

Ve všech třídách proběhnou vystoupení pro rodiče. Předškoláci
se při této příležitosti rozloučí s MŠ a budou jim předány pa-
mětní listy.

Všem přejeme radostné léto a budoucím školákům hodně
úspěchů ve škole. 

Těšíme se na další spolupráci.

Jarní zprávy ze školky

Za kolektiv MŠ Nové Domovy - Hana Skorunková

Praxe jako důležitá součást
výuky
Mgr. Jana Kopúnová

Z kaplických škol

V tomto školním roce se nám konečně rozběhly odborné praxe
tak, jak jsme v době předcovidové byli zvyklí. Letos jsme do
praxe vyslali nejen studenty Obchodní akademie, ale i studenty
nástavbového studia Bezpečnostní služby. Tato zkušenost se pro
ně stává naprosto neocenitelnou zkušeností. Studenti druhého
i třetího ročníku Obchodní akademie svoji praxi plnili nejen 
v soukromých firmách, ale např. i na městských úřadech. Stu-
denti nástavbového studia praxi získávají u Policie ČR, Městské
policie, na Letišti 
v Českých Budějo-
vicích, nebo např. i
u okresního soudu.

Studenti obou
oborů si tak mohli 
v praxi ověřit, že
nabyté znalosti ve
škole, jsou v praxi
nezbytné.

Velké poděkování
patří firmě HAUSER
spol. s r.o., která se
ujala hned několika
studentů a sezná-
mila je s chodem
celé firmy. 

Dále srdečně dě-
kujeme Městskému
úřadu v Kaplici,
Engel strojírenská spol s r.o., České dráhy s.r.o., Drogerie Teta,
Dittrich Greipl CZ, Městský úřad Vyšší Brod, Výstaviště České
Budějovice, Oknotherm, spol. s r. o., KIC Kaplice, Obecní úřad
Netřebice, Hotel Landštejnský dvůr…

Uvědomujeme si, že mít studenty v běžném provozu firmy není
jednoduché, a proto si vážíme vřelého přijetí a vstřícností na
všech smluvních pracovištích.

SOŠ a SOU Kaplice

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

Koupím byt na staré Vyhlídce. 
Tel. 606 321 706

Prostory k pronájmu, vhodné k podnikání. 16m2. 
Tel. 603 203 064

Hledám brigádníky na úklid zahrady. Kaplicko. 
Dohoda na tel. 606 951 427.

Hledám zkušeného pracovníka s křovinořezem + strunou, který
mi poseče zahradu. 
Dohoda na tel. 606 951 427. Kaplicko.

Hledám pracovníka s motorovou pilou pro práci na zahradě. 
Dohoda na tel. 606 951 427, Kaplicko.

STYLE BAZAR
Second hand nabízí dámské, pánské, dětské oblečení, kopačky,
kolečkové brusle, ….
Najdete nás v Masné 120, naproti Rabbitu. 
Všední dny od 8:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 12:00

Prodám dětské oblečení od narození do vel. 86. Také výbavu pro
miminko.
Cena dohodou, tel. 774 397 336

Držiteli zbrojního průkazu prodám novou, nestřílenou kulovnici
Marlin 1894 ( lever action) v záruce. Ráže 44 rem. magnum +  orig.
montáž pro optiku. 
hattavey56@seznam.cz

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

Prodám PSA, rasa čivava. Jen dobrému chovateli. Levně.
Tel. 606 054 586
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Z kaplických škol

Úspěchy našich žáků:
6.5.2022 se zúčastnili žáci ze třídy pana učitele Ing. Jakuba

Čejky, DiS. soutěže Zlivská kytara. Sabina Pícková a Samuel
Grieš získali ve svých kategoriích 3. místa. Gratulujeme.

Z činnosti ZUŠ:
13.5.2022 proběhl Koncert k 90. výročí narození PhDr. Milana

Kyzoura, významné kaplické osobnosti, hudebníka, malíře, pe-
dagoga, arteterapeuta...  renesanční osobnosti s významem pře-
sahujícím hranice našeho regionu. Zakladatele a prvního ředitele
kaplické hudební školy. Na koncertě vystoupil pěvecký sbor pod
vedením Mgr. Radky Kahovcové, smyčcový soubor pod vedením
Mgr. Anežky Opekarové posílený o žáky bicího souboru Jany Čur-
dové, DiS. a dechový orchestr pod vedením Václava Klaboucha.
Vzpomínka byla umocněna promítáním obrazů  M. Kyzoura a vý-
tvarných prací žáků ZUŠ pod vedením Mgr. Václava Kahovce, re-
flektujících jeho osobnost a dílo. Krátkou osobní vzpomínkou na
setkávání s panem doktorem v roli pedagoga vyučujícího v ZUŠ
i na katedře arteterapie v Českých Budějovicích obohatil podve-
čer PaedDr. Evžen Perout. Pozvání přijali pan starosta Mgr. Pavel
Talíř a PaedDr. Milan Kyzour – syn. Video a fotografie z koncertu
budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Myšlenky PhDr. Milana Kyzoura byly opravdu nadčasové:

„Škola je prvním modelem skutečného života, institucí, která
utváří každého jedince a tím i celé lidstvo…Učitel té nejzasutější
vesnické školy bude souzen dějinami přísněji než vynálezce nej-
ničivější zbraně, která je pouze koncentrovanou energií svěře-
nou lidem škole odrostlým a ve škole vychovaným buď 
ke zřivosti, nebo k psychické bezvládnosti.”

Srdečně zveme na:

14.6. od 18.00 Absolventský koncert:  Eliška Kolouchová, Hana
Matějková, Anna Oušková – klavír, Petr Maier, Kamila Tsubera –
klávesy

15.6. od 18.00 Absolventský koncert: Marie Mocková – flétna,
Iva Hulíková – housle

15.6. od 17.30 Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru

Termíny třídních koncertů a další informace naleznete na we-
bových stránkách https://www.zuskaplice.cz

Základní umělecká škola informuje  

Mgr. Anežka Opekarová
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Sport, turistika

Jedním z nejsilnějších dojmů, které ve
vás utkví při cestách po černém africkém
kontinentu, je setkání s místními dětmi.
Snad právě proto, že jejich životní pod-
mínky se tolik liší od životních podmínek
našich dětí. Nepředstavitelná chudoba, ze-
jména v některých zemích s vámi nejvíc
zamává právě při setkání s těmi nejmen-
šími. Z té spousty zážitků s africkými

dětmi jsem vybral jeden, opravdu zvláštní, z africké Rwandy. Při
své první návštěvě deštného pralesa a horských goril, jsem za-
vítal do malé horské vesničky Mwiko. Rázem jsem byl obklopen
neskutečným houfem dětí, se kterými jsem okamžitě navázal
přátelství. Děti nejdříve chtěly vědět co jsem zač a po chvíli se
rozhodly mi předvést vše, co se doposud naučily ve škole. Takže
jsem v prašném prostředí na návsi neuvěřitelně chudé vesnice
absolvoval jejich kulturní pásmo, plné tanců a písniček. Nakonec
mně klukovská část
party vyzvala k fot-
balovému zápasu na
prašném plácku 
u školy. Na mou ná-
mitku, že fotbalový
míč vyrobený z ba-
nánových listů není
pro hru úplně ideální
mi kluci sdělili, že
ten pravý kožený
míč si dovolit nemo-
hou, je prý šíleně
drahý. Takže než
jsem pak prales de-
finitivně opustil, sjel
jsem z kopců dolu
do malého městečka
a po delším hledání jsem objevil v jednom krámku vypuštěný
kožený kopačák. U malé benzínky jsem ho nafoukl, vyleštil tak,
že byl jako nový. 

Druhý den jsem se do horské vesničky vrátil, zaklepal na školní
dveře v průběhu vyučování a oznámil dětem, že jsem jim ten
pravý kožený míč na fotbal přinesl. Nadšený řev, který ten den
úplně ukončil vyučování, bych vám přál slyšet. Na tu úžasnou
atmosféru na malém prašném hřišti u školy, spojenou s neko-

nečným fotografováním s nadšenými malými žáky a učitelem už
nikdy nezapomenu.

Po pěti letech jsem navštívil stejné místo v pralese s manžel-
kou a dcerou. Obě jsem poučil o neskutečné bídě dětí v místní
horské vesnici, takže jsme do letadla táhli tři zavazadla navíc,
plná hraček, sladkostí a dětských triček. Mezi výstupy za gori-
lami jsme si vyhradili jedno odpoledne právě na návštěvu zmí-
něné vesnice. Ověšeni příslušnými batohy jsme byli opět
okamžitě obklopeni davem dětí. I tentokrát nám děti tančili 
a zpívali, ale jejich chování bylo poněkud jiné, než při mé první
návštěvě, kdy jasně viděly, že pro ně nic nemám. Tentokrát si
totiž všimly našich plných batohů, z kterých jsme postupně za-
čali lovit dovezené poklady. A strhla se neuvěřitelná mela!  Děti
se o hračky a sladkosti začaly rvát jako o život, dokonce páčily
bonbony a kousky čokolády z úst šťastlivců, kteří si už na nich
pochutnávali, přetahovaly se o trička a mikiny a vše vyvrcholilo
zapojením dospělých obyvatel vesnice do bojů o přinesené
dárky. Prostě doslova vesnická občanská válka. Nakonec se mi
podařilo zachránit pytel s těmi nejhezčími hračkami, zavolat na

vesnického náčel-
níka, ten si bágl 
s hračkami dal na
hlavu a utekl 
s ním do lesa,
aby hračky pak,
snad už v klidu,
mohl rozdělit ve
škole. Mezitím
někteří další do-
morodci, kteří se
bojů o dárky ne-
zúčastnili, začali
doslova holemi
rozhánět peroucí
se davy dětí. To
už bylo na naše

nervy moc 
a urychleně jsme

se vzdálili zpět do pralesa. I takhle může skončit jedna dobře
míněná pomoc africkým dětem. Takže když po příletu do Prahy
na letišti vidíte vztekajícího se pražského chlapečka kvůli tomu,
že dostal jahodovou zmrzlinu, když chtěl přece čokoládovou, 
je potřeba velkého úsilí zůstat v klidu.

Příště : Putování chilskou Patagonií

Ing. Jaroslav Tošner

Postřehy z cest - Setkání s africkými dětmi

Prvotní nadšení pak přerostlo v nelítostný boj                     Touha po dárcích se stupňuje 

Děti z horské vesničky Mwiko                                   Oslava po obdržení koženého
„kopačáku“



Nacvičování divadelního představení
herců s loutkami se dostalo do další fáze.
Tentokrát si „divadelníci“ ze spolku Hyalit
mohli jednak vyzkoušet, jak se hraje na
skutečných „prknech, co znamenají svět“
a porovnat své zkušenosti s výrobou lou-
tek návštěvou muzea loutek, kde vysta-
vují svá díla přední tvůrci „dřevěných
herců“.

Oboje se podařilo sloučit návštěvou Če-
ského Krumlova. Výlet započal v krumlov-
ském divadle, kde si účastníci mohli
vyzkoušet pod vedením lektorky Elišky
Mesfin Bouškové „jevištní projev“. Učili
se, jak se pohybovat po jevišti a jak užít
svůj hlas, aby byl slyšet v celém hledišti.
Nebylo to jednoduché, ale zkoušení
všechny zaujalo a moc si to užili.

Protože v plánovaném představení
budou vystupovat nejen živí herci, 

ale také loutky, bylo zcela pochopitelné,
že další kroky vedly do Pohádkového
domu – Muzea Loutek. Nachází se zde
400 loutek a marionet z dílen jihočeských
i zahraničních mistrů řezbářů a loutkářů.
Loutky jsou většinou aranžované do te-
matických celků.  Je zde možno obdivovat
vyobrazení několika historických legend.
Lze zde vidět vodníky, loupežníky, doktora
Fausta s Kašpárkem a ďáblem nebo třeba
Spejbla s Hurvínkem. Půda Pohádkového
domu je věnovaná současným loutkářům
a lze zde najít i loutky z dílny Jitky Davíd-
kové, která spolu Gregorym Gudgeonem
vede naše pokusy o proniknutí do tajů na-
studování divadelního představení. 

Exkurze se vydařila a členové spolku
touto cestou děkují nejen organizátorům,
ale také hlavně majiteli Pohádkového
domu za umožnění návštěvy a bezplatnou
prohlídku.
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Zdravíme vás z našeho motoklubu. Po
nově vytýčené trati se nám již prohání 
10 motorek a 2 čtyřkolky, některé děti
mají svoji motorku, ostatní si půjčují naše
klubové motorky. Na trati nesmějí chybět
ani „mávači“, aby včas hlásili nebezpečí. 

Trénujeme techniku v zatáčkách, zkou-
šíme vstát na rovince – jak říká tréňa –
nedřepákovat, někdy i projet bahnem 
a ustát to bez pádu a ti odvážnější se již
začínají předjíždět. Sem tam to nevydrží
ani přihlížející tatínek nebo dědeček 
a projedou trať s úsměvem na rtech. 

V tuto chvíli je přihlášeno 30 dětí! Moc
nás těší váš zájem a moc nás to s vámi
baví 😊

Sledovat nás můžete na www.mbike-
kaplice.cz facebooku či instagramu.

Čte-li tento článek nějaký dospělý moto
nadšenec, kterého navíc baví práce 
s dětmi, budeme rádi, když posílí naše
řady. Info na tel. čísle: 602179119.

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

Milý Kapličáci,
po necelém měsíci tu máme další velké

závody a rovnou EVROPSKÉ! 
Moc rádi bychom Vás opět pozvali na

pořádnou podívanou a plné startovní
rošty, jak u těchto závodů bývá zvykem.
Nenechte se odradit slůvkem „junior“ –
tyto závodníci mají ohromnou kuráž a tro-
chu je podezříváme, jestli jim v žilách
místo krve nekoluje benzín.

K tomuto závodu bude vložen i Český
juniorský šampionát, takže podívaná po
celý den opravdu skvělá! 

Startovat budou třídy: 50ccm, 65 ccm,
85 ccm, 125 ccm a MX 2 junior.

Kdy? 25.-26.6.2022
Sobota 25.6.2022 tréninky a kvalifikační

závody
Neděle 26.6.2022 tréninky a hlavní roz-

jížďky
Kde? Motokrosový areál Blanská

kotlina Kaplice

Časový harmonogram bude k nahlédnutí
přímo v areálu a v dostatečném předstihu
i zveřejněn na našich facebookových, in-
stagramových i webových stránkách.

Občerstvení otevřeno a skákací hrad pro
děti zařízen. 

Bude zde otevřen i nově vybudovaný
NIBL MX shop a jeden to.

Sledujte naše facebookové stránky také
kvůli soutěži o volné lístky a poukazy na
občerstvení, kterou zveřejníme 10 dní
před závody.

Těšíme se na Vás AMK v AČR Kaplice

Mistrovství Evropy
v motokrosu juni-
orů je znovu tady!!

Nikola Klečková

Program na měsíc 
červen 2022 

7.6.2022 
Ze Smědče do Brloha, 8 km

Autobusem od školy (Vimperk) 
v 5:20 do Smědče.

Trasa: Smědeč – po cyklo 1090 –
Smědeček – Jaronín rozcestí – cyklo
1090 – Sedm Chalup – Brloh
autobus v 12:25

14.6.2022 
Z Omleničky do Dolní Pláně, 7 km

Autobusem od školy v 10:00 do Omle-
ničky.

Trasa: Omlenička – po červené –
Rojov – Věžovatá Pláně – Dolní Pláně
autobus 14:35 

21.6.2022 
Mirkovice – Černice – Harazim, 9 km

Autobusem od školy v 8:20 do Mirko-
vic.     

Trasa: Mirkovice – po červené – Žabař
– Černice – Harazim – autobus 
v 10:25, 11:22 – Český Krumlov –
11:40, 12:45 

26.6. – 1.7. 2022 Pobytový zájezd
pro přihlášené v Bystré u Poličky 

TJ Cíl Kaplice

Sport, turistika

Hyalit v Pohádkovém domě
Členové spolku Hyalit
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Každý, kdo se snaží vylepšit své zdraví
pomocí bylinek, zná knížku Zdraví z boží
lékárny, známé rakouské spisovatelky 
a bylinkářky Maria Treben. Méně už je
známo, že se tato paní narodila v Čechách
v německé rodině. Přesněji 27.9. 1907
(letos si tedy připomínáme 115.výročí od
jejího narození) v Žatci, jako Maria Gün-
zelová, prostřední ze tří dcer majitele
jedné německé tiskárny. Když bylo Marii
deset let, zahynul její otec při nehodě 
a matka s dcerami se pak přestěhovala do
Prahy. Maria tu navštěvovala dívčí lyceum
a po něm si našla zaměstnání v redakci
významného pražského deníku Prager
Tagblatt. Později pracovala jako osobní
tajemnice německého pražského spisova-
tele Maxe Broda, který v těchto novinách
působil jako divadelní a literární kritik 
a nějaký čas vedl i nedělní literární 
přílohu.

Pro některé bude možná překvapením,
že Maria Treben má úzké vazby na Kaplici.
Ve svých 24 letech se provdala za inže-
nýra Ernsta Gottfrieda Trebena a odešla 
s ním do jeho rodičovského domu v Ka-
plici, tehdy už příslušející k říšské župě
Oberdonau. Bydleli v Gratzner Strasse
(Novohradská ulice) č.p. 60. Zde se také
narodil jejich syn Kurt Dieter Treben. V té
době se již Maria věnovala povinnostem
matky a ženy v domácnosti. Tady v okolí
Kaplice došlo podle jejího svědectví i k vi-
dění, které mělo vliv na její další duchovní
zaměření. Když byla se svým malým syn-
kem na procházce, kmitl se nad nimi jako
blesk z čistého nebe americký hloubkový

letec, aniž však vystřelil. V té chvíli prý
slunce zakryl mrak a v něm uprostřed
svatozáře se zjevila postava Matky Boží 
a laskavě se usmívala na maminku s dítě-
tem, která strnula v úžasu a zůstala stát,
proměněna v „solný sloup“. Vzápětí se
obraz rozplynul.

Koncem roku 1946 byla celá rodina od-
sunuta do Rakouska. Protože byl její man-
žel uvězněn, strávila Maria se synem dva
roky čekání na jeho návrat v uprchlických
táborech. V roce 1951 se manželé Trebe-
novi usadili v hornorakouském městě
Grieskirchen. Zde také Maria v téměř 
84 letech zemřela.

Při svých léčebných metodách používala
tradiční přírodní prostředky z Německa 
a východní Evropy - pouze místní byliny,
a součástí léčby byly vždy rady v oblasti
výživy. Běžně používala tymián, vlaštovič-
ník větší, česnek medvědí, rozrazil, pu-
škvorec, heřmánek, kopřivu a kontryhel.
Léčila širokou škálu potíží od lupénky přes
zácpu a cukrovku až po nespavost. Použí-
vala své vlastní recepty i tradiční léčivé
prostředky, jako Švédské kapky, o kterých
věřila, že jsou všelékem. Některé z jejích
prostředků a rad se ukázaly jako kontro-
verzní, stejně jako všechny přírodní lé-
čebné kúry, neboť je obtížné prokázat
jejich účinnost. Přesto jsou její díla stále
populární a jsou zmiňována kvůli jejím
podrobným znalostem evropských léči-
vých bylin.

Populární se stala hlavně díky svým kni-
hám Zdraví z boží lékárny (tato kniha
byla přeložena do 24 jazyků a prodalo se
8 milionů výtisků) a Léčebné úspěchy
Marie Treben.

Spolek aktivních seniorů v Kaplici

V neděli, 22.5., jsme se sešli s malými
rybáři a jejich doprovody u Rožnovského
rybníka. Dopředu, myslíme, trochu pano-
vala obava v jakém rozpoložení ryby
budou...😊 zda aktivní, nebo budeme
muset na první záběr dlouho čekat. Brzy
po zahájení soutěže se však rozpohybo-
valy splávky a rybářům se vesele plnil
seznam úlovků.

Každý centimetr chycené ryby se počí-
tal a vítěz letos nachytal ryby v celkové
délce 448 cm! Druhé místo bylo v součtu
úlovků 336,5 cm a třetí místo 284 cm.
Celkem se chytilo 91 kaprů z nich nej-
větší měl 67 cm, 4 okouni, 13 plotic, 
2 perlíny a 1 lín. Prostě nádhera.

Musíme podotknout, že zábava to byla
veliká a všechny ryby se po řádném pře-
měření dostaly v pořádku zpět do ryb-
níka.

Kdo nechytl rybu, díky krásnému počasí
nachytal alespoň trochu bronzu.😊

Snad jen: Volná stanoviště nedoraziv-
ších zaregistrovaných rybářů mohli za-
plnit další zájemci, které jsme museli 
z důvodu plné kapacity odmítnout! Tímto
žádáme, aby všichni, kteří své děti zare-
gistrují, a nakonec nemohou dorazit,
nám tuto skutečnost zavolali/napsali 
a my budeme moci udělat radost někte-
rému z rybářů, na které se nedostalo.

KIC Kaplice

Ohlédnutí za ry-
bářskou soutěží

Společnost

Aktivní senioři nezahálejí, po kovidové
pauze se snažíme zapojovat se do míst-
ních i krajských seniorských akcí. Napří-
klad jsme už byli na semináři, který se
zabýval dovednostmi souvisejícími s ovlá-
dáním chytrých telefonů. To jsme se di-
vili, kolik toho ještě telefony, které už
máme skoro všichni, umí a co všechno
můžeme ještě účelně využívat.

Pomalu končí příjem fotografií do naší již
tradiční soutěže SENIOR-FOTO KAPLICE.

Již čtvrtý ročník byl obohacen i o nej-
lepší snímky z krajské obdobné soutěže.
Fotografie seniorů budou vystaveny 
v měsíci červnu 2022 v Kinokavárně v Ka-
plici.

Snad se nám letos i podaří zrealizovat 
k této výstavce fotografií seniorů i verni-
sáž. Určitě si to zaslouží.

V naší klubovně se scházíme na pravi-
delných schůzkách, především cvičíme 
i naši paměť a v neposlední řadě trénu-
jeme na blížící se krajské sportovní hry 
v červnu, kde bude tentokrát hlavní sou-
těžní disciplinou i petang.

A to je naše oblíbená, snad se nám 
i podaří přivézt opět i nějaký ten pohár.

Na podzim, pokud nám to kovid dovolí,
připravujeme již tradiční Senior taneční
hrátky s hrou Bingo.

Zdraví z boží lékárny – Maria Treben

Daniela Wimmerová, kronikářka

Jitka Papežová, předseda spolku

KAPR 67 CM
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Již od roku 2017 docházejí děti dvou
kaplických škol, ZŠ Školní a Fantova, pra-
videlně každý měsíc za seniory do DpS
Kaplice. Společně si povídají, hrají hry 
a tvoří. Všichni se na tato setkání těší.
Navzájem na sebe nezapomínají ani 
o svátcích a vyrábí si přáníčka k Velikono-
cům a Vánocům.

V roce 2018 se DpS Kaplice i obě školy
staly součástí neziskové organizace „Mezi
námi“. Tato organizace působí v celé re-
publice a zabývá se mezigenerační spolu-
prací dětí se seniory. Uskutečňuje několik
projektů, které propojují obě generace.
Velmi krásný a zajímavý projekt jsou
třeba čtecí babičky a dědečkové, kdy ak-
tivní senioři chodí do mateřských školek
číst pohádky. Mezigenerační setkání, která
se uskutečňují u nás v Kaplici, patří do
dalšího projektu, nazvaného „Povídej“. 

V úterý 10.května 2022 odpoledne se 
v altánku na zahradě Domova pro seniory
v Kaplici sešli zástupci všech zúčastně-
ných zařízení a organizace „Mezi námi“.
Paní ředitelka organizace Mezi námi, 
Mgr. Kateřina Jirglová předala paní ředi-
telce DpS Kaplice, Mgr. Vladimíře Holcze-
rové, paní ředitelce ZŠ Fantova, Mgr. Janě
Drdákové a panu řediteli ZŠ Školní, Mgr.
Pavlu Petrovi známku kvality „Mezigene-
račně“. Zároveň ocenění dostaly ženy,
které tato setkání organizovaly. Mgr. Hana
Kocourková, dobrovolnice DpS, Mgr. Julie
Olejníčková, učitelka ZŠ Fantova a Ro-
mana Bouchalová, hlavní vychovatelka
družiny ZŠ Školní.

Všichni se v příjemné atmosféře shodli
na tom, jak důležitá jsou tato mezigene-
rační setkání pro obě generace. A také se
ukázalo, kolik je i v této těžké době lidí,
kteří mají otevřená srdce a rozdávají
pomoc a lásku.

Předání známky Mezigeneračně

Domov pro seniory Kaplice

Náplň pracovní činnosti pracovníků OSVP
je pestrá. Sociální pracovníci, kurátor pro
dospělé a romský poradce zajišťují přede-
vším sociální poradenství za účelem 
řešení nepříznivé sociální situace osob.
Cílem jejich práce je předat klientům 
užitečné kontakty, nabídnout pomoc zori-
entovat se v náročné životní situaci 
a podpořit při prosazování práv a zájmů.
Sociální práce probíhá nejen v prostorách
kanceláře, ale i v přirozeném prostředí
klientů. 

Součástí pracovní náplně je také vyřizo-
vání žádostí o změně příjemce důchodu,
žádostí o umístění v domech s pečovatel-
skou službou, zajišťování funkce výkonu
veřejného opatrovníka a vydávání zvlášt-
ních označení do vozidla. 

OSVP spolupracuje se všemi dotčenými
orgány státní správy (Úřad práce ČR,
Krajský úřad, Okresní soud, Okresní
správa sociálního zabezpečení, Policie ČR,
Městská policie) s nestátními neziskovými
organizacemi a dalšími subjekty jako 

jsou praktičtí lékaři, zdravotnická zařízení
apod.

Klienti jsou různého složení: senioři, pe-
čující osoby, společensky nepřizpůsobiví,
osoby v hmotné nouzi či jedinci propuště-
nými z výkonu trestu. Pro potřebné kli-
enty existuje nabídka poskytnutí
potravinové a materiální pomoci, pomoc
při hledání vhodného bydlení či sociální
služby, pomoc s vyřizováním osobních zá-
ležitostí, pomoc při vyplňování žádostí 
a tiskopisů, doprovod na příslušný 
úřad apod. 

V posledních měsících tvoří významnou
část pracovní náplně jednání s uprchlíky 
z Ukrajiny. I těmto osobám je poskyto-
váno základní poradenství, doprovod 
na pobočku ÚP, nabídnuta možnost využít
pomoc ve formě jednorázové potravinové
a materiální pomoci při příchodu na území
ORP Kaplice. 

V uplynulých týdnech mohli obyvatelé
Kaplice a okolí přispět do sbírky oblečení
a obuvi pro potřeby ukrajinských uprch-
líků. Pracovníci OSVP se podílejí na distri-
buci získaného materiálu. 

Informace o činnosti OSVP

Mgr. Kateřina Sklářová

Společnost

Chtěli bychom poděkovat rodině Cviko-
vích a škole taekwondo Velešín, kterým
nebyl lhostejný osud našeho syna Se-
bastiana Dvořáka. Když se Cvikovi do-
zvěděli že našemu synovi byla odcizena
koloběžka, na kterou si sám našetřil 
z kapesného a že na ni dlouho šetřil,
(4800) Kč. Neváhali ani minutu a spo-
lečnými silami se školou taekwondo Ve-
lešín udělali sbírku mezi členy
taekwondo a na novou koloběžku se mu
složili a koupili mu novou.Syn je opět
šťastný že má svoji vysněnou kolo-
běžku. Tímto Vám všem chceme ještě
jednou poděkovat, jste úžasný lidé se
srdcem na pravém místě. 
Děkujeme Dvořákovi

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat

za květinové dary a poslední rozloučení
s panem Adolfem Opfolderem. Velmi dě-
kujeme paní Novotné Maurencové za
vstřícný přístup a mysliveckému spolku
Malše Skoronice. Děkují zarmoucené ro-
diny Mikešova a Hejných. 

Poděkování

PRONAJMU 
KANCELÁŘSKÉ 

PROSTORY V KOSTELNÍ
ULICI

Tel. 602 640 969



Žáci SOŠ a SOU z 2. kč třídy, jmenovitě Natálie Karalová a Jan
Pereš, se 18.5.2022 zúčastnili kuchařské soutěže ve
Vodňanech se zadáním „netradiční úprava Vodňan-
ského kapra“. V soutěži se utkali s týmy kuchařů 
z Písku, z Horažďovic a z Vodňan.

Pod vedením Tomáše Homolky a Jany Hosenseide-
lové připravili lákavé menu: Krémovou kapří polévku
a Kapra pečeného na dýňových semínkách se špeko-
vým kuskusem a petrželovou pěnou. 

Nejen díky receptu, ale také bezchybnému prove-
dení soutěž ovládli a přivezli zpět do Kaplice 1. místo.
Věříme, že krásné umístění bude motivací pro
všechny ostatní studenty SOŠ a SOU do dalších sou-
těžních výzev.

Pro ty z Vás, kteří by rádi doma také vítězné menu vyzkoušeli,
jsme vyzvěděli recept:

Kapří krémová polévka: Kapří vývar (hlavy, ocas, kořenová
zelenina, řapíkatý celer, bobkový list, nové koření, celý pepř 
a sůl). Cibulová jíška, zalít vývarem, dochutit muškátovým kvě-

tem, provařit, zjemnit smetanou a máslem a vykútrovat 
do jemna.

Kapr na dýňových semínkách se špekovým kuskusem 
a petrželovou pěnou: Kapra vykostíme a naře-
žeme na filety. Okořeníme solí, drceným pepřem,
citronovou šťávou, rozmarýnem, tymiánem a ne-
cháme hodinu marinovat.

Na špeku, cibulce a česneku si orestujeme kuskus
a zalijeme zeleninovým vývarem a necháme spařit.
Dochutíme solí, drceným pepřem a přidáme nase-
kanou pažitku.

Připravíme si dýňová semínka a rozdrtíme je s ku-
kuřičnými cornfleiky a kapra s kůží ve směsi oba-
líme.

Na olivovém oleji orestujeme a druhou stranou po-
ložíme na vymazaný plech máslem a poté pečeme 
v troubě na 180 stupňů cca 10-12 minut.

Petrželový krém: Do základní bílé omáčky přidáme sblanží-
rovanou petrželovou nať, vykútrujeme do pěny 
a přelejeme kapra.

Dobrou chuť!

Kapličtí kuchaříčci bodovali ve Vodňanech
Tomáš Homolka
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1.6.2022   středa od 19:00 komedie 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.

2.6.2022 čtvrtek od 19:00 film ČR          
PÁNSKÝ KLUB  
Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady
naprosto nesourodou pětici. Sympatický a ne-
smělý učitel Cyril (Jiří Mádl) se obává svých
lechtivých představ o studentkách. Neomalený
erotoman a notorický záletník Eda (Milan
Šteindler) si stále dokazuje svoji mužnost.
Mladý ajťák Martin (Martin Leták) se prezentuje
jako velký milovník, ale jeho vystupování budí
spíše rozpaky. 

3.6.2022 pátek od 19:00 komedie ČR 
TŘI TYGŘI: JACKPOT 
Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do filmových
pláten! Ve zběsilé akční komedii se na dobro-
družnou cestu za nečekanou výhrou vydá před-
poslední český akční hrdina a strážce Teritoria
Milan (Albert Čuba), citlivá duše, prokletý bás-
ník a řidič tramvaje David Votrubek (Štěpán
Kozub), orgán městské policie Robert (Robin
Ferro), a snaživý, leč průměrný herec obla-
stního divadla Herbert (Vladimír Polák). 

4.6.2022 sobota 16:00 pohádka
ZAKLETÁ JESKYNĚ 
Pohádka Zakletá jeskyně vypráví pověst o zá-
zračné jeskyni, v níž jsou uložené vzácné po-
klady. Je mezi nimi i obyčejná sůl, kterou lidé
potřebují nejvíce. Jsou zde však i drahokamy,
ale toho, kdo by chtěl některý z nich odnést,
postihne dávná kletba.

4.6.2022 sobota od 19:00 akční (dabing)        
TOP GUN: MAVERICK 
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Mave-
rick“ Mitchell, se vrací do akce. Do kin s ním při-
létá pokračování jednoho z nejoblíbenějších
filmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat kopilota Tomu
Cruiseovi a akčním dramatu Top Gun: Mave-
rick?

5.6.2022 neděle od 16:00 film ČR 
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Hrdiny veselé dětské hudební komedie jsou
chlapci a děvčata, kteří vytáhnou do boje proti
některým dospělým ze své obce, když chtějí
proměnit starý hrad v zemědělský objekt. Za
vydatné pomoci duchů, rytíře Viléma Brtníka 
z rtníku a jeho dcerky Leontýnky obývajících
zchátralý objekt.

5.6.2022 neděle od 19:00 film ČR          
PÁNSKÝ KLUB
Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady
naprosto nesourodou pětici. Sympatický a ne-
smělý učitel Cyril (Jiří Mádl).

8.6.2022 středa od 19:00 akční (titulky)        
TOP GUN: MAVERICK
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Mave-
rick“ Mitchell, se vrací do akce. Do kin s ním při-
létá pokračování jednoho z nejoblíbenějších
filmů vůbec.

9.6.2022 čtvrtek od 19:00 akční (titulky)                
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA  
Dinosauří a lidská civilizace se konečně střetly.
Zdá se, že místo na planetě Zemi je jen pro
jeden druh. Velkolepé vyvrcholení ságy, která
začala v Jurském parku Stevena Spielberga.

10.6.2022 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 dement, ale začalo se mu konečně dařit. 

11.6.2022 sobota 16:00 pohádka
ZAKLETÁ JESKYNĚ 
Pohádka Zakletá jeskyně vypráví pověst o zá-
zračné jeskyni, v níž jsou uložené vzácné po-
klady. Je mezi nimi i obyčejná sůl, kterou lidé
potřebují nejvíce. 

11.6.2022 sobota od 19:00 akční (dabing)                
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA 3D 
Dinosauří a lidská civilizace se konečně střetly.
Zdá se, že místo na planetě Zemi je jen pro
jeden druh. Velkolepé vyvrcholení ságy, která
začala v Jurském parku Stevena Spielberga.

12.6. 2022 neděle od 16:00 pohádka            
NÁMĚSÍČNÍCI
Někdy je lepší svou malou sestřičku poslouchat!
Když starší brácha Petr jedné noci zjistí, že jeho
sestra Anna zmizela, uvědomí si, že její blá-
znivý příběh o mluvícím broukovi nebyl vymyš-
lený. Anna byla unesena zlým Měsíčním
mužem, když se pokusila pomoci broukovi,
panu Zoomzemanovi. Aby ji zachránil, Petrovi
nezbyde nic jiného, než se vydat za ní – na
Měsíc.

12.6.2022 neděle od 19:00 komedie (dabing)
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… 

15.6.2022 středa od 19:00 film ČR           
STÍNOHRA
Hlavním hrdinou příběhu je Jan Kavka (Milan
Ondrík). Čtyřicetiletý záchranář z malého města
právě opustil manželku Evu (Dominika Moráv-
ková). V okamžiku rozchodu se Eva stane tra-
gickou obětí zločinu.

16.6.2022 čtvrtek od 19:00 film ČR
KDYBY RADŠI HOŘELO
Standa a Bróňa jsou dobrovolní hasiči na jedné
malé vesnici. Zatímco se nešikovný Standa těší
na brzké narození syna, jeho starší kamarád
Bróňa, který je pro Standu vzorem, již nemá
radost ze života, protože mu nedávno zemřela
manželka. Věci se začnou měnit v momentě,
kdy během Velikonočního jarmarku narazí do-
dávka do lidí....

17.6.2022 pátek od 19:00 akční (dabing)        
TOP GUN: MAVERICK
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Mave-
rick“ Mitchell, se vrací do akce. Do kin s ním při-
létá pokračování jednoho z nejoblíbenějších
filmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat kopilota Tomu
Cruiseovi a akčním dramatu Top Gun: Mave-
rick?

18.6.2022 sobota od 19:00 film ČR          
PÁNSKÝ KLUB 
Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady
naprosto nesourodou pětici. Sympatický a ne-
smělý učitel Cyril (Jiří Mádl)

19.6.2022 neděle od 16:00 pohádka
RAKEŤÁK 
Film studia Disney a Pixar přináší příběh Buzze
Rakeťáka a jeho dobrodružství do nekonečna
a ještě dál.

19.6.2022 neděle od 19:00 film ČR 
KDYBY RADŠI HOŘELO                   
Standa a Bróňa jsou dobrovolní hasiči na jedné
malé vesnici. Zatímco se nešikovný Standa těší
na brzké narození syna, jeho starší kamarád
Bróňa, který je pro Standu vzorem, již nemá
radost ze života, protože mu nedávno zemřela
manželka. 

22.6.2022 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…“

23.6.2022 čtvrtek od 19:00 film ČR
PREZIDENTKA
Kateřina Čechová (Aňa Geislerová), historicky
první česká prezidentka, má za sebou rok 
v úřadu. Je zahlcená prací: její program je
každý den nabitý k prasknutí. Občas by si
chtěla v klidu odpočinout bez pozornosti celé
republiky. 

24.6.2022 pátek od 19:00 horor         
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.

25.6. 2022 sobota od 16:00 pohádka            
NÁMĚSÍČNÍCI
Někdy je lepší svou malou sestřičku poslouchat!
Když starší brácha Petr jedné noci zjistí, že jeho
sestra Anna zmizela, uvědomí si, že její blá-
znivý příběh o mluvícím broukovi nebyl vymyš-
lený. 

25.6.2022 sobota od 19:00 film ČR
PREZIDENTKA                   
Kateřina Čechová (Aňa Geislerová), historicky 
první česká prezidentka, má za sebou rok 
v úřadu. Je zahlcená prací: její program je
každý den nabitý k prasknutí. Občas by si
chtěla v klidu odpočinout bez pozornosti celé
republiky. 

26.6.2022 neděle od 16:00 pohádka
RAKEŤÁK
Film studia Disney a Pixar přináší příběh Buzze
Rakeťáka a jeho dobrodružství do nekonečna 
a ještě dál.

26.6.2022 neděle od 19:00 akční (dabing)                
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
Dinosauří a lidská civilizace se konečně střetly.
Zdá se, že místo na planetě Zemi je jen pro
jeden druh. Velkolepé vyvrcholení ságy, která
začala v Jurském parku Stevena Spielberga.

29.6.2022 středa od 19:00 film ČR
PROMLČENO
Děj filmu se odehrává jednoho letního večera 
v rozhlasovém studiu, v jedoucím automobilu
a v pražských ulicích. Zdánlivě neškodné vy-

právění osudově změní životy hned několika
lidem…

30.6.2022 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.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Červen 2022
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18.6. 2022, sobota od 10:00
Kolem kolem kaplicka 2022
Další ročník oblíbených výletů v okolí Kap-
lice je tu! Letos se sejdeme 18. června
před IC Kaplice. Na výběr je tentokrát ze
4 tras různých náročností. Cílem pro le-
tošní rok je Bujanov, kde se koná tradiční
akce Traktoriáda.

9:00 - 10:00 registrace na infocentru
Kaplice, start v 10:00 hod.

KRÁTKÁ TRASA 8 km:   Infocentrum -
Malý Stradov  - Omlenice - Bujanov
(+ 8 km zpět)

STŘEDNÍ TRASA 20 km: Infocentrum -
Malý Stradov - Zahrádka - Rožmitál na
Šumavě - Bujanov (+ 8 km zpět)

DLOUHÁ TRASA 37 km:  Infocentrum -
Omlenička - Přídolí - Práčov - Zátoň -
Rožmitál na Šumavě -  Bujanov 
(+ 8 km zpět)

NEJDELŠÍ TRASA 106 km: Infocentrum -
Tichá - Benešov nad Černou - Slavče - Lo-
čenice - Římov - Přídolí - Bujanov 
(+ 8 km zpět)

V ceně startovného 100,- Kč je voucher
na občerstvení v cíli a účastnický list. 

Na akci je nutná registrace do čtvrtka
16.6.2022 do 17:00 hod. na emailu
info@kickaplice.cz nebo na tel: 380 311
388
Více na www.ikaplice.cz nebo v infocentru

3.6. 2022, pátek od 15:30 do večera -
Odpoledne s malováním v Kap Café
Malba pastelem a temperami pod vede-
ním malířky P. Dvořákové Haisové 
Kap Café

10.6. 2022, pátek od 10:00 do 22:00
Sousedská slavnost "Masná žije po-
páté"
- 10:15 - Pohádkové představení (DDM)
- 15:30 - Divadlo potulného čajovníka "O
TŘECH MOTÝLKÁCH"
- 17:00 - hraje skupina MILHAUSE
Prezentace firem Kap Café, Rabbit, Co-
rona, Chleba se solí, Charita Kaplice,
DDM Kaplice, SOU Kaplice Portrétování,
malování na obličej, tvořivé dílny pro
děti, jarmárek, grilování, točené pivo.

24.6.2022, pátek od 18:30 
DUO EXTREMIA - koncert
Kap Café

Po celý červen 
"SVĚTLO V PROVENCE" - Výstava ob-
razů P. Haisové Dvořákové 
Kap Café

Po celý červen 
"Kouzlo okamžiku" - Výstava fotografií
ze soutěže Senior - foto s motivy přírody
Novohradských hor a sportovních seni-
orských her
Výstavní síň kino Kaplice

26.6.2022, neděle
Petropavlovská pouť 2022
Římskokatolická farnost Kaplice, KIC
Kaplice a Město Kaplice vás zvou na Pe-
tropavlovskou pouť v neděli 26. června
spojenou s biřmováním, které bude vést
pomocný českobudějovický biskup Pavel
Posád.
Program: 
9.30h slavnostní mše sv. v kostele sv.
Petra a Pavla
11-18h posezení na farním dvoře a za-
hradě, spojené s občerstvením a hudbou
15-16h hry pro děti na farním dvoře a
zahradě
18h varhanní koncert v kostele  (ve spo-
lupráci s Městem Kaplice a KIC Kaplice)

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

1. července 2022, pátek od 16:00 do
21:00
SUCHÁČ FEST „ pro dříve narozené“ 
V pátek 1. července si přijdou na své mi-
lovníci dechové hudby. Do městského
parku zavítá Správná pětka nebo Veselá
trojka Pavla Kršky, kterou můžete znát
ze Šlágr TV. Dalé také Dixielandová sku-
pina DIXIE OLD BOYS.

Vstupné v předprodeji 100,-
na místě 150,-
děti do 140cm 50,-
děti do 100cm zdarma

Předprodej vstupenek v infocentru Kap-
lice nebo na www.ikaplice.cz

2. července 2022, sobota od 15:00 do
24:00
SUCHÁČ FEST 2022
v sobotu 2. července se můžete těšit na
kapelu Tabasco, zakázanÝovoce, Parkán,
Debbi, Citron a Jelen.

Vstupné v předprodeji 350,-
na místě 395,-
děti do 140cm 150,-
děti do 100cm zdarma

Předprodej vstupenek v infocentru 
Kaplice nebo na www.ikaplice.cz

PROGRAM TRAKTORIÁDY:
9:00 – 11:30 začátek registrace 
závodník
12:00 – 12:30 spanilá jízda
12:30 – 13:00 seznámení se závodní
tratí
13:00 - 17:00 vlastní závod
18:00 vyhlášení výsledků,
předání cen
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POZOR
JIŽ BRZY V PROVOZU

PEDIKÚRA, MANIKÚRA,
MASÁŽE

Již brzy Vám ráda nabídnu své
služby: pedikúra, manikúra, 

relaxační a rekondiční masáže.
V příjemném prostředí, vstřícným

přístupem a profesionálním prove-
dením každého úkonu. Ke zpříjem-
nění procedůry dostanete dobrou

kávičku, čaj nebo ochucenou vodu. 
A kde že Vás to přivítám? 

V budově Jednota Kaplice, Míru
756.

Budu se těšit na Vaši návštěvu. 
Romana Plojharová
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BAGETÁRNA ŠMAK
DLOUHÁ 155, KAPLICE
Na naší prodejně na vás čekají bagety,
tousty, tortilly, pannini, obložené chle-

bíčky, utopenci, domácí klobásy + uzené
vlastní výrobky, přes 30 druhů mraže-
ných zákusků, domácí plněné perníčky 

a jiné sladké dobrůtky od FA JAN MEIDL. 
Na objednání obložené mísy, slané dorty.

!NOVINKA!
Už vás nebaví točená zmrzlina?

Přijďte k nám ochutnat 20 druhů kopeč-
kové zmrzliny od FA POLI.

Na přání rozšiřujeme nabídku o sladké
pečivo/koláčky, šátečky, mini koblížky.
Od června spouštíme vlastní pekárnu, 

plněné taštičky, císařské rohlíky.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Provozní doba prodejny:
Po - pá: 5:30 - 16:00

Tel: 775 664 198
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