
V sobotu, 18.6.2022 se uskutečnil 
19. ročník oblíbeného cyklovýletu Kolem
kolem kaplicka. Díky dlouhé tradici  
a krásnému počasí byla účast hojná, okolo
50 cyklistů.

Pro 19. ročník byly naplánovány trasy 
v délkách 8 km, 20 km, 37 km a 106 km.
V trasách si díky velikému rozmezí vybrali
jak rodiny s dětmi, tak i více zkušení. Nej-
odvážnějších „cykloborců“, kteří si troufli
na nejdelší trať, se taky pár našlo – kon-
krétně 4. 

Jako každý rok končily všechny trasy na
jednom místě. Letos účastníky Kolem

kolem kaplicka dovedly mapy do cíle 
v Bujanově, kde se konala Bujanovská
traktoriáda a kde „zábava tekla proudem“
a kde si díky krásnému počasí mohli užít
bohatý program traktoriády.

Jsme rádi, že krom jednoho technického
defektu dorazili všichni účastníci do cíle 
v pořádku a již se těšíme na příští, jubi-
lejní 20. ročník!

Kolem kolem kaplicka 2022 

KIC Kaplice

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
na prahu léta řešíme

tradiční problém se se-
čením městských ploch.
Jedni říkají sekat kvůli
bezpečnému pohybu,
druzí zase brání hmyz,

který v trávě žije. Nelze vyhovět všem,
ale shodli jsme se na tom, že vysečené
budou všechny obytné plochy a parky,
zatímco meze, svahy a remízky pone-
cháme v přirozené podobě. Nese to 
s sebou i tu výhodu, že v případě pru-
dkých lijáků nedochází k splavování
půdy, ale voda je přirozeně zadržovaná
v krajině. Neznamená to však, že by-
chom je zcela nechali zarůst, ale jednou
či dvakrát je upravíme. 

V loňském roce se stalo, že v době
prvních horkých dnů nebylo zcela na-
puštěné koupaliště. Noví pronajímatelé
jsou letos připraveni včas, a tak náv-
štěvníky čekají upravené plochy i letní
kulturní program. Hudební večery už
našly své příznivce, ale i odpůrce díky
hlasitosti hudby, takže jsme se s ná-
jemci koupaliště dohodli na vhodné re-
gulaci hlučnosti. Někdy se na její
intenzitě podepisují i klimatické pod-
mínky.

Začátkem června navštívili naše město
žáci z německého Geldernu a spolu se
žáky ze ZŠ Fantova strávili v Kaplici 
a jejím okolí týden plný společných 
aktivit a výletů. Navštívili nejen Český
Krumlov, ale i oblasti, odkud byli po
válce odsunuti Němci. Společně se s če-
skými žáky vydali do Terezína a své zá-
žitky prezentovali v kulturním domě ve
závěrečném představení. Z jejich pro-
jevu bylo patrné, že jsou si vědomi
problematické minulosti, ale hledí do
budoucnosti, v níž chtějí navazovat 
přátelství a spolupracovat. Ve svém pro-
slovu to vystihl i krajský zastupitel 
a ředitel prachatického hospicu 
PhDr. Mgr. Robert Huneš.

Pokračování na str. 2

Mgr. Pavel Talíř
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I malebná Kaplice drží krok s trendem
rozvoje bydlení a umožní výstavbu rezi-
denčního projektu „Na Vyhlídce Kaplice“.
V blízkosti Novohradských hor, v lokalitě
situované kousek od rakouských hranic,
může najít klidné zázemí k životu více než
osm desítek kupujících. Díky developer-
skému projektu moderního ražení rozši-
řuje Kaplice bytovou nabídku, která je 
s ohledem na aktuální dění na trhu nemo-
vitostí skvělou příležitostí pro nové vlast-
níky, cílící na bydlení v blízkosti přírody.
Lokalita centra města, vedle městského
parku, nabízí navíc možnosti veškeré ob-
čanské vybavenosti. Podle současných
průzkumů jsou právě takové preference
nejžádanějšími parametry nových vlast-
níků. Výsledky zní jasně. Osobní vlastnic-
tví a dotyk přírody nejvíce ovlivňují
spokojenost Čechů s bydlením. Projekt 
v Kaplici je proto jedinečnou příležitostí 
k novému startu nejen pro mladé rodiny,
ale i pro ostatní, toužící po zkvalitnění
svého životního standardu.

Developerský projekt Na Vyhlídce Kap-
lice, který bude realizovat soukromý in-
vestor Broker Development, umožní vznik
88 nových bytových jednotek (1+kk,
2+kk, 3+kk/4+kk). 

Půjde o moderně architektonicky řešené
prostory, poskytující významný komfort
novým majitelům. V nabídce se ocitnou 
i byty s prostornými terasami nebo před-

zahrádkami. Dvě moderní budovy budou
disponovat více než 4000 m2 celkové
podlahové plochy. K hlavním přednostem
u všech typů bytů bude patřit vysoká
energetická úspornost a celkově nízké
provozní náklady. Mezi samozřejmostmi,
se kterými projekt počítá, lze prezentovat
například vysokokapacitní výtah se sjez-
dem až do podzemních garáží. Atraktivitu
místa k životu jistě zvyšuje blízký nájezd
na budovanou dálnici D3. Zahájení sta-
vebních prací plánuje developer již během
podzimu tohoto roku.

Slovo z radnice
Pokračování ze str. 1

V této době se chystají kandidátky do
blížících se komunálních voleb. Město
Kaplice umožnilo každému politickému
subjektu bezplatnou inzerci ve Zpravo-
daji a na vývěsních plochách, aby měli
všichni zúčastnění stejné podmínky.
Pevně doufám, že politický souboj bude
probíhat čestně a věcně, ne vždy se
tomu tak děje.

Našim školákům skončil další ne
zrovna díky kovidu lehký školní rok, 
a tak jim přeji hezké prázdniny a mnoho
zážitků. Všem Kapličákům klidné 
a pěkné léto.

Váš starosta Pavel Talíř
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Městská knihovna Kaplice

Kaplice roste, v budoucnu se může těšit
na moderní byty všech dispozic
Broker Consulting, a.s.

Informace pro občany

UPOZORNĚNÍ

od 29. 8.  – 9. 9. 2022 
bude probíhat v knihovně REVIZE 

knihovního fondu,
knihovna bude uzavřena.

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. 

13. 7. 2022 – Prázdninový den v kni-

hovně – 13. 7. 2022 od 12 - 17hodin
Co vás čeká? Dílnička, deskové hry, 

luštění.
Těšíme se na Vás v knihovně.

Dovolte mi vyjádřit poděkování, jež
jsem mohl sdělit z podia přítomným i pro-
žitou zkušenost. Viděl jsem ryzí přátelství
nikoli Čechů a Němců, ale krásných mla-
dých lidí. Marta Kubišová ve své známé
skladbě zpívá „zloba, závist, zášť, ty ať
pominou“. Byl jsem svědkem, že tento
večer odešly tyto okovy minulosti na
smetiště dějin. V Kaplici skrze dospívající
má zelenou radost, bezelstnost a dobré
srdce. To láme veškerou tíži dějin. Mladí
Kapličáci, ukázali jste nám cestu k pro-
měně lidských vztahů! Totiž, že vsadit na
laskavost, vlídnost, bezelstnost a otevře-
nost je sázkou na jistotu. Svými skutky 
a pravdivými tvářemi jste nám ukázali, že
komu nezměkne srdce, tomu nakonec
změkne rozum. Díky. Jste lepší než my,
staří pardálové! 

P.S. Kaplice je dobré místo k životu. 

V úctě a s poděkováním 
PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA, zastupi-

tel Jihočeského kraje

Poděkování
PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA, 
zastupitel Jihočeského kraje

Poděkování za
věcný dar
Charita Kaplice

Dne 3. 6. 2022 se konal druhý ročník Ex-
hibičního utkání Legend v Kaplici, které
pořádal TJ Spartak Kaplice. Firma Elektro
Sprint, jako sponzor této akce, darovala
do hry televizor značky Gogen, který 
v penaltovém rozstřelu vyhrála rodina Ja-
nurova. Výherci se rozhodli věnovat tuto
výhru Charitě Kaplice. 

Děkujeme!
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Informace pro občany

Vážení občané a přispěvovatelé, 
dovolujeme si Vás upozornit, že lhůta pro
podání příspěvků do Kaplického zpravo-
daje se mění na 15. den v měsíci.

Např. lhůta pro podání příspěvků do srp-
nového čísla Kaplického zpravodaje je
15.července! A stejně tomu bude i v mě-
sících následujících.

Zároveň Vás žádáme o nahlášení v pří-
padě, že Vám zpravodaj do schránky nej-
později do 4. dne v měsíci nedorazí. 

My tímto získáme prostor pro reklamaci
chybné roznášky Kaplického zpravodaje
do Vašich schránek.

Změna lhůty pro
podání příspěvků
do Kaplického
zpravodaje

KIC Kaplice



V úterý 7. června přijeli do naší školy
žáci z rakouského Linze. Tématem náv-
štěvy byl společný workshop, který se
týkal „Energie ve změnu klimatu“. Works-
hop byl rozdělený na dvě části.

V první části se žáci dozvěděli informace
o důsledcích změny klimatu a tipy, jak ji
můžeme zpomalit a přizpůsobit se jí.
Každý měl možnost přispět svým nápa-
dem, a tak vznikl prostor pro vzájemnou
výměnu názorů. Součástí byla i zajímavá
prezentace a hra, do které se všichni 
s chutí zapojili. 

Druhá část workshopu byla tvořivá. Žáci
vyráběli obrazy ze stabilizovaného mechu,
které pohlcují hluk, bakterie, stabilizují
vzdušnou vlhkost, působí blahodárně na
psychiku a ještě ke všemu skvěle vypa-
dají. Obrazy se opravdu povedly a budou
připomínkou tohoto fajn společně stráve-
ného dopoledne. A určitě to nebylo dopo-
ledne poslední….  
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Společný workshop
žáků ZŠ Školní 
a Europaschule
Linz
Bc. Lenka Řepová

Z kaplických škol

Zajímavý den prožili žáci naší školy v Ars Electronica Center v Linzi 9. června. Návštěvy
centra se zúčastnili i ti nejmenší (žáci 3. třídy), kteří se začali německý jazyk učit teprve
v letošním školním roce. Vznikla tak různorodá skupina napříč 1. i 2. stupněm.

Ars Electronica Center je moderní muzeum zaměřující se na vědu, mediální umění
a technologie. Na 3 000 m² výstavní plochy je možné vidět, jak je svět přeměňován
moderními technologiemi. Hlavním tématem je experimentování a podporování kre-
ativní činnosti dětí.

Žáci mohli zkoumat, objevovat a na vlastní kůži vyzkoušet mnoho pokusů. Vše je in-
teraktivní. Součástí byla i návštěva oddělení Deep Space, kde mohli všichni cestovat
časoprostorem do vesmíru díky obrovské projekci ve formátu 3D. Na závěr výletu si
každý podle chuti nakoupil v rakouském Hoferu, a tak den byl zakončený i příjemnou
sladkou tečkou. 

„Němčináři“ ZŠ Školní v Ars Electronica
Center v Linzi
Bc.  Lenka Řepová

Po dlouhé odmlce z důvodu covidu se
opět konala dopravní soutěž. Ze školního
kola jsme sestavili družstvo mladších
žáků: Papajová Eliška, Jedličková Ště-
pánka, Dvořák Sebastian a Šimek Tomáš
a družstvo starších žáků: Kadlecová Be-
renika, Compelová Viktorie, Říha a Pecha
Tomáš.

19.5. jsme vyjeli na okresní kolo do Če-
ského Krumlova. Celkem se zúčastnilo 
7 družstev (4 mladší družstva a 3 starší
družstva) 

Po disciplínách – první pomoc, pravidla
silničního provozu, jízda zručnosti a jízda
na dopravním hřišti – si naše družstvo
starších žáků odvezlo druhé místo a druž-
stvo mladších žáků první místo. Družstvo
mladších žáků postoupilo do krajského
kola.

Na krajské kolo, které se konalo v Tá-
boře 31.5., se mladší družstvo připravilo
velice dobře a přivezlo si krásné 4. místo.
V celkovém pořadí všech účastníků se 
Eliška Papajová umístila na krásném 
7. místě a Štěpánka Jedličková na 
16. místě.

Soutěž si děti velice užily a přivezly si
mnoho zkušeností, ale i dárky od Besipu.

Dopravní soutěž 
s Besipem - ZŠ
Kaplice, Školní 
Mgr. Lucie Lattnerová
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V týdnu od 5. do 11. 6. se na Fantovce uskutečnil dlouho plá-
novaný týden spolupráce s německou školou z Geldernu. A byl
to týden nabitý prací, vzděláním, výlety i zábavou. Projektu na
téma „Naše minulost a společná budoucnost v demokra-
tické Evropě“ se zúčastnilo 20 českých a 19 německých žáků
v doprovodu rodačky z Kaplice Veroniky Brückner a p. ředitelky
Tanji Rathmer. 

Na začátku děti čekala společná procházka Kaplicí přes Suchý
vrch, odkud je krásný výhled na Kaplici a její okolí. Žáci z Gel-
dernu takové výhledy vzhledem k tamní nízké nadmořské výšce
neznají. V pondělí naši vzácnou návštěvu přivítala před školou
dle tradice chlebem a solí paní ředitelka Jana Drdáková. Poté se
děti rozdělily do skupin a zúčastnily se několika vyučovacích
hodin. Po obědě je čekal výlet na Lipno, byly nadšené z jízdy na
lanovce a výhledu z rozhledny Korunami stromů. V zaniklé ves-
nici Svatý Tomáš se zabývaly osudem jejích původních obyvatel,
kteří byli po 2. světové válce vysídleni do Německa. 

Nejnáročnějším dnem týdne bylo úterý, neboť žáci navštívili
Malou pevnost, hřbitov a židovské ghetto v Terezíně. A nejen
počasí ten den plakalo. Všech se návštěva silně dotkla. Ve středu
pak některé z dětí pod těmito dojmy malovaly společně obrazy.
I když měly jen málo času, vznikly zajímavé práce. Obraz naší
žákyně M. Šedivé byl tak silný, že ho okamžitě zakoupila 
p. ředitelka Rathmer pro svou školu v Geldernu. V podvečer
jsme společně s rodiči českých dětí opékali na školní zahradě
špekáčky a ochutnali kulinářské dobroty z kuchyní českých ma-
minek a pedagogů.

Nezapomenutelným zážitkem se pro německé žáky stala čtvr-
teční návštěva Českého Krumlova s prohlídkou regionálního
muzea, muzea tortury, procházkou historickým centrem a ochut-
návkou trdelníku. 

Páteční den se nesl už zcela v rovině příprav na slavnostní
večer a společné vystoupení žáků v kulturním domě v Kaplici.
Krásný a dojemný program, který žáci obou škol nacvičili, sym-
bolicky provedl všechny diváky dějinami našich zemí od dob
T. G. Masaryka, přes 2. světovou válku, vyhnání sudetských
Němců, období komunismu, sametovou revoluci až k současným
otázkám ochrany životního prostředí. Nebyly to vždy události
veselé, mnoho diváků také uronilo při zhlédnutí nejednu slzu,
ale i to svědčí o tom, že se nám program opravdu povedl. Ředi-
telky obou škol ZŠ Fantova i Gesamtschule Geldern na pódiu
slavnostně deklarovaly podepsání partnerské smlouvy, a po-
tvrdily tak záměr ve společných akcích i návštěvách pokračovat.
Na závěr čekal všechny zúčastněné vynikající raut. Děti si pak
společně zatančily, atmosféra byla už zcela uvolněná a srdečná.
Byla to opravdová taneční jízda!

V sobotu nás všechny čekalo smutné loučení. Ale máme krásné
vzpomínky, moderní technologie, možnosti si dopisovat a těšit
se na další setkání, tentokrát v roce 2023 v Geldernu!

Zbývá jen poděkovat. Na prvním místě Veronice Brückner,
která přišla s nápadem společného setkání škol, který následně
zrealizovala a se všemi dětmi také nacvičila vystoupení na spo-
lečný závěrečný večer. Velký dík patří panu starostovi P. Talířovi,
paní ředitelce J. Drdákové, paní zástupkyni V. Zasadilové
a IT podpoře P. Šauflerové, všem dětem z projektu a samo-
zřejmě našim sponzorům, kteří nám celý týden zpříjemnili a po-
mohli nám zajistit i upomínkové dárky pro německé děti.

Sponzoři projektu: ISOTHERM s.r.o., PC servis KB s.r.o.,
ALU.PLAST s.r.o., ADM Mášl s.r.o., INOTECH electronic s.r.o., Dit-
trich & Greipl CZ s.r.o., Fesl, s.r.o., ISOTHERM s.r.o., Tip Trading
spol. s r.o., BRAWE spol. s r.o., Jednota družstvo spotřebitelů 
v Kaplici, SM produkt s.r.o., Chleba se solí s.r.o., PRALINES s.r.o.
a Hotel Corona Kaplice. 

Projekt Erasmus na Fantovce

Mgr. Lenka Benešová, ZŠ Fantova 

Z kaplických škol
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Dne 29. 3. 2022 se knihovna naší školy
proměnila v malý koncertní sál, ve kterém
se konalo školní kolo pěvecké soutěže 
Jihočeský zvonek. Všichni jsme se velmi
těšili, že si po dlouhé covidové pauze ko-
nečně pořádně zazpíváme. Účast byla ve-
liká, od prvňáčků až po deváťáky.

Porota školního kola rozdala spoustu di-
plomů a drobné sladké odměny. Také no-
minovala sedm zpěváků a jedno komorní
trio do okresního kola v Českém Krum-
lově, které se konalo dne 6. 5. 2022

Naši školu reprezentovali:
Nultá kategorie (1. – 3. třída) - Karolínka

Benešová z 1.A a Marianka Matysová ze
3.B

První kategorie (4. a 5. třída) - Silva Fri-
essová a Anička Křížková, obě z 5. C.

Druhá kategorie (6. a 7. třída) - Kačka
Nováková ze 7.B.

Třetí kategorie (8. a 9.třída) - Dominik
Lendacký z 9. C.

Komorní trio z 5. C – Silva Friessová,
Anička Křížková a Lily Steel.

Z Českého Krumlova si všichni přivezli
krásná ocenění: Karolínka Benešová, Ma-
rianka Matysová, Silva Friessová, Anička
Křížková i Kačka Nováková obdržely
stříbrné pásmo, Dominik Lendacký zlaté
pásmo a trio z 5.C (Silva, Anička a Lily)
zlaté pásmo s postupem do krajského
kola.

Naše dívčí trio se tedy vydalo dne 19. 5.
2022 do Strakonic, tentokrát do krajského
kola soutěže. Všichni jsme jim moc drželi
palce. Obě soutěžní písně se jim moc po-
vedly a ze Strakonic si přivezly opět zlaté
pásmo!

Všem zpěváčkům velmi děkujeme za
účast a gratulujeme k jejich výkonům. Už
teď se těšíme, že si v příštím roce opět
společně zazpíváme!

Úspěch Fantovky v krajském kole 
Zvonečku 
Lucie Jandová a Lenka Brothánková

Paní učitelka nás vzala na Pírkův Mlýn,
kde jsme byli čtyři dny. Ve čtvrtek večer
nás na Pírkáč přivezli rodiče. Když jsme
byli všichni, došli jsme do lesa na dřevo,
opékali jsme si buřty. Jakmile byla tma
hráli jsme noční schovku.

V pátek jsme se rozdělili do 3 družstev 
a celé dopoledne jsme soutěžili. Po obědě
jsme si během procházky prohlédli okolí
Pohorské Vsi. Večer jsme si vyzkoušeli,

jak jsme odvážní, protože byla stezka od-
vahy.

V sobotu jsme vyrazili na pěší výlet. Šli
jsme na Žofín. Prohlédli jsme si prales
a v restauraci jsme si dali kofolu. Když

jsme se vrátili do tábora, uvařili jsme si
čínskou polívku. Potom jsme se koupali 
v potůčku.

V neděli jsme se sbalili, uklidili chatky 
a tábor. V 10 hodin přijeli rodiče, předvedli
jsme jim besídku a potom jsme už vyrazili
k domovu. Výlet jsme si moc užili.

Třídní výlet 5.A ze ZŠ Školní

Žáci 5.A

Z kaplických škol

TJ Cíl Kaplice
Program na měsíc 

červenec 2022

12.7.2022 
Žumberk, 14 km
Autobusem z autobusového nádraží 

v 6:30 do Benešova nad Černou – 
Kamenné

Trasa: Kamenná – po modré – Žumberk
– po žluté – Klažary – po zelené – Chval-
kov – po cyklo – Slavče – Dobrkovská
Lhotka – lesní cestou – Besednice

autobus 13:20

19.7.2022
Z Loučovic do Vyššího Brodu, 9 km
Autobusem od pomníku v 8:00 do Vyš-

šího Brodu.
Trasa: Loučovice – po zelené – Čertova

stěna – Vyšší Brod 
autobus 13:03 

26.7.2022 
Z Rybníka do Bujanova, 8 km
Autobusem od pomníku v 8:00 do Ryb-

níka.
Trasa: Rybník – Trojany – Koněspřežná

dráha – Suchdol – Pšenice – Bujanov
autobus 10:32
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25.5.2022 ožila Kaplice uměním – na deseti scénách mohli 
diváci potkat žáky hudebního, výtvarného i literárně dramatic-
kého oboru ZUŠ a studenty Akademie umění a kultury. Zážitky
z takto povedené a rozsáhlé kulturní aktivity školy se těžko dají
shrnout do článku, přímý zážitek je nejsilnější… přijďte příští rok
za uměním s námi. Celorepubliková ZUŠ Open se koná vždy
koncem května. Fotografie a videozáznam bude v nejbližší době
ke shlédnutí na www.zuskaplice.cz.

1.6.2022 proběhlo Slavnostní ukončení III. cyklu Akade-
mie umění a kultury, za účasti pana starosty Mgr. Pavla Talíře
byla předána osvědčení. Akademikové zpříjemnili setkání hud-
bou a ukázkou z připravovaného divadelního představení Cesty
s tetičkou na námět knihy Grahama Greena, které připravují 
s anglickým hercem Gregory Gudgeonem, výtvarnicí Jitkou Da-
vídkovou a hudebnicemi ze tříd Marie Heřmanové a Radky 
Kahovcové. 

Absolventi 2021/22
Absolventské koncerty v Kaplici proběhly 14. a 15.6. 2022.

Studium prvního stupně slavnostně ukončili:
Eliška Kolouchová (klavír, vyučující Pavla Schwarzová), Hana

Matějková, Anna Oušková (klavír ze třídy Mgr. Radky Kahov-
cové), Petr Maier, Kamila Tsubera (EKN, ze třídy Luboše Fere-
bauera), Ondřej Goldfinger (trubka, vyučující Václav Klabouch),
Iva Hulíková (housle, vyučující Mgr. Anežka Opekarová).

Studium druhého stupně úspěšně ukončila Marie Mocková
(flétna, vyučující Václav Klabouch).

Více informací naleznete na stránkách školy: 
www.zuskaplice.cz

Základní umělecká škola informuje

Za ZUŠ Kaplice Mgr. Anežka Opekarová
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Fotoreport ze ZUŠ Open
Fotili Monika Slabihoudová a Mgr. Václav Kahovec.
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Minulý měsíc proběhla v Ostravě Valná hromada Svazu knihov-
níků a informačních pracovníků ČR. Součástí programu bylo také
udílení Ceny českých knihovníků, která se uděluje za dlouho-
letou významnou činnost podporující české knihovnictví. Mezi
oceněnými byla také vedoucí kaplické knihovny Jiřina Kostková.

Jen málokterý kaplický občan se s ní nepotkal 
v městské knihovně, kde pracuje mnoho let. Prošla
všemi odděleními tohoto zařízení a v posledních le-
tech působí jako její vedoucí. Pod jejím vedením se
nejen stabilizoval kolektiv knihovny, ale postupem
času se z půjčovny knih stalo kulturní komunitní cen-
trum. Knihovna se zapojuje do celostátních pro-
gramů a v průběhu roku nabízí nejen půjčování knih,
ale také mnohé zajímavé akce pro všechny věkové
kategorie.

Angažuje v komunální politice, rozhodně jí není
lhostejné, co se kolem ní děje. Již několikáté volební
období je členkou obecního zastupitelstva a v po-
slední době také Rady města Kaplice. Pracuje dlou-
hodobě v bytové a občanské komisi. Znají ji všichni
starší občané, kterým přichází pravidelně jménem
našeho města gratulovat k životnímu jubileu.

Její aktivity daleko přesahují za hranice našeho města. Je hrdá
na svou profesi, což dokazuje mnohaletým členstvím v profes-
ním spolku Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Její
největší zájem patří rozvoji venkovských knihoven v Jihočeském
kraji. Byla dlouhou dobu nejen členkou regionálního výboru
SKIP, ale působí i v předsednictvu jihočeské pobočky Spolku pro
obnovu venkova. Téměř 20 let jezdí jako členka hodnotící ko-
mise v soutěži Vesnice roku. Její zásluhou se postupně zvyšo-
vala prestiž venkovských knihoven v kraji a stála také u zrodu
pravidelných seminářů jihočeských starostů a knihovníků.
Za svou velmi dobrou a dlouholetou činnost byla nejen v roce

2018 oceněna cenou jihočeské hejtmanky, ale také letos výše
zmíněnou knihovnickou cenou. 

Blahopřejeme a rádi bychom získali odpověď na několik 
otázek:

1. Co tě vedlo k rozhodnutí stát se knihovnicí? A kdy jsi
zjistila, že to není „zaměstnání“, ale „povolání“?

Byla jsem ovlivněna paní knihovnicí, ke které jsem chodila na
ZŠ. Rozdíl jsem poznala tehdy, když jsem zjistila, že
toto povolání nedělá radost jenom mně, ale i těm,
kteří za mnou přišli.

2. Co považuješ ve své knihovnické kariéře za
největší úspěch?

Těší mne, že jsme udrželi krok s technikou, děním.
A samozřejmě nová krásná knihovna a zrenovované
pobočky, osobní přístup k návštěvníkům, vztahy se
všemi školami a školkami, prostě dobrá vzájemná
spolupráce.

3. Proč tě „oslovují“ venkovské knihovny?
Protože jsem jezdila v hodnotitelské komisi soutěže

Vesnice roku a viděla jsem, jak je na vesnici důležité
mít se kde sejít, popovídat si, předat informace, mít
oázu klidu.

4. Jak se z knihovnice stane komunální politička?
Je to opět znalost místa a komunikace s lidmi, čtenáři. Dělat

prostředníka mezi veřejností a děním ve městě.

5. Co by se mělo v Kaplici zlepšit, aby se tu lépe žilo?
Jsem spokojena s vývojem a směrem dění, tvoření. Snad by

se mohly zlepšit mezilidské vztahy. Tím, že jsme menší město,
a protože se skoro všichni známe, mohli bychom spolu lépe ko-
munikovat. Nejdřív si zjistit ze správného kanálu informace
a potom teprve jednat.

Daniela Wimmerová

Rozhovor s vedoucí městské knihovny Jiřinou Kostkovou

Ing. Lenka Rodějová

Rendez-vous dvou generací

Děti a senioři – dvě nejohroženější věkové kategorie. Závislé,
bezbranné, ztrácející se… Obě tyto generace potřebují pomoc
druhých, pomoc, bez které jsou ještě více zranitelnější… Děti
jsou fyzicky i psychicky ještě nezralé a zcela závislé na autoritě,
která je vede, formuje…Senioři, jejichž psychická i fyzická zra-
lost naopak již upadá, jsou ztracení a opomíjení v dnešní pře-
technizované době. Obě dvě tyto generace si přitom mají tolik
co dát! Děti se od seniorů učí trpělivosti, klidu, jejich život je
plný zkušeností, rad, které se dětem při objevování světa mohou
hodit. Říká se sice, že zkušenost je nepřenosná, radami člověka
neposunete, ale já věřím, že si z vyprávění seniorů každý může
najít to své poučení, které ho zachrání před možným malérem…
Nezapomenu na bonmot mojí babičky – „pohodu doma vždy
dělá hospodyňka“. Ať už v to věříme, či nikoli, často mne vzpo-
mínka na něj uchránila před hrozící „manželskou rozmíškou”.
Hlavním přínosem kontaktu dětí se seniory je získání respektu 
a úcty ke stáří a vědomí, že život začíná a končí. A co mohou na
oplátku benjamínci předat seniorům? Umění vidět svět opět dět-
skýma očima, umět se radovat a nadchnout z maličkostí. Při po-
hledu na ně se vzpomínkami přenést do minulosti a zavzpomínat
na časy strávené s jejich nejbližšími, kteří jsou již na onom
světě…

Dříve bylo zcela běžné, že se tyto generace každodenně setká-
valy, prarodiče pomáhaly s výchovou dětí, děti se skrze jejich
nabyté zkušenosti učily… Dnes tyto vazby bohužel upadají.
Dnešní mládež je kritizovaná, že si neváží starých lidí, ale kde
se to má naučit, když jim není dána příležitost.

Přejeme Vám za celý tým firmy LEDAX pohodové, slunečné
prázdniny a častá setkávání benjamínků se starší generací. 
Tyto rendez-vous zkrátka fungují!  

Kontakt: Bc. Eva Sekalová – vedoucí střediska, 725 071 958,
email: eva.sekalova@ledax.cz
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Záviš z Falkenštejna – mocenský protihráč českých králů Pře-
mysla Otakara II. i Václava II., Vilém z Landštejna – rádce řím-
ského císaře a českého krále Karla IV., Oldřich II. z Rožmberka
– politický protivník nejprve zemského správce a posléze če-
ského krále Jiřího z Poděbrad, Jáchym z Hradce – diplomat ve
službách římských císařů a českých králů Ferdinanda I. 
a Maxmiliána II., Vilém Vok z Rožmberka - nejvyšší purkrabí Če-
ského království a uchazeč o polský královský
trůn, Zachariáš z Hradce – moravský zemský
hejtman, Petr Vok z Rožmberka – čelný stavovský
politik a nejvýznamnější bibliofil české rene-
sance… Tito i další významní muži erbu vizuálně
odlišné růže byli často přítomni v blízkosti panov-
níka, spojovala je příslušnost k nejvyšší společen-
ské vrstvě stavovské společnosti a svým
postojem, vychýleným ve prospěch či naopak 
v rozhodnou opozici vůči králi, ovlivňovali mocen-
skou rovnováhu v zemích Koruny české. Pomysl-
ným svorníkem jejich společného původu byl
Vítek z Prčice – zakladatel dynastie Vítkovců. 
O jednotlivých rodových liniích počínaje 
Rožmberky, přes pány z Hradce, z Landštejna, 
z Krumlova, ze Stráže až po pány z Ústí, bylo již
napsáno mnohé – vydáním publikace Vítkovci 
a České království v májových dnech roku 2022
byla tato tematika obohacena knihou o Vítkovi 
z Prčice, jeho přímých potomcích, a tudíž období počátků pánů
z Růže.

Autor knihy sice není historik, ale k přípravě svého projektu
přistoupil badatelsky poctivě. Ve srovnání s některými laickými
„autory“ neváhal aktivně spolupracovat s archiváři i kastelány,
a proto se vyvaroval faktografických chyb. Výsledkem jeho de-
setiletého úsilí je publikace středně velkého rozsahu, obsahující
ve výběru fotografické a kresebné reprodukce listin, uměleckých
děl a hmotových rekonstrukcí hradních sídel Vítkovců. Základ
textu tvoří kapitola o Vítkovi z Prčice – praotci dynastie. Autor
obsáhle popisuje jeho osudy a pro celkovou přehlednost v ge-
nealogických vazbách Vítkových potomků volí schéma chrono-
logicky navazujících textových medailonů věnovaných
jednotlivým pánům z Růže (týká se hlavních i vedlejších rodo-

vých linií, popř. družiníků ve službách jejich členů). Prostřednic-
tvím kompaktní textové matérie evokuje čtenářovu přítomnost
s Vítkovci na královském dvoře v období středověku 
(např. Vilém z Landštejna – rádce římského císaře a českého
krále Karla IV.) i renesance (např. Jáchym z Hradce – nejvyšší
kancléř či Vilém Vok z Rožmberka – nejvyšší purkrabí Českého
království) nebo v mikrosvětě jejich hradních a zámeckých sídel,
jimž je v knize věnována tematická kapitola. Autor dále reflek-
tuje sociální i mocenské vztahy mezi představiteli rodů erbu růže

a souvislosti s jejich postupným vymíráním až 
k smrti Petra Voka z Rožmberka v roce 1611, kdy
se dějinná úloha Vítkovců významově uzavřela. 

Publikace obsahuje mnoho datových údajů 
i faktů o dobových, společenských, politických 
a ekonomických reáliích. Lze odhalit i několik ne-
přesností – heslo Ora et Labora (Modli se a pra-
cuj) bylo devízou církevního řádu benediktinů,
nikoliv cisterciáků, jedním z kandidátů na český
královský trůn v roce 1526 nebyl bavorský král,
ale vévoda (z rodu Wittelsbachů - v té době bylo
Bavorsko vévodstvím), proslulý finančník 
16. století se jmenoval Bohuslav Malovec z Ma-
lovic (v textu je uvedeno křestní jméno Got-
lob?!), Václav Sviták ze Skalice (+ 1612),
původem z jedné z vedlejších rodových linií pánů
z Landštejna, nebyl c. k. císařským radou (úřední
zkratka byla používána až po rakousko-uher-
ském vyrovnání v roce 1867). 

Publikace Vítkovci a České království doplňuje poznání o za-
kladateli, jeho potomcích i dalších příslušnících významné pan-
ské dynastie a zemi, ve které žili. Vznikala velkým úsilím,
srdcem a pokorou Petra Kroužila, který jejím napsáním vyja-
dřuje lásku k vlasti a dějinám. Se zásadním sdělením knihy lze
polemizovat – z pohledu období středověku i raného novověku
Vítkovci nebyli příslušníky českého národa, ale spíše náleželi do
okruhu českého etnika ve smyslu zemském, ovšem na mimo-
řádném dějinném významu pánů z Růže to nic nemění.

Petr Kroužil: Vítkovci a České království – ISBN: 978-80-7608-
021-8, 200 str., 

1. vyd., Nakladatelství Epika, Jindřichův Hradec, 2022 (v tiráži 
uveden rok 2019)

Vítkovci a České království

Stanislav Vaněk

Bc. Michaela Jarošová 

Co se děje v Domově pro 
seniory Kaplice

V Domově pro seniory Kaplice byl květen odměnou za dlouho-
letou práci s projektem mezigenerační spolupráce. 10. května
došlo k předání certifikátu „Mezigeneračně spolupracujeme“ od
společnosti Mezi námi, o.p.s. 

Dalším milníkem v koncepční činnosti domova je získání certi-
fikace biografické péče. Na konci května se u nás v Domově se-
tkaly tzv. projektové domy, kde pracují s biografickou péčí.
Prezentací své práce jsme udělali první krok k získání certifikátu,
předání proběhne na konferenci v Praze 12. 12. 2022, kde bu-
deme prezentovat příklady dobré praxe a dosažené výsledky.

V domově jsme se v květnu také skvěle bavili. Díky podpoře
Ježíškových vnoučat v podobě paní Pavly Opekarové a paní JUDr.
Vandy Kárové jsme měli po delším čase možnost shlédnout di-
vadelní představení Fimfárum. Nezapomenutelné příběhy Barky,
Tří sester a Nebojsy nás pobavili nejen dokonalým námětem
pana Wericha, ale i zpracováním divadelníků Českokrumlovské
scény. 

Další krásné odpoledne jsme měli díky Daliboru Uhlířovi, který
našim klientům přišel ukázat jeho pořad Jihočeské víkendy –
díky krásným záběrům jsme společně prožili výlety do mnoha
jihočeských koutů. 
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V letošním roce jsme se opět naplno
vrhli do našich již tradičních akcí.

V sobotu 14.května jsme uspořádali
16.ročník akce pro kaplickou veřejnost
Májové skotačení na téma Piráti. Veškerý
program na stanoviště připravily děti 
z oddílu Kadeti a po několika letech 
se opět zúčastnila a na stanovištích nám
pomohla Expedice APALUCHA – tedy vý-
prava tatínků a dětí. Děti se prošly žraločí
zátokou, unikaly zákeřným medúzám,
skákaly přes vlny, psaly pirátské šifry... 
a také se mohly projít po pirátské lodi. 
Pirátské skotačení si s námi užilo bezmála
120 dětí se svými rodiči a prarodiči.

První víkend v červnu jsme se vydali sta-
novat – po 6 letech jsme se vrátili na
místo činu do Třeboně. V sobotu jsme 
se byli podívat na závody dračích lodí,
které se konaly na rybníku Svět. Odpo-
ledne jsme zašli do Muzea marcipánu,
které prostřednictvím této dobroty sezna-
muje návštěvníky s historií i současností
města. A samozřejmě jsme si nemohli ne-
chat ujít ani marcipánovou dílnu, kde si
děti vyrobily dárečky pro své rodiče a sou-
rozence. Nedělní dopoledne jsme věnovali 

Záchranné stanici pro volně žijící živoči-
chy. Návštěva stanice nás všechny
nadchla stejně jako před lety – dozvěděli
jsme se spoustu zajímavých informací 
o zvířatech a také jejich životní příběhy.
Velký dík patří panu Janovi Novému 
za úžasné vyprávění a fundovanou před-
nášku. Exkurzi v záchranné stanici dopo-
ručujeme všem milovníkům přírody, ale 
i školám a školkám jako cíl jejich výletů 

O 2 týdny později tedy 17.-19.června se
vydali naši Kadeti (děti od 6.třídy ZŠ) na
3.poutnický vandr. Tentokrát putovali ces-
tou od Dolního Dvořiště přes Tichou a zří-
ceninu hradu Louzek do Kaplice. Děti si
vyzkoušely, jak se vaří v přírodě na ohni
v kotlíku, jak se spí pod širákem, ale i to,
jak je příjemné brodit se v úmorném
vedru řekou.  A především, jak je to fajn
trávit čas se svými kamarády.

Věříme, že si všichni zúčastnění naše
akce s radostí užili stejně jako my vedoucí
oddílu. Teď už se těšíme, až se setkáme 
v srpnu na našem letním táboře v Boro-
vanech.

Všem dětem, ale i rodičům, bychom
chtěli popřát krásné letní prázdniny plné
nezapomenutelných zážitků 😊.

POUTNÍCI KAPLICE z.s.

Jaro u POUTNÍKŮ

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

Pro svůj vysoký věk ruším skleník s kaktusy.
Prodám je za 10,-/ks (teď kvetou). 
Daruji pokojové květiny a jednolůžkový
gauč.

Zájemci volejte večer. Tel: 380 313 606

Rozprodám zařízení většího bytu - nábytek,
nádobí, sklo, gramofon + LP desky, kytaru 
s pouzdrem, poštovní známky a jiné. 
Vše dobrý stav a levně.

Tel: 607 631 458

E-mail: jk.ligi@seznam.cz

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

Topenářsko - instalatérská firma 
Z Trhových Svinů nabízí:
Dodávku a montáž kvalitních švédských tepel-
ných čerpadel,,NIBE“
Výměnu radiátorů,kotlů,rozvodů,boilerů atd.
Rekonstrukce koupelen včetně zařízení
Zajištění energetických výpočtů a projektů
Dlouholetá praxe v oboru 

Tel. 728678397 
Email milancvach@seznam.cz
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Má cesta argentinskou částí Patagonie
začíná na letišti v Buenos Aires. Po 3,5 ho-
dinách letu přistáváme u nádherného je-
zera Lago Argentina, na jehož břehu leží
malé turistické středisko El Calafate. Můj
hotýlek Edenia je mimo město, kousek od
břehu jezera. Jen se navečeřím a mažu do
postele, protože zítra mi začínají oprav-
dové horské výzvy. Ráno pak sedám do

autobusu a mým cílem je podhorské středisko El Chalten v Los
Glaciares National Park. Název El Chalten znamená v indiánském
jazyce Hory, které kouří, neboť všechny vrcholy kolem bývají
velmi často zahaleny bílými mraky. Dnes ale hory nekouří, slu-
níčko svítí, takže se spěchám rychle ubytovat do malé Hosterie
Senderos, kde mám zamluvený nocleh, připravím batoh na cestu
a vyrážím na odpolední túru do hor. Pro odpolední trasu jsem si
vybral výstup na Lagunu de Torre, což je pro začátek středně
náročná trasa, která by měla zabrat od počátku po návrat asi 
6-7 hodin. 

Je půl jedné a v Argentině se v tomto období stmívá až kolem
deváté, takže času dost. Trasa začíná poměrně strmým, asi ki-
lometrovým trhákem, to asi aby se tělo zahřálo. I další kilometry
míří spíše vzhůru. Už pěkně zpocený dorážím na první vyhlíd-
kové místo, odkud je zasněžený vrchol Cerro Torre krásně vidět.
Vytahuji svačinu, kterou mi dali v hosterii na cestu, měním pro-
pocené triko a relaxuji s výhledem na nádherné hory. Slunce
svítí naplno a je tu tím pádem dost horko. Cesta se konečně tro-
chu narovnává a prochází nádherným údolím, obklopeným za-
sněženými vrcholy. Míjím sice kilometrovníky, ale zdá se mi, že
každý následující kilometr je delší a delší, nevím, jak to v v té
Argentině měří. Konečně poslední devátý kilometr, závěrečné
stoupání a přede mnou se otevírá ještě zpola zamrzlé jezero 
s vrcholem Cerra Torre v pozadí. Úžasný pohled. Usedám na
břehu, fotím, piju vodu z jezera (v El Chaltenu mi řekli, že zde
mohu pít vodu z jakéhokoliv přírodního vodního zdroje) a užívám
si krásný den a po těch vyčerpávajících 9 horských kilometrech
i zasloužený výhled. Asi po hodině a půl se zvedám k odchodu.
Moc se mi nechce tohle krásné místo opustit a taky představa
cesty zpět ve mně nevyvolává úplné nadšení, ale zpátky musím.
Takže přemlouvám tělo znovu k pohybu a slibuji mu, že cesta

zpět bude přece spíš směrem dolů, což bude lepší. A opravdu to
utíká lépe, úžasné jsou také části stezky, vedoucí patagonskými
listnatými lesy. Všechny stromy jsou zde totiž ponechány plně
svému osudu, což vytváří na pohled úžasné scenérie. Ke konci
už toho mám přece jen dost, zejména kvůli sílícímu vedru, přes-
tože už je podvečer. Kolem šesté hodiny se konečně tetelím ve
sprše mého pokojíku v hotýlku a pak už mířím do postele. Zítra
mně čeká opravdu těžká horská výzva. 

Druhý den vyrážím už v 7 hodin ráno, protože – jak místní tvrdí
– se jedná o jednu z extrémně obtížných turistických túr, výstup
k Laguně de los Tres,12 km dlouhý výstup s doslova „smrtícím“
posledním kilometrovým úsekem k úpatí nádherného vrcholu
Mt.Fitzroy. No uvidíme. Cesta hned zpočátku pěkně stoupá,
místy až moc na to, že je po ránu. Je taky zatím ještě dost
chladno, ale mně zima rozhodně není. Po první hodině se přece
jen terén trochu narovnává, což mi dává možnost srovnat tep
i krok. Po dalších 3 hodinách překračuji řeku Fitzroy a vidím, že
začíná ta pravá zábava. Těsně před nástupem na poslední kilo-
metrový výstup sundávám po vzoru ostatních kolem teplou
bundu a vracím ji i s čepicí do batohu. V prvním úseku stoupám
prudce nahoru, ale není to nic výjimečného, takže si říkám, že
to snad půjde. Ale asi jsem úplně nedokázal vstřebat informaci,
že na tomto posledním kilometru je třeba zdolat převýšení asi
700 metrů. Takže začíná peklo (tedy alespoň pro mne, ale i řadu
ostatních, kteří jsou na tom s výkonností stejně). Výstup je
místy tak strmý, že mám někdy pocit, že přepadnu na záda.
Druhou polovinu výstupu se moje intervaly zastávek na oddech
dramaticky zkracují, neboť se bojím, aby mi plíce nedaly výpo-
věď. S nohama to není o nic lepší. Konečně jsem u jezera pod
vrcholem Mt. Fitzroy. Poslední kilometr jsem šplhal 70 minut.
Ale pocit je to skvělý, přesto, že se obloha trochu zatáhla a chybí
tomu ta krásná okolní modrá barva. S jezerem pod vrcholem je
to stejné, je totiž ještě do poloviny zamrzlé. Ale atmosféra místa
je fantastická. Strávím zde hodinu a pak se vydávám na sestup.
Oproti očekávání je o mnoho snadnější než výstup vzhůru. Ces-
tou míjím zničené, funící a zpocené chudáky, šplhající se nahoru
a říkám si, že úplně stejně jsem vypadal před hodinou já. Musím
se tomu v duchu smát, je to osvobozující pohled. Po sestupu 
z toho největšího trháku mně ještě čekají další 3 hodiny cesty
zpět, na které už nemám úplně náladu, ale zůstat nahoře ne-
můžu. Obloha se opět vyjasňuje a zpětný pohled na proklínaný
Mt. Fitzroy je úžasný... 

Ing. Jaroslav Tošner

Postřehy z cest - Putování Patagonií – 1. část

Výstup pod vrchol, Mt. Fitzroy                    U Laguny de Torre
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3.7.2022   neděle od 16:00 pohádka
MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ 
Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová
série se vrací do kin v tom naprosto nejzásad-
nějším momentu. Ve filmu Mimoni: Padouch při-
chází se konečně dozvíme, jak došlo 
k nerozlučnému spojení Mimoňů a superpadou-
cha Grua.

3.7.2022 neděle 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 v akčním dramatu Top Gun: Maverick?

4.7.2022 pondělí  od 16:00 pohádka
RAKEŤÁK   
Film studia Disney a Pixar přináší příběh Buzze
Rakeťáka a jeho dobrodružství do nekonečna 
a ještě dál.

4.7.2022 pondělí 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.

5.7.2022   uterý od 16:00 pohádka
MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ  
Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová
série se vrací do kin v tom naprosto nejzásad-
nějším momentu. Ve filmu Mimoni: Padouch při-
chází se konečně dozvíme, jak došlo 
k nerozlučnému spojení Mimoňů a superpadou
cha Grua.

5.7.2022 uterý 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. 

6.7.2022   středa od 16:00 pohádka
MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ  
Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová
série se vrací do kin v tom naprosto nejzásad-
nějším momentu.

6.7.2022 středa 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. 

7.7.2022 čtvrtek od 16:00 akční (dabing)          
THOR: LÁSKA JAKO HROM 3D
Thor (Chris Hemsworth) se nachází na své nej-
tžší životní cestě – k nalezení vnitřního míru.
Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galak-
tický zabiják Gorr the God Butcher (Christian
Bale), který usiluje o zánik bohů. Thor požádá
Valkýru (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi)
a svou ex-přítelkyni Jane Foster (Natalie Port-
man), která – k Thorovu překvapení – ovládá
mocné kladivo Mjolnir stejně jako mocný Thor. 

7.7.2022 čtvrtek od 19:00 akční (dabing)         
THOR: LÁSKA JAKO HROM  
Thor (Chris Hemsworth) se nachází na své nej-
těžší životní cestě – k nalezení vnitřního míru.
Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galak-
tický zabiják Gorr the God Butcher (Christian
Bale), který usiluje o zánik bohů. Thor požádá
Valkýru (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi)
a svou ex-přítelkyni Jane Foster (Natalie Port-
man), která – k Thorovu překvapení – ovládá
mocné kladivo Mjolnir stejně jako mocný Thor.
Společně se vydávají na vesmírné dobrodruž-
ství, aby odhalili tajemství Gorra a zastavili ho
dříve než bude pozdě.

Od 8.7. DOVOLENÁ
Změna programu vyhrazena

Červenec 2022

LETNÍ KINO
8.7. 2022 pátek od 21:30 film ČR
Srdce na dlani
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy

nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zami-
lovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku.
Kdykoliv a kdekoliv. Josef (Boleslav Polívka) se
těší, že si po odchodu do penze konečně splní
svůj dávný sen a stane se pouličním klaunem.
Svým šarmem okouzlí i ráznou Marušku (Eliška
Balzerová), majitelku pojízdné kavárny. Ale není
na osudovou lásku přece jen trochu pozdě?

15.7.2022 pátek od 21:30 film ČR
Vyšehrad: Fylm
Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Jakub

Štáfek) 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.
A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě.

22.7.2022 pátek od 21:30 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. 

29.7.2022 pátek od 21:30 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.

Promítáme vždy od 21:30 na kaplickém 
NÁMĚSTÍ, vstup zdarma

Změna programu vyhrazena
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1.7. 2022, pátek od 18.30 
Koncert skupiny HUDEBNÍ KROUŽEK
Kap Café
Vstup 100,- 

22.7. 2022, pátek od 18.30
Koncert skupiny ZLATÝ SKOŘÁPKY 
Kap Café
Vstup 100,-

8.7. 2022, pátek od 17 hodin
ZVÍŘÁTKA A PETROVŠTÍ - divadlo pro
děti v podání Studia dell arte
Vstup děti/dospělí 80,-/100,- 
Kap Café

8.7. 2022 pátek od 21:30 film ČR
Srdce na dlani - letní kino

Láska se na věk nebo na místo ne-
ohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás
potká. Můžeme se zamilovat ve školce,
v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv 
a kdekoliv. Josef (Boleslav Polívka) se
těší, že si po odchodu do penze ko-
nečně splní svůj dávný sen a stane se
pouličním klaunem. Svým šarmem
okouzlí i ráznou Marušku (Eliška Balze-
rová), majitelku pojízdné kavárny. Ale
není na osudovou lásku přece jen tro-
chu pozdě?
Náměstí Kaplice
Vstup zdarma

22.7.2022 pátek od 21:30 film ČR
Prezidentka - letní kino
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 repu-
bliky. 
Náměstí Kaplice
Vstup zdarma

29.7.2022 pátek od 21:30 film ČR
Po čem muži touží 2 - letní kino

Irena Kopáčová se živí jako vztahový
poradce, ale přitom sama má partnera,
který ji podvádí. Irenu její praxe profe-
sionálně deformuje a nevěra jejího přít-
ele ji posílí v přesvědčení, že muži jsou
primitivní bytosti, které jen smrdí,
pijou pivo a prdí.
Náměstí Kaplice
Vstup zdarma

15.7.2022 pátek od 21:30 film ČR
Vyšehrad: Fylm - letní kino
Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického

(Jakub Štáfek) 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 ko-
nečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak
v osobním životě.
Náměstí Kaplice
Vstup zdarma

9.7. 2022, sobota od 20:00
Vlasta Redl a AG Flek - koncert
Koncert originálního všeuměla, sklada-
tele písní, jež dávno zlidověly, textaře,
zpěváka, spisovatele, aranžéra, hudeb-
ního režiséra a producenta.
Hrad Pořešín
Vstupné 370,-
Více na www.hradynamalsi.cz

1. července 2022, pátek od 16:00 do
21:00
SUCHÁČ FEST „ pro dříve narozené“ 
V pátek 1. července si přijdou na své
milovníci 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, Par-
kán, 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

1.7. 2022, pátek od 13:00
Tvrz v Tiché otevírá své brány!
Slavnostní otevření tvrze v Tiché, které
se uskuteční první prázdninový den 
v pátek 1. července 2022 od 13.00.
Věž tvrze je nejjižnější hradní rozhled-
nou v ČR, odkud můžete spatřit např.
Boubín nebo Bärenstein, ale také jedi-
nou stavbou v ČR, kde uvidíte podle do-
bových pramenů vybudované hrázděné
patro s kachlovými kamny, nábytkem,
kuchyní a dalším vybavením, které vše-
obecně označují historici pěkným 
„českým“ slovem fachwerk. 

Tvrz Tichá

15.7. - 17.7. 2022, 21:00 - 23:00
ROMEO A JULIE - divadlo
Monteci, Kapuleti a Kašpaři! Další
skvělé představení divadla Kašpar,
které by vám nemělo ujít! Nejslavnější
milostný příběh v jedinečné úpravě pro
osm postav. Rozpálené ulice krásné Ve-
rony, dva znepřátelené rody a mladá
láska…
Hrad Pořešín, Vstupné 330,-

Po celý červenec 
Výstava obrazů M. Kubaláka 
Kap Café

Po celý červen 
"Kouzlo okamžiku" - Výstava fotogra-
fií ze soutěže Senior - foto s motivy pří-
rody Novohradských hor a sportovních
seniorských her
Výstavní síň kino Kaplice

Změna programu vyhrazena
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

Vážení SPOLUobčané,
v letošních komunálních volbách se bu-
deme ucházet o vaši přízeň volebním

uskupením s názvem 
„KAPLICE SPOLEČNĚ".

Naši kandidáti jsou občané Kaplice 
napříč všech věků a profesí.

Naše priorita je rozvoj a stabilita města
Kaplice ve všech oblastech.

Pokud chcete vědět víc, sledujte 
prosím náš  

a

Za „KAPLICE SPOLEČNĚ“
Ing. Pavel Svoboda
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