
Tři roky jsme si museli počkat, ale ko-
nečně situace dovolila a v Kaplici se opět
rozezněla muzika na hudebním festivalu
konaném pod Suchým Vrchem. Sucháč-
Fest proběhl, jak už tomu bývá, první
prázdninový víkend, letos 1.-2.7.2022.

Maličko nás potrápilo počasí, které se 
v posledním přípravném týdnu zdálo být
nevyzpytatelné a my jsme ještě v pátek
dopoledne odsávali z kaplického parku
vodu. V pátek večer se sice ještě déšť, 
a to nemalý, přihlásil znovu ke slovu, ale
sobota již proběhla ve znamení slunce 
a léta… Všechny kapely to rozjely na plné
pecky a jejich elán nakazil i návštěvníky
festivalu. Nebo to bylo naopak?

Sobotní program pozvolna odstartovalo
Tabasco, následovalo zakázanÝovoce,
Parkán a DEBBI. Na předposlední účin-

kující – CITRON –bylo v prostoru před
pódiem pěkně těsno a pařit se vydrželo až
do konce programu, který uzavírala oblí-
bená kapela JELEN.

K již tradičnímu programu – šesti kape-
lám hrajícím od sobotního odpoledne až
hluboko do noci – jsme tentokrát přidali 
i kapely na páteční odpoledne. Při výběru
pátečních kapel jsme chtěli udělat radost
„dříve narozeným“ a rádi bychom tento
trend zachovali i do příštích ročníků!

Přestože ceny kapel rok od roku strmě
stoupají, snažíme se udržet vstupné v pří-
znivých mezích. Myslím, že se nám to cel-
kem daří, uvědomím-li si, že naše
celodenní vstupné odpovídá běžnému
vstupnému na jedinou kapelu jinde.

Suma sumárum, letos prošlo branami
parku téměř 1500 lidí. Slunce, léto, drinky
a muzika patří neodmyslitelně k sobě 
a my se již nyní těšíme na další ročník 
SucháčFestu 2023 s Vámi!

Ohlédnutí za SucháčFestem 

KIC Kaplice

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou obvykle

pro novináře okurkovou
sezónou, ale letos
máme těsně před vol-
bami, a tak předpoklá-
dám, že bude co číst.

Ode mě možná jedna ze zajímavých in-
formací, která souvisí s volnočasovými
aktivitami nás všech. Když jsme budovali
za koupalištěm polní cestu, plánovali
jsme její využití pro inline bruslaře, cyk-
listy a pěší. V současné době je tato ko-
munikace velmi vytížená, a tak hledáme
další možnosti využití městských po-
zemků. Pamětníci stále vzpomínají na
bývalý areál zdraví v lokalitě za Jermaly,
který bychom rádi obnovili, ale musíme
počkat až po dokončení výstavby dálnice
D3. Po změně vlastníka tzv. „rehábka“ se
nám otevřela cesta k možnosti využití
pravého břehu řeky Malše za mostem na
Suchý vrch. Zdejší lesní porost je v ne-
utěšeném stavu a těžko přístupný, ale 
s vybudováním komunikace by zde
mohla vzniknout odpočinková zóna s na-
učnou stezkou, ohništěm a dalšími rela-
xačními prvky. Tato oblast je velice blízko
všem obyvatelům města, a tak k její
návštěvě nebudou muset občané absol-
vovat nebezpečné přecházení silnice E55.

Od loňského roku jsme začali řešit
energetickou soběstačnost města, aniž
jsme tušili, co přijde v souvislosti s vá-
lečným konfliktem na Ukrajině. Začali
jsme zpracovávat studie na umístění fo-
tovoltaických panelů na základní školy 
a čističku odpadních vod. Ta byla vytipo-
vaná vzhledem k celodennímu provozu
jako nejvhodnější. Směřujeme tak k eko-
logicky se chovajícím městům, která se
vydala cestou komunitní energetické sa-
mostatnosti.

Pokračování  na str. 2

Mgr. Pavel Talíř

Ročník XXVI  / Srpen 2022/ zdarma 



Slovo z radnice
Pokračování ze str. 1

V průběhu prázdninových měsíců pro-
bíhá kulturní program nejen na koupa-
lišti, ale i náměstí, v závěru srpna nás
čekají tradiční Kaplické slavnosti, tento-
krát s tematikou integrovaného záchran-
ného systému, protože náš Hasičský
záchranný sbor se sídlem v Kaplici oslaví
významné jubileum. Rád bych všechny
obyvatele města i okolních osad na tuto
akci pozval, neboť je na místě poděkovat
jim za jejich obětavou práci, mnohdy 
i s nasazením životů. Bohužel, uvědo-
míme si to často tehdy, až když vytáčíme
číslo 112.

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

Upozornění

Od 29. 8. do 9. 9. 2022 bude probí-
hat v knihovně REVIZE knihovního
fondu, knihovna bude uzavřena. 

Výpůjční dobu automaticky prodlou-
žíme o 14 dní. Děkujeme za pocho-
pení.
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Město  Kaplice  úspěšně  požádalo  o  dotaci  z  dotačního  pro-
gramu  Jihočeského  kraje  Investiční  dotace  pro  jednotky
sborů  dobrovolných  hasičů  obcí  Jihočeského  kraje  na  rok
2022  na  pořízení  elektrocentrály  pro  JSDH  obce  Kaplice 
-Hubenov  a  z  programu  Neinvestiční  dotace  pro  jednotky
sborů  dobrovolných  hasičů  obcí  Jihočeského  kraje  na  poří-
zení  vybavení  pro  JSDH  obce  Blansko.

Pořízením  elektrocentrály  byl  naplněn  cíl:  zlepšení  požární
ochrany  a  zvýšení  akceschopnosti  jednotky  při  řešení  krizo-
vých  a  mimořádných  událostí  spojených  s  výpadky  elek-
trické  energie.  Bude  tak  zajištěna  energetická  soběstačnost
-  nezávislost  na  dodávce  elektrické  energie  ze  sítě  v  místě
zásahu.  Elektrocentrála  umožní  připojení  elektrických  zaří-
zení,  jako  např.  ponorných  kalových  čerpadel,  osvětlovací
soupravy,  vysoušečů,  vysokotlakého  čističe,  průmyslového

vysavače  apod.,  bude  ji  také  možné  využít  i  při  plnění
úkolů  souvisejících  se  zajišťováním  nouzového  přežití  oby-
vatelstva.  

Výše  dotace  Jč  kraje:  57  000  Kč,  celkové  náklady  na
pořízení  elektrocentrály  byly  82  295  Kč.

Neinvestiční  prostředky  z  dotace  budou  použity  na  pořízení
věcného  vybavení  pro  JSDHO  Blansko  -  zásahové  přilby  
a  svítilny.  

Pořízení  nového  vybavení  přispěje  k  zefektivnění  zásahové
činnosti  jednotky  a  k  vyšší  ochraně  zasahujících  členů.  Nové
přilby  zajistí  zvýšení  ochrany  hlavy  před  mechanickým  po-
raněním,  ochranu  očí  pomocí  integrovaných  brýlí,  vyšší
komfort  nošení  u  dlouhodobějšího  zásahu  a  umožní  upnutí
svítilen  s  vysokou  svítivostí,  které  budou  rovněž  z  dotace
pořízeny.

Výše  dotace  Jč  kraje:  53  000  Kč,  celkové  náklady  na
pořízení  vybavení  jsou  ve  výši  76  553  Kč.

Dotace  pro  jednotky  sborů  dobrovolných  hasičů  obcí
Jihočeského  kraje
Zpracovala: Ivana  Putzerová,  MěÚ  Kaplice    

Město Kaplice úspěšně požádalo o dotaci z Krajského investič-
ního fondu na rok 2022 na spolufinancování akce „Chráněné
bydlení“ v Kaplici.

Cílem projektu je zajištění celoroční pobytové služby dospělým
osobám se zdravotním postižením (mentálním a kombinova-
ným), kteří mohou a chtějí s potřebnou mírou podpory žít sa-
mostatně.

Rekonstrukce objektu č.p. 45 na chráněné bydlení byla zahá-
jena v roce 2021. Ukončena bude v roce 2022. V domě chráně-
ného bydlení bude sociální službu poskytovat Domov pro seniory
Kaplice s kapacitou 15 lůžek.

Zhotovitelem je společnost VIDOX s.r.o., U Poráků 511, Český
Krumlov, činnost stavebního dozoru investora a koordinátora
BOZP vykonává DT engineering s.r.o., p. Daniel Tibitanzl.

Celkové náklady na provedení stavebních prací jsou dle
Smlouvy o dílo ve výši 28 722 313,59 Kč bez DPH, tj. 33 030
660,63 Kč včetně DPH, dotace z KIF Jihočeského kraje bude
ve výši 12 000 000 Kč, vlastní podíl města na realizaci staveb-
ních prací bude 21 030 660,63 Kč včetně DPH.

Podpora   výstavby   objektu   „Chráněného   bydlení“
v  Kaplici   z   Krajského   investičního   fondu
Ivana   Putzerová,   MěÚ   Kaplice      

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

STYLE BAZAR
Second hand nabízí dámské, pánské,
dětské oblečení, kopačky, kolečkové
brusle, ….
Najdete nás v Masné 120, naproti Rabbitu. 

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

Tel. 728678397 
Email milancvach@seznam.cz

Prodám staré časopisy - Dikobraz, Škrt, Pod-
vobraz a jiné, kvalitní knihy a nádobí, gramo-
fon a LP desky, kytaru, různé starožitnosti,
polštáře a péřové peřiny,...
Vše dobrý stav, levně.
Tel. 607 631 458

Prodám kvalitní květový med z místního 
regionu, 1kg /200,-. 
Tel: 732109477
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Vážení spoluobčané,
jelikož se blíží konec volebního období, rád bych složil účty v oblasti investic, které jsme realizovali za celé volební období 2018-
2022. Akce jsou uspořádány do tabulky, ve které je vidět doba realizace a případné finanční dotace. Ty jsou pro nás významným
zdrojem prostředků, ale zároveň i velkou administrativní zátěží, včetně podmínek, s nimiž ne vždy souzníme.
Některé investice provádíme i v delším časovém horizontu, jako například úpravu hřbitova. Kácení dřevin musí probíhat v době ve-
getačního klidu, naopak zemní práce je vhodné realizovat v příznivých klimatických podmínkách. Navíc práce musí probíhat tak,
aby nedošlo k narušení piety v době konání smutečních obřadů. Přesto přese všechno se nám postupně daří, i dle názorů veřejnosti,
vytvořit důstojný prostor. Respektujeme i názor obyvatel, kteří upozornili na potřebu většího zastínění a odpočinkových zón.
Níže uvádím přehled investic, ale i dobu a způsob realizace. Nutno podotknout, že některé z nich, zvláště jejich realizaci, ovlivnil
covidový čas. 

Seznam akcí za volební období 2018 - 2022
Mgr. Pavel Talíř, starosta města
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Ve čtvrtek 23.6. jsme se se žáky sedmých
a devátých ročníků vypravili na historickou
exkurzi do Karlovarského kraje, konkrétně
do Jáchymova. Cílem bylo poznat místa,
kde v 50. letech v nelidských podmínkách
pracovali političtí vězni na těžbě uranové
rudy.  
Ve čtvrtek jsme nejprve navštívili Loket,
více než 800 let starý hrad, vypínající se
nad řekou Ohří. Hrad sloužil králům, Šli-
kům a pánům z Plavna, později patřil lo-
ketským měšťanům.
Následoval přejezd do lázeňského města
Karlovy Vary. Zde jsme se prošli po prome-
nádách, kdo měl odvahu, mohl ochutnat
minerální vodu z pramenů (vzhledem 
k tomu, že bylo 30o a prameny jsou horké,
byla to docela výzva). 
Pak jsme se přesunuli do vesnice Marián-
ská (část Jáchymova), kde jsme byli uby-
tovaní. Po poměrně živé noci jsme se,
vybaveni obědovými balíčky, vydali na na-
učnou stezku Jáchymovské peklo. Vede

místy, kde v 50. letech stálo čtrnáct pra-
covních táborů a pět uranových dolů. Pra-
covali zde lidé, kteří byli pro svůj nesouhlas
s komunistickým režimem odsouzeni 
k mnohaletému věznění (často z naprosto
malicherných důvodů). Dnes stezka pro-
chází krásnou krušnohorskou přírodou 
a hrůzy, které se zde děly, připomínají už
jen naučné tabule s fotografiemi. Cílem
bylo město Jáchymov. Zde jsme navštívili
Královskou mincovnu a připomněli si slav-
nou historii tohoto horního města, svého
času druhého nejvýznamnějšího v králov-
ství. Celou exkurzi jsme zakončili prohlíd-
kou Štoly 1 Dolu Svornost, kde jsme na
vlastní kůži zakusili, v jakém prostředí
vězni pracovali. 
Pochvala patří dětem za aktivitu a pozor-

nost při prohlídkách, všichni průvodci nás
chválili a oceňovali, co všechno o historii
tohoto místa děti věděly. Je důležité si při-
pomínat tuto část naší historie, utrpení ti-
síců nevinných lidí, kteří kvůli zvůli
mocných přišli o mnoho let života, zdraví
a často i život.

Historická exkurze do Karlovarského
kraje - ZŠ Fantova
Mgr. Simona Kropáčková

Z kaplických škol

Ke konci května se žáci 2. stupně vydali
na výlet do Vídně. Vyjeli jsme brzy ráno 
a okolo 8 hodiny jsme dorazili do historic-
kého centra Vídně, hlavního města Ra-
kouska. Z autobusu jsme pozorovali
krásnou architekturu domů a okolí. Vy-
stoupili jsme na Museumplatz u krásného
parku, v němž se nachází socha Marie Te-
rezie, Přírodovědné muzeum a muzeum
umění. Dále jsme se vydali pěšky okolo
Hofburgu rezidence habsburských a lo-
trinských panovníků směrem ke katedrále
Sv. Štěpána. Po krásné historické pro-
hlídce nás čekalo Time Travel Museum,
kde nás provedli interaktivně historií Ra-
kouska-Uherska a užili jsme si i 5D film.
Nakonec jsme navštívili překrásný zámek
Schönbrunn a jeho přilehlé již krásně roz-
kvetlé zahrady. 
K večeru jsme se vydali na zpáteční cestu.
Díky pěknému počasí jsme si to všichni
moc užili a viděli mnoho zajímavých 
a krásných míst. Těšíme se všichni na
další výlet za poznáváním zajímavých
míst u nás, ale i v zahraničí.

ZŠ Školní vyjela za
historií do Vídně
Mgr. Lucie Lattnerová

V letošním školním roce naše skupina
žáků z 2. stupně strávila svůj projektový
den v červnu ve „společnosti“ pet lahví.
Obyčejná plastová láhev, kterou bychom
jinak dali do odpadků, může být i zdrojem
užitečné zábavy pro každého, kdo má rád
rukodělné práce. Z plastových lahví si
totiž můžeme vyrobit hezké doplňky. 
Z „petky“ jdou vyrobit třeba náušnice,
kaktus, svícen, chobotnice, pokladnička,
květník, jablko a spoustu dalších důleži-
tostí a tato výroba byla právě náplní na-
šeho projektového dne. Samozřejmostí
byl i pitný režim a jak jinak než z pet
lahve.

Pet art - projektový
den na ZŠ Školní
Bc. Lenka Řepová



Naše střední škola se zapojila do pro-
jektu Jihočeské hospodářské komory
Učeň roku, který vyzdvihuje důležitost uč-
ňovského vzdělání, chce podpořit studium
žáků učňovských oborů a zvýšit prestiž
učňovského vzdělávání.  Tímto oceněním
bychom rovněž chtěli motivovat žáky 
k lepším výkonům, poukázat, že získání
výučního listu je prestižní záležitostí a že
učňovské vzdělávání je stejně důležité 
a významné jako studium maturitních
oborů.

V letošním školním roce byla soutěž vy-
hlášena v učebních oborech Mechanik
opravář motorových vozidel a Opravář ze-
mědělských strojů. Ocenění žáci musí spl-
nit prospěch v obou pololetích školního
roku bez nedostatečných, nesmí mít sní-
ženou známku z chování nebo mít neom-
luvené zameškané hodiny a celkový počet

omluvených hodin může tvořit maximálně
25 % docházky. Důležité je samozřejmě 
i hodnocení samotného odborného vý-
cviku, u něhož musí být žák ohodnocen
známkou výborně nebo chvalitebně. Roli
hraje také hodnocení závěrečné zkoušky,
zejména její praktické části, jejíž nejhorší
známka může být pouze chvalitebná.

Ocenění Učeň roku 2022 získali Milan
Ondřich a Jan Wagner za přítomnosti zá-
stupců z Jihočeské hospodářské komory,
Města Kaplice a firmy ZEMOS Zubčice, od
které absolventi získali i finanční odměnu.
Je nutno zmínit, že Jan Wagner obsadil 
v celonárodním kole soutěže Jízda zruč-
nosti s traktorem a přívěsem úžasné 
8. místo z celkového počtu 29 soutěžících.

Moc chlapcům gratulujeme a zároveň
blahopřejeme všem našim absolventů jak
učebních, tak maturitních oborů, přejeme
úspěšný start do nové životní etapy a aby
byli v životě spokojení.
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Kapitola 8 - Ocenění Učeň roku

PhDr. Zdeňka Lovčí

Z kaplických škol

Dne 15.6. 2022 se v naší mateřské škole
tradičně konalo rozloučení s předškoláky.
Předškolní děti, které se chystají příští
školní rok do základní školy, si společně 
s paní učitelkami připravili pro své rodiče
a spolužáky ze školky hezké představení.
Děti zpívaly, recitovaly i tancovaly a hezky
se tak rozloučily s mateřskou školou. Jako
dárek děti dostaly šerpu, placku a knihu.
Tyto pěkné dárky by nebylo možné dětem
věnovat bez sponzora, kterým bylo Truh-
lářství Michal Vaněrka, kterému tímto dě-
kujeme. Dále bychom chtěly poděkovat
rodičům za spolupráci při přípravě tohoto
rozloučení a především paní učitelkám,
které s dětmi celý rok pracovaly a připra-
vily s nimi nejen toto hezké vystoupení.
Touto cestou dětem přejeme, ať si jim ve
škole líbí, nové kamarády, hodné paní uči-
telky a spoustu úspěchů v nových škol-
ních letech. 
Naše mateřská škola by chtěla také podě-
kovat zřizovateli města Kaplice za chvá-
lení investice daru od firmy ERTL, díky
kterým jsme mohli nově do naší mateřské
školy pořídit interaktivní tabuli. Ta byla
umístěna do předškolní třídy, ale všechny
děti s ní budou mít možnost pracovat.
Tato tabule nám dává nové možnosti jak
si s dětmi hrát a vzdělávat je. Paní uči-
telky už jsou k práci s tabulí školené, 
a proto práce s tabulí začala hned na
konci června a děti moc bavila. 

Rozloučení
s předškoláky
MŠ 1.máje
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Sportovní pozvánky
Mgr. Libor Lukš

Sport, turistika

Vážení spoluobčané, vážení sportovní přátelé,
v měsíci srpnu a na začátku září čekají na všechny, kteří se

chtějí aktivně zapojit, nebo se zúčastnit jako diváci, tři sportovní
akce.  

13. srpna 2022 - KAPLICKÝ BEACH NA KOUPÁKU
V sobotu 13.8. 2022 proběhne v areálu kaplického koupaliště

již 5. ročník beachvolejbalového turnaje „Kaplický beach na kou-
páku“. Stejně jako v minulých letech se turnaje mohou zúčastnit
všichni „amatérští“ zájemci o tento krásný sport a změřit své
síly v kategoriích „Nadšení amatéři“ a „Skoro profíci“. Odměnou
za jejich umění a úsilí jim budou ceny v podobě diplomů, medailí
a pohárů a to, co si vzájemně nadělí v podobě startovného.
Hlavním cílem ale určitě bude, užít si pohodový letní den v krás-
ném a pohostinném prostředí kaplického koupaliště. A těm, kte-
rým se po sportovních výkonech z koupaliště nebude chtít
domu, se nabízí možnost, zakončit den tanečním večerem na
RETRO FESTIVALU S HITRÁDIEM FAKTOR.

3. září 2022 - KAPLICE V POHYBU
V sobotu 3.9. 2022 proběhne 4. ročník akce „Kaplice v po-

hybu“. Hlavním motem akce nadále zůstává „Od displejů a ob-
razovek na hřiště a stadiony“, a tak přáním pořadatelů opět
bude zejména účast celých rodin a zejména dětí. Všichni si
budou moci vyzkoušet řadu sportovních aktivit v podobě absol-
vování atletického čtyřboje či vyřádění se na atrakcích jako pře-
kážková dráha, horolezecká stěna nebo volný pád. Cílem
sportovních oddílů při prezentaci své činnosti pak bude nalákat
nové členy do svých řad a rozšířit tak počty pravidelně sportu-
jících dětí v našem městě. Završením celé akce opět bude cha-
ritativní běh „Kaplická míle“ a beseda se sportovní osobností. 

8. září 2022 - OKOLO JIŽNÍCH ČECH
Ti, kteří budou chtít na vlastní oči spatřit sport v profesionálním

provedení, a třeba i budoucí účastníky slavné Tour de France
budou mít možnost, pokud se ve čtvrtek 8.9. 2022 dostaví na
start či na trasu 1. etapy mezinárodního cyklistického závodu
Okolo Jižních Čech 2022. Kaplice je v tomto roce startovním 
i cílovým městem 1. etapy tohoto závodu a jako diváci budete
mít možnost sledovat cyklisty na trase časovky jednotlivců. Mís-
tem startu a cíle bude kaplické náměstí a výkony závodníků pak
budete moci sledovat na trase náměstí – Bělidlo – komunikace
kolem koupaliště – Mostky – Blansko – Bělidlo – náměstí. Zají-
mavostí bude jistě i možnost nahlédnout do zázemí jednotlivých
týmů v centru města.  

Za všechny pořadatele se na Vaši účast těší Mgr. Libor Lukš,
místostarosta Kaplice

Mezinárodní dálková rallye projela Kaplicí
Ing. Karel Mach

Na kaplickém náměstí se v úterý 
21. června zastavili účastníci dálkové ve-
teránské rallye Ypres to Istanbul Chal-
lenge 2022. V centru byly krátce před
obědem k vidění téměř tři desítky histo-
rických klenotů značek Bentley, Alvis,
Ford, Jaguar, Triumph nebo Mercedes-
Benz. Mezinárodní motoristický podnik
měřil 5500 kilometrů a posádky během
třech týdnů dojely z města Ypry v Belgii
až k Bosporskému průlivu v tureckém Is-
tanbulu. Na akci pořádané klubem z Velké
Británie se organizačně podílel jihočeský
tým ČK motorsport.
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Posledním červnovým víkendem skončily tenistům tradiční jarní
soutěže družstev, po covidu konečně hraných na plných sedm
kol systémem každý s každým. Kaplická mládež letos startovala
v nejvyšších krajských soutěžích, družstvo dospělých působilo
již devátou sezónu v Krajském přeboru II. „Vytěžili jsme asi ma-
ximum z toho, čeho se reálně dalo dosáhnout“, shrnuje sportovní
manažer klubu Tomáš Makovec výsledky tří oddílových týmů 
v kategoriích dospělých, dorostu a staršího žactva. 

Dospělí si nekladli příliš velké cíle, ale po prvních dvou výhrách
nad béčkem Sezimova Ústí a favoritem skupiny z Dobré Vody,
která má ve svém kádru bývalé ligové hráče z Českých Budějo-
vic, začaly hlasy o postupu do vyšší soutěže sílit. Kaplickým po-
mohlo silné jádro, ale i šířka soupisky, kdy oproti ostatním
týmům v soutěži body dělali i hráči psaní na nižších pozicích. Na-
konec kapličtí prošli celou soutěží bez ztráty utkání a s bilancí
sedm výher a žádná prohra zaslouženě postupují do vyšší sou-
těže. Většina týmu je přitom složena z náctiletých, například 
v posledním postupovém zápase soutěže byl věkový průměr
pouhých 20 let. Do dalších let je tedy na čem stavět. 

Družstvo dorostu hrálo po dlouhých letech nejvyšší krajskou
soutěž Junior Tour. Mladý tým, v němž nikomu nebylo víc než 
15 let, přičemž soutěže dorostu mohou hrát i osmnáctiletí hráči

a hráčky, si dával za cíl se udržet. Kapličtí měli těžkou úlohu, za
soupeře měli družstva, se kterými se zázemím a podmínkami
nemohou rovnat. Po čtyřech seznamovacích kolech s nejlepšími
týmy soutěže se lámal chleba až ve druhé polovině sezóny. Díky
zlepšeným výkonům dorosti nakonec doma v klíčovém utkání
porazili Humpolec, poté přidali těsnou prohru v Českém Krum-
lově a neztratili se ani v Pelhřimově. K udržení se v soutěži tedy
nakonec stačila pouze jedna výhra. Pokud se ale nestane nic zá-
sadního a tým zůstane pohromadě, má před sebou dobrou bu-
doucnost a v příštím roce by měl hrát důstojnější roli v soutěži.

Starší žactvo si loni také vybojovalo postup do nejvyšší krajské
soutěže Kadet Tour a v soutěži se neztratilo. Hned ze začátku
soutěže zvládli žáci vyhrát pár zápasů a do posledního zápasu
bojovali o 3. místo. Nakonec z toho bylo 5. místo z osmi týmů
při bilanci čtyři výhry a tři prohry, přičemž mezi 3. a 5. místem
rozhodovalo pouze lepší skóre soupeřů.   

Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům, kteří nás letos
reprezentovali, ať už přímo za naše družstva nebo na hostová-
ních po okolních klubech kraje. Velký dík samozřejmě patří také
rodičům.  

Přijímáme nové členy především ve věku 4-10 let do kategorií
babytenisu a mladšího žactva. Proto pokud vás naše činnost
oslovila, neváhejte kontaktovat pana Makovce na čísle 774 212
468. Díky moc! 

Kaplický tenis prožil v soutěžích družstev nejúspěšnější 
sezónu za poslední dekádu
Tomáš Makovec

Program na měsíc 
srpen 2022

2.8.2022 
Žofín, 9 km
Autobusem z autobusového nádraží 
v 9:10 do Černého Údolí
Trasa: Černé Údolí – po cyklo – Žofín 
a zpět 
autobus 14:40

9.8.202 
Ze Zubčic do Přídolí, 8 km
Autobusem od školy v 8:20 do Zubčic.
Trasa: Zubčice – po cyklo – Přídolí 
autobus 10:40  

16.8.2022 
Nepomuk – Zelená Hora,   8 km
Autobusem od školy v 6:30 do Českých

Budějovic, dále vlakem v 8:04 do Nepo-
muku – příjezd v 9:27.
Trasa: Nepomuk – Zelená Hora a zpět.
Vlak z Nepomuku odjezd ve 14:31 
do Českých Budějovic, příjezd v 15:04,
autobus v 16:05

23.8.2022 
Z Jenína do Rožmberka nad Vltavou,
10 km 

Autobusem od pomníku v 11:00 do 
Jenína
Trasa: Jenín – na červenou Rožmberk nad
Vltavou 
autobus v 14:30

30.8.2022 
Z Kaplice do Rychnova nad Malší, 
10 km
Odchod z parku v 9:00
Trasa: Kaplice – Šumavská ul. - Ješkov –
po cyklo – Všeměřice – Rychnov nad Malší  
autobus v 13:15

TJ Cíl Kaplice
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Když mi bylo asi deset let, jednou z nej-
ohmatanějších knížek v knihovně mých
rodičů byl cestopis Hanzelky a Zikmunda
Divoké vody Iguazú. Znal jsem ji nazpa-
měť. Ve snu by mne tehdy nenapadlo, že
i já se k těmto vodopádům, které považuji
za nejkrásnější na světě, jednou vydám.
A proč ne, když sedím na letišti v Buenos
Aires a stačí si jen koupit letenku, se kte-

rou pak můžete odletět na malé letiště s názvem Puerto Iguazú.
Tady si beru taxík a brazilský řidič mne odváží do hotelu Melia
Iguazú, odkud je již část vodopádů krásně vidět. Ale to mi sa-
mozřejmě nestačí, jen se opláchnu a vyrážím k vodopádům
pěšky. Není to daleko. 

Ale než tam dorazím, tak ještě něco o samotných vodopádech.
Vodopády Uguazú (správně španělsky Iguacu), ležící na řece
Iguacu, předsta-
vují největší sy-
stém vodopádů
na zeměkouli, 
a proto se řadí
mezi sedm no-
vých přírodních
divů světa. Táh-
nou se vlastně po
hranici mezi Ar-
gentinou a Brazí-
lií, jsou dlouhé
asi 3 km, vysoké
kolem 70 metrů
a 80 % jejich
délky je na
území Argentiny.
Přístupové chod-
níčky jsou jak na
argentinské, tak na brazilské straně, takže je můžete vidět
opravdu z různých úhlů pohledu. 

Vyrážím z hotelu, který se nachází uprostřed husté tropické
džungle a a po značených chodníčcích se vydávám na asi hodi-
nový „horní okruh“ který vede k horní části vodopádů. Obloha
modrá, slunce svítí, teplota přes 30 stupňů a vlhko jako v prá-
delně. Když dorazím k vodopádům, zapomínám na horko. Pohled
je skutečné úchvatný. Navíc vodní tříšť vytváří před vodopády

nádherný pruh duhy. Krásná podívaná. Strávím tu asi hodinu,
ani se mi odsud nechce. Pak se vracím po horním okruhu zpět 
a přecházím na okruh dolní. Ten vede k vodopádům ze spodní
strany. Opět nádhera a úplně jiný pohled. 

Těsně po poledni mne pak vyzvedává můj brazilský taxíkář,
který mne převáží přes brazilskou hranici a po ujetí asi 30 km
se vydávám na okruh, vedoucí k brazilské části vodopádů v pro-
vincii Paraná. Je to úplně jiný pohled. Zatímco v argentinské
části jsou vidět vodopády jaksi z boku a z různých stanovišť vždy
jen různé části, na té brazilské straně jsou vodopády vidět z čel-
ního pohledu téměř v celé své šíři a mohutnosti. Obrovský
kaňon, do kterého se voda řeky Iguacú řítí, se táhne ve zmíněné
délce 3 kilometrů, a to mezi všemi vodopády znamená světové
prvenství. Pohled je to úchvatný, škoda, že se nedá celý vyfotit.
Samotná řeka Iguacú přitéká právě z Brazílie do Argentiny a zde
se na hranici s Paraguayí vlévá do ještě větší řeky River Plate,
která pak končí v Buenos Aires v Atlantiku. Aby to nebylo tak
jednotvárné, tak se prudce zatahuje a já se obratem mohu pře-

svědčit, jak vy-
padá pravý
tropický liják. Na-
štěstí netrvá
dlouho.

Po návratu 
z Brazílie zpět   
k argentinské
části vodopádů,
se ještě vydávám
k jejich nejdivo-
čejší části, které
se říká Ďáblův
chřtán. Na po-
sledním úseku se
asi 20 minut
šlape po žele-
zném můstku

přes řeku Iguacu.
A tady, přestože svítí sluníčko, potkávám samé zmoklé vodníky.
Při příchodu k Ďáblovu chřtánu se už nedivím. Ohromná síla
vody vytváří šílenou vodní tříšť, kterou momentálně podporuje i
silný vítr, takže jsem do půl minuty úplně promočený a igelitovou
pláštěnku, která mně měla chránit, mám díky silnému větru
omotanou kolem hlavy. Ale je to zážitek. Pak už se jen vracím
na hotelový pokoj sušit oblečení a doufat, že ho zítra nebudu
dávat do batohu mokré. 

Ing. Jaroslav Tošner

Postřehy z cest - Putování Patagonií – 2.část

Pohled z brazilské strany                    Ďáblův Chřtán

Vodopády Iguazú z argentinské strany                                  A takhle vypadají s duhou
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MISTROVSTVÍ SVĚTA SIDECARCROSSU A FINÁLE MISTROVSTVÍ
EVROPY ČTYŘKOLEK

Kdy? 3.-4.9.2022
Kde? Motokrosový areál Blanská kotlina Kaplice
Jakto, že se tu pojede takový závod? Byli jsme požádáni promotérem tohoto světového šampionátu, jestli bychom dokázali tento

závod odjet. Jaký byla naše odpověď? 
Jednoznačně ANO! Získat důvěru promotéra je pro nás čest a jsme rádi, že se naše trať dostává na vrchol motoristického sportu.

Čím bude tento závod ještě zajímavějším?
Odjetím tohoto závodu pomůžeme k získání mistrovského titulu českého sportovce v sidecarcrossu. Nechceme nechat nespra-

vedlivá rozhodnutí jen tak projít! Na předešlém závodu tohoto šampionátu v Estonsku dostal český jezdec penalizaci nespravedlivým
rozhodnutím komise jury a opakoval se příběh z roku 1976, kdy byl Jaroslavu Faltovy neprávem odebrán titul mistra světa.

Připravíme pro Vás nazapomenutelné závody s nezapomenutelnou atmosférou. Není prestižnější závod této kubatury a my se po-
staráme o to, aby tato akce v našem městě měla ještě dlouhé odezvy.

Proto si tuto akci nenech ujít.
V nejbližších dnech budeme zveřejňovat podrobnější informace. Sledujte naše webové, facebookové a instagramové stránky ať

jste v obraze! 

Jako doprovodný program pro tuto akci bude V NEDĚLI 4.9.2022 „SPOLEČNÉ LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI“

Motokrosový areál Blanská kotlina Kaplice tu má něco, 
co tady ještě nikdy nebylo!

Sport

Nikola Klečková
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Uběhl další školní rok. Také členové spolku Hyalit slavnostně
zakončili jarní semestr Akademie umění a kultury slavnostním
předáním osvědčení z rukou pana starosty Mgr. Pavla Talíře a ře-
ditelky ZUŠ Mgr. Anežky Opekarové.

Co by to bylo za zakončení školního roku bez řádného výletu?
Vedoucí spolku Milena Sobolová se obrátila na Jihočeskou hos-
podářskou komoru v Českém Krumlově o pomoc při zajištění za-
jímavé exkurze do některého jihočeského podniku. Z poskytnuté
nabídky vybrala většina členů spolku návštěvu jindřichohradecké
likérky Fruko Schulz. Kdo by odolal nabídce poznání výroby ob-
líbeného rumu s lodičkou, dnes ovšem nazývaného Tuzemák,
zvláště, když součástí exkurze byla také ochutnávka širokého
sortimentu výrobků likérky. A jelikož Jindřichův Hradec nabízí
mnoho dalších možností, jak rozšířit svá poznání, bylo jasné, že
vedle procházky městem, bude součástí výletu i návštěva jindři-
chohradeckého zámku.

Na cestu se vydalo 28 členů spolku v sedmi osobních autech.
Tato metoda se osvědčila již mnohokrát v minulosti, protože je
efektivní a hlavně šetří spoustu času o který se přichází při uží-

vání veřejné dopravy. Také počasí bylo excelentní a tak výlet
neměl chybu.

První zastávkou byla výše zmíněná továrna společnosti Fruko
Schulz. Prohlídka započala krátkým exkurzem do historie pod-
niku a následnou slíbenou ochutnávkou. Vedle již zmíněného Tu-
zemáku byl návštěvníkům předložen bohatý sortiment a tak pro
mnohé byly objevem značky Absint, IbalGIN, Černé zlato, Zub-
rovka, Carská stříbrná, Barrister, Pina Colada … nelze vyjmeno-
vat celou nabídku. Následovala komentovaná prohlídka
výrobnou. Bez zajímavosti  nebylo ani zjištění, kam až se do
světa výrobky z Jindřichova |Hradce vyvážejí. Nakonec došlo 
i na návštěvu firemní prodejny a nákup zajímavých dárků.

Procházku Jindřichovým Hradcem si každý zvolil individuálně.
Všichni se setkali až na nádvoří zámku, aby si nenechali ujít tuto
skvělou pamětihodnost. V nabídce byly dvě trasy a tak si každý
mohl vybrat podle zájmu. Většina volila trasu Adamovo stavení,
zbylé zájemce  pak oslovila prohlídka zvaná Gotický palác, která
končila v černé kuchyni, kde svého času vařila sladkou kaši pro
chudinu sama bílá paní Perchta z Rožmberku.

Cesta za poznáním se vydařila, všichni se vraceli maximálně
spokojení. Nezbývá, než všem popřát pohodové a zajímavé
prázdniny a těšit se na shledanou v novém školním roce.

Hyalit na cestách za poznáním
Daniela Wimmerová, Hyalit

Město Kaplice se zapojilo do
výzvy VZHŮRU ZA SNEM!

Na 14 vybraných rozhleden po celé ČR včetně naší rozhledny
na Hradišťském vrchu byly rozmístěny poštovní schránky, kam
si kdokoliv bude moci do poloviny srpna 2022 vhodit svůj po-
psaný sen.

Více na: https://policesymphonyorchestra.cz/projekty/565-
vzhuru-za-snem nebo v Infocentru KIC Kaplice, kde si můžete
vyzvednout propagační brožuru a do té Váš sen napsat a poté
jej vhodit do schránky na Hradišťském vrchu. 
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10.8.2022   středa od 19:00 dokumentární
PLNÁ 6 
Kamil Holán je aktuálně jedním z nejlepších če-
ských motocyklových závodníků na přírodních
okruzích. Přestože jeho materiální možnosti 
a zázemí ani zdaleka nedosahují úrovně světo-
vých továrních jezdců, na nejtěžších roadracin-
gových tratích jako je Isle of Man, je schopen se
jim vyrovnat. Dokumentární portrét vypráví pří-
běh muže z obyčejných poměrů, který podlehl
vášni rychlosti a podřídil jí svůj život i tělo. 

11.8.2022 čtvrtek od 19:00 komedie     
STŘÍDAVKA  
Komedie režiséra Petra Nikolaeva plná rodinných
a partnerských zmatků. Její hrdinové si uvě-
domí, že když se ze tří rodin stane jedna velká,
budou potřebovat pořádný plán. Plán, jak přežít
současné i minulé partnery, všechny děti v ro-
dině, ať už jsou jejich nebo ne, plán, jak se 
v tom všem neztratit a udržet si zdravý rozum.
Život si ale většinou dělá, co chce... a co neče-
káte. 

13.8.2022 sobota od 16:00 pohádka 
MIMONI 2
V neutuchající touze najít toho největšího pa-
doucha všech dob, aby mu mohli věrně sloužit,
narazí Mimoni na malého nosatého černovlasého
chlapce, který vyrůstá jen se svou německou
matkou. Jmenuje se Gru a aniž to tuší, tohle se-
tkání mu zásadně změní život.  

13.8.2022 sobota 19:00 film ČR
HÁDKOVI
Když se sejde rodina, je to vždy radost. Dva
bratři se svými ženami se potkávají v bytě svého
dědy, který je v nemocnici a už to s ním vůbec
nevypadá dobře. Bráchové jsou každý úplně
jiný, ale mají se svým způsobem rádi, zato jejich
manželky se nemohou vystát a vzájemné pom-
louvání je pro ně nezbytnou součástí života. Ve
vzduchu visí dědictví po dědečkovi, ale na
schůzku dorazí i otec obou bratrů s důležitou no-
vinkou. Dědeček chce s nimi se všemi jet k moři,
aby ho jednou v životě viděl. Mají se tedy o čem
bavit, ale naráží na jeden problém. Nikdy se ne-
shodnou a pokaždé skončí tím, že se pohádají.
Jmenují se Hádkovi.

14.8.2022 neděle od 16:00 pohádka        
DC LIGA SUPER MAZLÍČKŮ 
Když je Liga spravedlnosti zajata Lexem Lutho-
rem, Supermanův pes Krypto vytvoří tým domá-
cích mazlíčků z útulku, kteří dostali
superschopnosti: ohař jménem Ace, který se
stane supersilným a nezničitelným; prase jmé-
nem PB, které může dorůst obřích rozměrů;
želva jménem Merton, která se stane superrych-
lou; a veverka jménem Chip, která získá elek-
trické schopnosti.  

14.8.2022 neděle od 19:00 akční
BULLET TRAIN 
Brad Pitt hraje ve filmu Bullet Train nájemného
zabijáka Berušku, který je odhodlán vykonávat
svou práci mírumilovně, jelikož se mu spousta
předchozích kšeftů vymkla z rukou a smůla se
mu lepí na paty. Osud má nicméně jiné plány,
protože Beruška se při své nejnovější misi v nej-
rychlejším vlaku světa dostane do křížku se smr-
tícími protivníky.  

17.8.2022 čtvrtek 19:00 dokumentární
PLNÁ 6  
Kamil Holán je aktuálně jedním z nejlepších če-
ských motocyklových závodníků na přírodních
okruzích. 

18.8.2022 pátek od 19:00 akční, fantasy    
VŠECHNO, VŠUDE, NAJEDNOU
Starší čínská imigrantka Evelyn Wang (Michelle
Yeoh) se ocitá v bláznivém dobrodružství, ve
kterém se pokouší zachránit svět tím způsobem,
že prozkoumá paralelní vesmíry se životy, které
mohla mít.

19.8.2022 pátek od 19:00 horor              
ARTHUR: PROKLETÍ
Alex je už od dětství fanoušek filmu Arthur a Mi-
nimojové. Na svoje narozeniny ho jeho nejlepší
přátelé překvapí a vezmou do domu, kde se film
točil. Nikdo z nich netuší, že jde o zlověstnou 
a smrtelnou past. Z dětského snu se brzy stává
hrůzná noční můra.

20.8.2022 sobota od 16:00 pohádka   
DC LIGA SUPER MAZLÍČKŮ
Když je Liga spravedlnosti zajata Lexem Lutho-
rem, Supermanův pes Krypto vytvoří tým domá-
cích mazlíčků z útulku, kteří dostali
superschopnosti: ohař jménem Ace, který se
stane supersilným a nezničitelným; prase jmé-
nem PB, které může dorůst obřích rozměrů;
želva jménem Merton, která se stane superrych-
lou; a veverka jménem Chip, která získá elek-
trické schopnosti.  

20.8.2022 sobota 19:00 akční, fantasy
VŠECHNO, VŠUDE, NAJEDNOU
Starší čínská imigrantka Evelyn Wang (Michelle
Yeoh) se ocitá v bláznivém dobrodružství, ve
kterém se pokouší zachránit svět tím způsobem,
že prozkoumá paralelní vesmíry se životy, které
mohla mít.

21.8.2022 neděle od 16:00 pohádka
CESTA DO TVOJZEMÍ 
Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje
úžasný svět fantazie – Tvojzemí. Opice a krkavci
tu mluví lidskou řečí a po zlatých pouštích se
procházejí neskutečné stroje, které fungují v do-
konalém souladu s přírodou. Desetiletý Riki
uteče do Tvojzemí ze svého domova ve skuteč-
ném světě, protože zachytí signál vysílaný ta-
jemným zářivým kamínkem. Tento kamenný
zdroj velké síly, který chce každý získat, se
ukryje v Rikiho srdci. S kým může Riki sdílet toto
tajemství? Se svou novou drzou kamarádkou
Emmou? S opičím generálem Tidlingem? 

21.8. 2022 neděle od 19:00 film ČR      
HÁDKOVI  
Když se sejde rodina, je to vždy radost. Dva
bratři se svými ženami se potkávají v bytě svého
dědy, který je v nemocnici a už to s ním vůbec
nevypadá dobře. Bráchové jsou každý úplně
jiný, ale mají se svým způsobem rádi, zato jejich
manželky se nemohou vystát a vzájemné pom-
louvání je pro ně nezbytnou součástí života. 

24.8.2022 středa od 19:00 komedie
STŘÍDAVKA
Komedie režiséra Petra Nikolaeva plná rodinných
a partnerských zmatků.
Její hrdinové si uvědomí, že když se ze tří rodin
stane jedna velká, budoupotřebovat pořádný
plán. Plán, jak přežít souasné i minulé
partnery,všechny děti v rodině, ať už jsou jejich
nebo ne, plán, jak se v tom všem neztratit 
a udržet si zdravý rozum.

25.8.2022 čtvrtek od 19:00 drama          
AFTER: POUTO 
Čtvrtý díl romantické ságy začíná přesně tam,
kde předešlý díl skončil. V Londýně na svatbě
Hardinovy matky. S šokujícím odhalením toho,
do je jeho otec, se Hardin nemůže smířit a za-
číná se propadat do temnoty své duše a do pití.

28.8.2022 neděle od 16:00 pohádka
CESTA DO TVOJZEMÍ
Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje
úžasný svět fantazie – Tvojzemí. Opice a krkavci
tu mluví lidskou řečí a po zlatých pouštích se
procházejí neskutečné stroje, které fungují v do-
konalém souladu s přírodou. Desetiletý Riki
uteče do Tvojzemí ze svého domova ve skuteč-
ném světě, protože zachytí signál vysílaný ta-
jemným zářivým kamínkem. 

28.8.2022 neděle od 19:00 drama
AFTER: POUTO
Čtvrtý díl romantické ságy začíná přesně tam,
kde předešlý díl skončil. V Londýně na svatbě
Hardinovy matky. S šokujícím odhalením toho,
kdo je jeho otec, se Hardin nemůže smířit a za-
číná se propadat do temnoty své duše a do pití. 

31.8.2022 středa od 19:00 akční        
BULLET TRAIN
Brad Pitt hraje ve filmu Bullet Train nájemného
zabijáka Berušku, který je odhodlán vykonávat
svou práci mírumilovně, jelikož se mu spousta
předchozích kšeftů vymkla z rukou a smůla se
mu lepí na paty. Osud má nicméně jiné plány,
protože Beruška se při své nejnovější misi v nej-
rychlejším vlaku světa dostane do křížku se smr-
tícími protivníky. 

Změna programu vyhrazna 

LETNÍ KINO
Srpen 2022

5.8.2022 pátek od 21:00 film ČR
PREZIDENTKA
Kateřina Čechová (Anna 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.
Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku.
Vezme si paruku a v dokonalém převleku se 
v noci potají vytratí z Hradu. Plán jí vyjde doko-
nale. Kateřině se noční dobrodružství inkognito
v podhradí mezi lidmi zalíbí. 

PROMÍTÁNE OD 21:00 U KD KAPLICE

12.8.2022 pátek od 21:00 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. 

Od 19:30 beseda s herci z filmu Pánský klub
Kristýna Hrušínská, Martin Leták a další,
režisér Matěj Balcar a producent Ondřej Prášil
Od 21:00 promítání filmu na NÁMĚSTÍ

Počet židliček je omezený. DOPORUČUJEME,
PŘINÉST SI VLASTNÍ ŽIDLIČKY

Změna programu vyhrazena

Srpen 2022
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Řádková inzerce
Řádkovou inzerci můžete podávat v redakci Kaplic-
kého zpravodaje, tj. v infocentru Kaplice v Linecké
ulici 305 v Kaplici. Cena inzerátu 24,- Kč.

Vážení zákazníci,

k 30. září 2022 ukončuji provoz prodejny
obuvi v Kostelní ul. 73.

Od 1. srpna bude v prodeji s 30 - 50% sle-
vou všechno zboží vyjma značek Befado
a Demar, které bude nadále prodávat 
p. Debnárová v prodejně Free Style v Kostelní
76.

2-letou záruku zachovám. Případné rekla-
mace bude možné odevzdat v prodejně Free
Style nebo na adrese Libuše Smolíková, Bře-
zová 787, Kaplice.

Libuše Smolíková

Kaplický Zpravodaj. Měsíčník.
Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice,

IČO 245941, tel. 380 303 100, nákladem 3100 
výtisků. 

Evidenční číslo MK ČR E 115 76.  
Uzávěrka 9. čísla 15. 8. 2022 

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

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

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

Daniela Wimmerová, Magdalena Opolzerová 
a Ing. Lukáš Bodnár. 

Internetová verze: www.mestokaplice.cz  

Redakce se nemusí ztotožňovat  s názory zveřejněných
příspěvků a nezodpovídá za gramatické a stylistické

chyby přispěvovatelů
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Srpen 2022

12.8.2022 pátek od 21.00 film ČR
PÁNSKÝ KLUB
Terapie pro „eroticky závislé“ svede do-
hromady naprosto nesourodou pětici.
Sympatický a nesmělý učitel Cyril (Jiří
Mádl) se obává svých lechtivých před-
stav o studentkách. Neomalený eroto-
man a notorický záletník Eda (Milan
Šteindler) si stále dokazuje svoji muž-
nost. Mladý ajťák Martin (Martin Leták)
se prezentuje jako velký milovník, ale
jeho vystupování budí spíše rozpaky. 

Od 19:30 beseda s herci z filmu Pán-
ský klub
Kristýna Hrušínská, Martin Leták a další,
režisér Matěj Balcar a producent Ondřej
Prášil

Od 21:00 promítání filmu na NÁMĚSTÍ
Vstup zdarma

5.8.2022, pátek od 18.30 
Skupina FONTANELA - koncert
Vstup 100,-
Kap Café 

6.8.2022, sobota od 8.00, Kaplice nádraží
ŠKODOVKY VE STŘÍTEŽI 
9. ročník sletu a spanilé jízdy vozů
ŠKODA, aneb majitélé okřídlených šípů
spojte se

Program:
8.00 - 9.00 - registrace vozů a posádek

9.15 - zahájení srazu
9.30 - 11.30 - soutěžní disciplíny, pre-

zentace techniky nákladních moderních
vozů v areálu fimy Egal s.r.o.

11.30 - start “Spanilé jízdy” 
12.45 - dojezd do cíle

13.00 - 14.00 - oběd
14.30 - 15.00 - prezentace firmy CB Auto
15.00 - 16.00 - vyhlášení vítězů + roz-
dání pamětních listů účastníkům srazu

Doprovodný program:
Soutěžení pro děti, ukázka základní první
pomoci při zástavě srdce, prezentace
autokosmetiky, volná zábava, DJ Pepíno

Registrace posádek a více informací na
tel. 722 641 267
Startovné 200,-   

13.8.2022, sobota od 09.00
KAPLICKÝ BEACH NA KOUPÁKU
Stejně jako v minulých letech se turnaje
mohou zúčastnit všichni „amatérští“ zá-
jemci o tento krásný sport a změřit své
síly v kategoriích „Nadšení amatéři“ 
a „Skoro profíci“. Odměnou za jejich
umění a úsilí jim budou ceny v podobě
diplomů, medailí a pohárů a to, co si
vzájemně nadělí v podobě startovného.
Hlavním cílem ale určitě bude, užít si po-
hodový letní den v krásném a pohostin-
ném prostředí kaplického koupaliště. 
A těm, kterým se po sportovních výko-
nech z koupaliště nebude chtít domu, se
nabízí možnost, zakončit den tanečním
večerem na RETRO FESTIVALU 
S HITRÁDIEM FAKTOR.
Koupaliště Kaplice

5.8.2022 pátek od 21.00 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 republiky.
U KD Kaplice
Vstup zdarma

26.8. - 27.8.2022, pátek a sobota
KAPLICKÉ SLAVNOSTI 2022
Srdečně zveme na Kaplické slavnosti,
které jsou věnované výročí 50 let profe-
sionálních hasičů v Kaplici. 

Pátek 26.8. Odpoledne pro děti
16.00 - 20.00 Zážitková stezka pro děti

17.00 Pohádka  kejklíře Vojty
20.00 Gin F# - rock
21.00 Fireshow Alterna

Večer pro dospělé
SUMMER PÁRTY v pivním stanu do 02.00

Sobota 27.8. Program slavnosti
9.30 Jízda hasičské techniky 

městem
10.30 Slavnostní zahájení
12.00 Božejáci
12.30 Ukázka zásahu
13.00 Božejáci
13.45 Ukázka zásahu
14.30 Shellou band
16.00 Ukázka zásahu

Hlavní scéna
17.30 Hey Apple
19.00 Lucie revival
21.30 The Silver Spoons
23.00 Děda mládek Illegal Band

Pivní stan
12.00 Harley Vládi Růžičky
14.00 Správná pětka¨
16.00 Element
18.00 Good Times big band
20.00 Světlo
22.00 Hrajeto

26.8.2022 pátek od 18.30 
Skupina HRAJETO - koncert
vstup 100,- 
Kap Café 

6.8.2022, sobota 
STŘEDOVĚK NA POŘEŠÍNĚ
Celodenní akce pro rodiny s dětmi na
podhradí hradu Pořešín. Řemeslné dílny,
trh, středověká hudba.
Vstup 100,-
Hrad Pořešín
Více na www.hradynamalši.cz

20.8.2022, sobota
ŠUMAVSKÝ AMATÉRSKÝ POHÁR
Motokrosový areál Blanská kotlina

Po celý srpen
Srpnová výstava v Kap Café trojice ma-
lířek J.Linhartová, L.Broncová a J.Stej-
skalová

Po celý srpen
Výstava háčkovaných výrobků a lapačů
snů
Výstavní síň kina Kaplice

Změna programu vyhrazena
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Milí Kapličáci,
v období let 2018 až 2022 jsem byla díky Vám zvolena do zastupitelstva města
Kaplice. Zároveň jsem vykonávala i funkci radní. Vzhledem k tomu, že jsem
chtěla tyto dvě funkce vykonávat zodpovědně a cílevědomě, byla to skutečně
práce na celý úvazek. Mnoho z Vás mne oslovovalo se svými starostmi a při-
pomínkami, které jsem se podle svých možností snažila řešit. Když se ohlédnu
za uplynulým obdobím, myslím, že celé vedení města se zasloužilo o to, že
Kaplice zkrásněla a prosperuje. Lidé přijíždějící do Kaplice si pochvalují její čis-
totu a množství zeleně. Ti, kteří v Kaplici bydlí, si nemohou nevšimnout inves-
tic, které jsou vkládány např. do oprav silnic a chodníků, občanské vybavenosti
a sportovních zařízení. Nemůžeme si však nalhávat, že všechno je v naprostém
pořádku. Neustále se potýkáme s problémy s některými nepřizpůsobivými občany,
vandalismem, nedostatkem financí na zajištění plánovaných akcí…. Bohužel, celá 
společnost je laděna do negativních postojů, kdy jsou neustále kritizovány a zdůrazňovány nedostatky a chyby, a tento negativismus
se objevuje i mezi Kapličáky. Daleko častěji slýchávám stížnosti a výtky, než byť i jedinou větu „To se povedlo“.   Ale nechci a
nebudu si stěžovat. Práce s lidmi a pro lidi je vždycky složitá, a já bych Vám všem chtěla popřát, aby Kaplice byla i nadále městem,
v kterém se příjemně žije a na které můžeme být pyšní. JUDr. Vanda Kárová

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych se krátce ohlédnul nejen za právě pomalu končícím volebním obdobím, ale i za 20 lety, které mi díky Vaší

důvěře umožnily působit nejen v pozici zastupitele, ale také na pozici člena rady města a místostarosty města. 
Zdálo by se, že bych tedy mohl směle prohlásit, že díky 20 letům působení v komunální politice už všechno vím a znám, že už

všemu rozumím a že tedy pro mě není problém rozvíjet Kaplici ku spokojenosti všech a plnit osobní potřeby, přání a představy kaž-
dého, kdo s nimi na město nebo přímo za mnou přijde. To však často neplatí. Čím déle jsem ve funkci zastupitele, tím více vnímám,
jak je jednoduché si něco vysnít, naplánovat, nebo dokonce něco slíbit, a jak složité může být vysněný plán naplnit a vyřčený slib
dodržet. Neboli jak daleká cesta vede od dobrého úmyslu ke skutečným činům. Získané zkušenosti mi ale také ukázaly, že určitě
existují cesty, jak naplnit asi hlavní cíl a smysl mé práce. Ten spatřuji ve spokojeném občanovi Kaplice, kterému se v Kaplici dobře
žije a je rád, že je „Kapličákem“! 

Pokud jde zejména o plnění představ a přání jednotlivých občanů nebo skupin občanů, považuji za nejúčinnější od samého začátku
oboustrannou snahu chtít spolu napřímo (ne např. přes sociální sítě) komunikovat, která jde ruku v ruce s uměním kompromisu
neboli s vůlí vnímat a chtít pochopit daná fakta či argumenty druhé strany a takto pak nalézt společné řešení. Pak by jistě ubylo
případů, kdy občané nabydou dojmu, že jejich problému nevěnujeme dostatečnou pozornost, či snahu a úsilí o jeho vyřešení. 

Jako hlavní prostředek na cestě k naplňování společných cílů stále více vnímám nutnost co nejširší možné diskuse a co nejužší
spolupráce všech kompetentních stran, které společně chtějí nejen tyto cíle zodpovědně naplánovat, ale co nejefektivněji je i splnit. 

I hodnocení uplynulého volebního období by se dalo pojmout jako uvedení všeho, co se vybudovalo a udělalo. Bylo zrealizováno
nemálo investičních akcí, projektů, zorganizováno mnoho společenských, kulturních a sportovních akcí. Vedle toho byla přijata řada
řešení a rozhodnutí. Je právem každého z Vás posoudit, zdali se to či ono povedlo, nebo nepovedlo i z Vašeho pohledu. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat za cenné podněty všem přátelům z hnutí Otevřená radnice, se kterými jsme se po celé 4 roky
pravidelně scházeli, za spolupráci kolegům z městského úřadu a Vám spoluobčanům za podporu v podobě pozitivní, ale i za zdroj
pro sebereflexi v podobě negativní zpětné vazby. 

Do letošních voleb budeme vstupovat jako sdružení politického hnutí NEZÁVISLÍ a nezávislých kandidátů pod názvem OTEVŘENÁ
RADNICE KAPLICE. Se snahou využít získaných zkušeností a s vůlí a odhodláním plnit reálné cíle, se budeme těšit na případnou
spolupráci i v dalším volebním období. Mgr. Libor Lukš

HNUTÍ OTEVŘENÁ RADNICE bilancuje
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