
GRAND PRIX Kaplice bude stejně jako
v minulých letech součástí tratě meziná-

rodní setinové rallye klasických a sportov-
ních vozidel XIII. South Bohemia Classic
2022. Silniční okruh na náměstí a v přile-
hlých ulicích navazuje na tradici kaplic-
kých okruhových závodů motocyklů 
a automobilů, které se konaly v padesá-
tých a šedesátých letech minulého století
a bývaly součástí mistrovství republiky.

„V sobotu 10. září absolvuje 160 posá-
dek veteránů dvě kola s měřením od-
chylky setinu sekundy od předepsaného
času. Vstupné je zdarma, doprovodný
programu začne na náměstí od 13 hodin,
budou zde vystaveny automobilové vete-

rány, vystoupí hudební skupina a děti se
mohou těšit na skákací hrad. Hlavním ta-
hákem letošního ročníku bude ale jedno-
značně jízda formulového vozu, který
bude řídit zatím jediný český jezdec for-
mule 1 Tomáš Enge,“ zve do Kaplice ředi-
tel soutěže Pavel Kacerovský z pořádající
agentury ČK motorsport.

Organizátoři zvou na Grand Prix zároveň
i ostatní majitele historických vozidel. Na
náměstí a v přilehlých ulicích mohou 
vystavit svá vozidla a následně se zúčast-
nit exhibičních jízd po trati okruhu – to
vše zcela zdarma. Jedinou podmínkou je
rok výroby vozidla do roku 1985, regis-
trace na www.grandprixkaplice.cz a pří-
jezd na místo konání do 12:30 hodin.

Jediný český pilot formule 1 Tomáš Enge
tahákem Grand Prix Kaplice 
Ing. Karel Mach

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
v tomto měsíci nás če-

kají důležitá rozhodnutí
spojená s komunálními
volbami. Ty se uskuteční
ve dnech 23.-24. 9 na
obvyklých volebních

místech a o jejich organizaci získáte in-
formace v samostatném článku tohoto
zpravodaje.

V něm se také v posledních dvou měsí-
cích prezentují svými programy uchazeči
o Vaše hlasy. V předchozích letech se
stalo jakousi zvyklostí, nejen v celo-
státní, ale i v komunální politice nabízet
lákavá řešení citlivých otázek, které se
dotýkají každého z nás. Ne všechny sliby
jsou splnitelné, a tak bychom my voliči
měli přemýšlet nad reálností slibů. Jak se
říká, „slibem nezarmoutíš“. Za svého
dvanáctiletého působení na radnici jsem
získal zkušenost, že největšími soupeři
jsou ti, kteří reprezentují populismus.
Ten vnímám na stejné úrovni, jako vnější
hrozby. Populismus nás dokáže spoleh-
livě rozeštvat a vyvolávat nesplnitelná
očekávání. Když začneme věřit vzduš-
ným zámkům a pak budeme zažívat
zklamání, povede to jen k růstu napětí 
v celé společnosti. Právě nyní se nachá-
zíme ve velmi složité situaci, kterou mů-
žeme zvládnout pouze tehdy, pokud
potáhneme všichni za jeden provaz. 
V těžkých obdobích je velice důležité,
hledat to, co máme společného a místo
konfliktů hledat řešení. Doufám, že po
podzimních volbách budou noví zastupi-
telé pracovat v tomto duchu a ve pro-
spěch našeho města.

S přáním krásných podzimních dnů 
Váš starosta Pavel Talíř

Mgr. Pavel Talíř
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Městská knihovna
Kaplice

strana 2

3. 10. 2022 OD 17 HODIN
„KDYBY FOTOGRAFIE MOHLY 

VYPRÁVĚT“
PETR HORÁLEK
POPULARIZÁTOR ASTRONOMIE, SPISO-

VATEL, CESTOVATEL, MILOVNÍK A FOTO-
GRAF KRÁS (NEJEN) NOČNÍ OBLOHY,
NOSITEL NĚKOLIKA OCENĚNÍ SNÍMKU
DNE NASA, PRVNÍ ČESKÝ FOTOAMBASA-
DOR EVROPSKÉ JIŽNÍ OBSERVATOŘE,
DELEGÁT MEZINÁRODNÍ ASOCIACE PRO
TMAVÉ NEBE.

Prázdninová knihovna
I letos jsme měly v knihovně připravený

program pro děti v rámci týdenní Prázd-
ninové knihovny. Děti navštěvovaly kni-
hovnu každý den od ranních do
odpoledních hodin, paní Jana Urazilová
nachystala týden plný her, soutěží, výletů
do přírody, také již tradiční výlet do Če-
ského Krumlova.Těšíme se na další prázd-
niny v knihovně!

Připravujeme na říjen:
Beseda s paní Michaelou Bednářovou,

DiS. na téma dentální hygiena.

Parkovací plochy 
v Kaplici a okolí

Zamyšlení

Bc. Miluše Lukšová, referent odboru
správy majetku a ekonomiky MěÚ
Kaplice

Realizace nové
zubní ordinace po-
kračuje! 
Mgr. Pavel Janota

Marcela Soukupová

Informace pro občany

V rozpočtu na rok 2022 schválilo Zastu-
pitelstvo města Kaplice financování na vy-
bavení nové zubní ordinace. I když byly
peníze z rozpočtu uvolněné, trvalo delší
dobu než byla zpracována  projektová do-
kumentace, včetně vyjádření dotčených
orgánů. Dne 18.7.2022 byly Stavebnímu
úřadu v Kaplici předloženy písemné pod-
klady se žádostí o vydání stavebního po-
volení. Dne 15.8.2022 se sešly radní 
p. Opekarová a p. Kárová  se zaměstnanci
Odboru správy majetku MěÚ v Kaplici, 
s MUDr.Trachem a paní Mužíkovou ze
zubní ordinace v Českém Krumlové.
Všechny zúčastněné strany si upřesnily
další postup realizace stavebních úprav
zubní ordinace. Při této příležitosti MUDr.
Trach upozornil na možnost ošetření bo-
lesti zubů občanů Kaplicka v jeho ordinaci
v Českém Krumlově, a to po předchozí
domluvě na čísle 702 877 110.  O před-
pokládaném otevření nové zubní ordinace
Vás budeme včas informovat.

Za realizační tým: Opekarová, Kárová,
Janota

Vážení spoluobčané, 
na základě častých dotazů občanů města
Kaplice, kteří žádají o řešení nedostatku
parkovacích stání na území města Kap-
lice, sdělujeme, že se tímto problémem
intenzivně zabýváme. Prakticky neustále
hledáme a prověřujeme možnosti vybu-
dování nových parkovacích míst; u někte-
rých lokalit již máme zpracovanou
projektovou dokumentaci (PD). Zpraco-
vané PD jsou k nahlédnutí u tohoto článku
na internetových stránkách města 
Kaplice.
Níže uvádíme výčet plánovaných 
projektů:
Na sídlišti 9. května vedle budov č.p.
773, 775, 765. Nově vzniknou parkovací
stání na některých vybraných plochách
pro kontejnery na odpad, přičemž tyto
kontejnery budou přemístěny na centra-
lizované plochy pro kontejnery. Pod budo-
vami č.p. 747 – 752 je možnost vyznačit
podélná parkovací stání na stávající 
asf. komunikaci. Předpokládáme, že by 
v této lokalitě postupně mohlo vzniknout
okolo 100 nových parkovacích stání. 
Na sídlišti Na Vyhlídce před budovami
č.p. 516 – 517. Předpokládáme, že by 
v této lokalitě postupně mohlo vzniknout
okolo 60 nových parkovacích stání + 44
nových stání u polikliniky, které 
by měly být vybudované v rámci PD re-
konstrukce ul. Fantova, kde se počítá 
s vybudováním parkovacích ploch 
u ZŠ Školní a ZŠ Fantova. Na tento 
projekt navazuje PD ul. Školní. 
V lokalitě Nové domovy před budovami
č.p. 491 – 493. V této lokalitě by mohlo
postupně vzniknout okolo 18 nových par-
kovacích stání. 
Šumavská u č.p. 731 dojde během srpna
2022 k výstavbě – rozšíření stávajících
parkovacích stání 
Lokalita Šumavská“, což zahrnuje ulice
Zahradní, Jabloňová, Luční, Okružní. 
Pohorská, Linecká, Omlenická, okolí
centra města Kaplice – rekonstrukce
stávajících parkovišť, přilehlé obce:
Dobechov, Pořešín, Hubenov, 
Hradiště, Blansko.
Na asf. ploše naproti poště se uvažuje 
o výstavbě parkovacího domu. 
U koupaliště vznikne 152 stání pro vo-
zidla a 9 stání pro obytné vozy.
U nové sportovní haly 32 parkovacích
stání. 
S ohledem na značné finanční prostředky
budeme parkovací plochy budovat po-
stupně během příštích let. 
Součástí těchto plánovaných staveb jsou
i opatření k zadržování vody v krajině, od-
toku srážkové vody a osazení zeleně.  

Bližší informace na tel. 380 303 162, 606
731 351, email luksova@mestokaplice.cz,
https://www.mestokaplice.cz/priprava-
projektu/ostatni-163 nebo osobně v bu-
dově radnice, Náměstí 70, v kanceláři 
č. 315 u Bc. Miluše Lukšové. 

Vážení občané města Kaplice. Blíží se
podzim a s ním i volby do zastupitelstva
Města Kaplice. Rozhodování každé čtyři
roky není vůbec snadné. Za někým je
vidět práce a investice a za někým kritika
na sociálních sítích. Pokud se každý za-
myslí nad svým postojem, tak vždy vítězí
emoce. Pokud je mi vyhověno, chválím, 
a pokud ne, okamžitě kritizuji. Zkusil se
někdo z nás přenést a vžít se do kůže lidí
na obci, zeptal se někdo sám sebe, jak
bych se zachoval já? Vždy je jednodušší
říkat, že je vše špatně a být na město na-
štvaný. Ale kolik je vás, co přijdou na za-
stupitelstvo, co se zajímají o dění ve
městě a chtějí i přiložit ruku k dílu nebo
přispět nějakým nápadem. Dnes je nej-
horší, že čím víc je argumentace primi-
tivní, tím se jí hůře bráníme. Všichni znají
svá práva, ale o povinnostech, o těch se
mlčí. Letos na podzim máte jedinečnou
šanci toto změnit.
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Rozmístění dětských hřišť a ploch pro hraní v Kaplici a okolí
Barbora Dibitanzlová, referent odboru správy majetku a ekonomiky MěÚ Kaplice

Vážení spoluobčané,
na základě vašich podnětů, sdělujeme následující:
v současné době má město Kaplice ve správě 22 dětských hřišť a ploch pro hraní, včetně dětských hřišť v Blansku, Hubenově, 

Pořešíně a ve Žďáře. V letošním roce došlo k realizaci dětského hřiště v ulici Osiková. Dětské hřiště Šumavská, prochází rekonstrukcí.
Letos na podzim začneme realizovat dětské hřiště Na sídlišti u čp. 767, 768, 769. Během celého roku také postupně, dle situace 
a finančních možností, dochází k opravám či výměnám a postupnému doplňování nových herních prvků, na již stávajících herních
plochách. 

• Lanové centrum
• Parkurové 
• Pamtrekové hřiště (pro jízdu na kole a kolečkových bruslích)

Bližší informace na tel. 380 303 165, 778 420 208, email barbora.dibitanzlova@mestokaplice.cz, nebo osobně v budově radnice,
Náměstí 70, v kanceláři č. 317. 
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Z důvodu stěhování bude kontaktní
pracoviště Úřadu práce ČR v Ka-
plici, Tržní 84, ve dnech 21. –
27.9.2022 uzavřeno. Žádosti bude
možné podávat vhozením do
schránky na budově. Od 29.9.2022
bude kontaktní pracoviště Kaplice
otevřené na nové adrese Kostelní
124, Kaplice.

Ing. Vendula Pohlová
Vedoucí oddělení Kontaktní pracoviště
Kaplice

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

MASÁŽE VÁM NA MÍRU V SALÓNU SLU-
NÍČKO NA VYHLÍDCE V KAPLICI 

Relaxační a sportovní masáže celého
těla 

Telefon 702 023 044 

Teším se na Vás, Lucie Goldfingerová 

Držiteli Z.P s N.P. prodám zánovní, ne-
střílenou samonabíjecí pušku AR 15 v
ráži 9mm od firmy New Frontier Ar-
mory, USA, k tomu 4 ks zásobníků Glock,
případně střelivo a kolimátor Falkele. Vše je
nové, nepoužité.

Kontakt: hattavey56@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 te-
pelných čerpadel,,NIBE“
Výměnu radiátorů,kotlů,rozvodů,boilerů atd.
Rekonstrukce koupelen včetně zařízení
Zajištění energetických výpočtů a projektů
Dlouholetá praxe v oboru 

Tel. 728 678 397
Email milancvach@seznam.cz

Uzavření kontakt-
ního pracoviště
Úřadu práce
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Město myslí na své seniory a podporuje myšlenku vzniku
služby senior taxi pro občany Kaplice a přilehlých osad. Příprava
vzniku projektu vyžaduje samozřejmě dostatek času a úsilí.
Město aktivně hledá cesty, aby služba mohla v Kaplici brzy vznik-
nout. Proto byly v červnu letošního roku osloveni potencionální
poskytovatelé, kterými by mohli být Charita Kaplice a Ledax
o.p.s.  V průběhu července a srpna již s nimi proběhla první jed-
nání. Všichni zainteresovaní vidí vznik služby jako smysluplný.
Podporovanými účely cesty by byly hlavně návštěva lékaře, 

lékárny, hřbitova, cesty na autobusové či vlakové nádraží, kos-
tely a knihovny. Senior taxi by zajišťovalo a finančně podporo-
valo město Kaplice
prostřednictvím vy-
braného poskytova-
tele. Na cestovném
by se pak částečně
podílel přepravovaný
senior a částečně 
by bylo dotováno 
z rozpočtu města. 

Mgr. Pavlína Bláhová, vedoucí odboru sociálních věcí
a péče
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Informace o umístění nových popelnic na kovové odpady 
Bc. Miluše Lukšová, MěÚ Kaplice, Odbor správy majetku a ekonomiky

Vážení spoluobčané, na níže vyjmenovaných kontejnerových
stanovištích budeme v měsíci září 2022 postupně umisťovat
nové černé plastové popelnice s šedým víkem určené pro ko-
vové odpady. Popelnice budou označeny šedou nálepkou s po-
pisem a víko bude uzamčeno; pro vhoz kovového odpadu jsou
ve víku vytvořeny otvory.  

Stanoviště pro umístění popelnic: 

Popelnice označena šedou nálepkou na kovy

ANO
Do popelnic na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze

skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů
a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky,
hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové 
odpady.

Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet 
i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola
a další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou ko-
vové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat
pouze kompletní.

NE
Do popelnic určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky

od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani
domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více ma-
teriálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samo-
statně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou
olovo či rtuť. 

Vznik SENIOR TAXI v Kaplici
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Web „Čtení pomáhá“ poskytuje pomoc lidem, kteří ji potře-
bují, díky žáky přečteným knížkám. Potom, co dárce správně vy-
plní test o dané knize, dostane pomyslných padesát korun 
a může je darovat na jednu z mnoha charitativních sbírek. I naše
třída se v rámci literárního kola doporučené četby zapojila. Jako
odměnu za zúčastnění nám naše třídní učitelka Dana Kvasnič-
ková připravila literární večer spojený s přespáváním ve škole.

Celá akce se odehrála ke konci června. V pozdních odpoledních
hodinách jsme se sešli před školou a první položka na našem
harmonogramu – návštěva školní knihovny – mohla započít. Pro-
hlíželi jsme tituly, které se rokem vydání řadily pro nás do dávné
minulosti, a navrhli některé z nich na vyřazení. Dramaticky jsme
si předčítali pověsti národní z Kytice a hudebně talentovaní spo-
lužáci zahráli na klavír.

Následně jsme vyrazili na školní zahradu, kde jsme nachystali
propriety k opékání buřtů. Rozdělaný oheň vytvořil krásnou
atmosféru a během pochutnávání si na buřtech či chlebu (za ten
mnohokrát děkujeme spolužáku Kryštofovi) jsme plánovali naši
další aktivitu, kterou byla prezentace naší oblíbené knihy ostat-

ním. Představili jsme si navzájem spoustu žánrů – od young
adult romantiky přes historické drama, japonskou či dobrodru-
žnou literaturu až po fantasy knihy a hororové báje a povídky.
Poté jsme se začali ukládat ke spánku. A nevylučuji, že i v noč-
ních hodinách se ze třídy ozval šepot nebo smích.

Podtrženo sečteno, akce se moc vydařila a hezky nás namoti-
vovala k zúčastnění se v dalších projektech.

Literární večer 7.A ZŠ Školní spojený se spaním ve škole
Simona Žďiarská

Z kaplických škol
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Z kaplických škol

Konec školního roku je pro všechny náročný. Učitelé chtějí udr-
žet žáky do poslední chvíle v plném výukovém procesu, žáci do-
hánějí známky a do toho svítí sluníčko, které se snaží každého
vytáhnout ven. A aby toho nebylo málo, tak u nás vrcholí uza-
vírání činností studentských společností. Jinými slovy likvidace
studentských firem, zjištění hospodářského výsledku a případné
rozdělení zisku. To patří k běžnému konci školního roku. Ovšem
letošní školní rok byl výjimečný z několika hledisek. Studentské
společnosti byly úspěšné v několika soutěžích, 3. místo na vele-
trhu JA Expo 2022. 1. místo v soutěži TOP LOGO v Jihočeském
kraji a 3. místo v národním kole. Poslední zmiňovaný úspěch
nám otevřel dveře na ambasádu USA. Dále jsme se zapojili do
projektu Podnikavá škola, který realizuje Jihočeská hospodářská
komora, kde byl červen ve znamení workshopů a celokrajského
kola soutěže jednotlivých týmů zapojených středních škol. 

JA Award Ceremony 2022
Ve čtvrtek 23. června 2022 jsme se se zástupkyněmi student-

ské společnosti Cup of Joy, Terezou Feslovou a Linh Trinh, 
účastnily slavnostního předání ocenění v soutěži TOP Logo. Tato
studentská společnost vyhrála krajské kolo a umístila se na krás-
ném 3. místě v národním kole. Akce byla určena pro nejúspěš-
nější studentské firmy a jejich pedagogy z celé ČR a uskutečnila
se ve výjimečných prostorech americké ambasády v Praze.
Celou akci pořádala JA CZECH a zaštítil ji přímo Chargé d´affa-
ires Michael J. Dodman. 

Pro pedagogy a žáky to byla jedinečná příležitost setkat se i 
s významnými hosty, mezi které patřili zástupci společností Mic-
rosoft, Dermacol, Samsung, New Your University Prague, a další.
Setkání bylo plné očekávání a emocí, ale i nových informací 
a možností navázání dalších kontaktů, které nás mohou v dalším
roce posunout zase o kousek dál. 

Podnikavá škola
Naše škola se zapojila do projektu Jihočeské hospodářské ko-

mory „Podnikavá škola“. Cílem projektu je podpora podnikavosti
a kreativity u žáků středních škol. Zapojili jsme se tedy s našimi
studentskými firmami. Jihočeská hospodářská komora připravila
pro školy manuál, který můžeme při vyučování využívat a slouží
jako vodítko pro podporu podnikavosti a kreativity u žáků. Aby
se probudil v žácích i podnikavý duch, museli mezi sebou stu-
dentské firmy i soutěžit ve školním kole a následně postoupili
výherci do krajského kola. 

Školní kolo se uskutečnilo 31. 5. 2022, kde musely firmy před-
vést nejen svůj výrobek, ale prezentovat celou svou firmu zají-
mavým způsobem tak, jako by porotci byli potenciální investoři,
kteří mají zájem do jejich firmy investovat. Rozdělili jsme stu-
denty do 2 kategorií – 2. ročník a 3. ročník. Z druhého ročníku
vyhrála společnost Plafi zabývající se výrobou výrobků z Fimo
hmoty a ze třetím ročníku postoupila do krajského kola společ-
nosti Waxly Candles, která vyrábí svíčky. A tak začala pro tyto 
2 společnosti velká práce s přípravou na krajské kolo. 

Hned 2. 6. 2022 byl pro ně připraven BusinessCamp pořádaný
opět Jihočeskou hospodářskou komorou v Českých Budějovicích.
Zde byly připraveny 3 praktické workshopy se zaměřením na
tvorbu prezentace, prezentační a komunikační dovednosti 
a schopnosti efektivně využívat podnikatelské chyby. Workshopy
byly vedeny přímo podnikateli, kteří rádi předávali své zkuše-
nosti a tipy, které mohou využít v krajském kole. Celý den Camp
byl pro naše mladé podnikatele velmi přínosný a poučný. Již ces-
tou domů vymýšleli, jak upraví své prezentace, na co se zaměří,
aby byli co možná nejvíce úspěšní. Firmy několikrát upravily své
prezentace, vyzkoušely si prezentovat nejen před svými spolu-
žáky ve třídě, ale i před ostatními třídami, aby ztratily ostych 
a nebáliy se prezentovat před větším publikem.

17. 6. 2022 přišel velký den – finále. Konkurence byla veliká.
Celkem se jej účastnilo 11 týmů. V odborné porotě zasedli Jan
Plojhar (Papírnictví Plojhar), Karel Šimek (AdventureApp), Ta-
deáš Kapic (Content Combat - marketingový specialista). Každý
tým odprezentoval svou firmu v maximálním čase 5 minut a ná-
sledovalo 3minutové „grilování“ odbornou porotou. Týmy musely
prokázat komunikační dovednosti, skutečnou znalost svého pod-
nikatelského záměru a skutečného podnikatelského ducha.
Našim firmám se to podařilo skvěle. Firma Plafi se umístila na
krásném 4. místě a firma Waxly Candles celé finále vyhrála. Vý-
kony obou našich firem byly skvělé. Díky této soutěži získaly
přehled o prezentačních a komunikačních dovednostech firem z
jiných škol o jejich podnikatelských záměrech a mohou tak dál
směřovat své podnikání do dalšího ročníku.

Celý projekt nám nyní dává možnost využívat titul PODNIKAVÁ
ŠKOLA, na který jsme náležitě pyšní. Je nutné ale zdůraznit, že
je to hlavně práce našich žáků, kteří s neuvěřitelným elánem do
soutěže šli, nasbírali zkušenosti a vydali ze sebe to nejlepší, co
mohli. Moc jim za to děkujeme. 

Perný konec školního roku pro studentské firmy 

PhDr. Zdeňka Lovčí



Museli jsme se přestěhovat zpět na zne-
hodnocený zamokřený pozemek. Většina
asi ví proč. Nechci to v tomto článku ro-
zebírat. Najdete nás tedy opět vedle ha-
sičského fotbalového hřiště. Snažíme se
po velkých investicích fungovat, dokud
nám to počasí a deště zase nepřekazí.
Konec negativity. Jsme fajn tým pár lidí.
Pokud chceš i ty patřit do kolektivu, kde
nezáleží na ambicích nebo plemeni, záro-
veň ti nevadí občasná pomoc, máš u nás
dveře otevřené. Pokud chceš jen naučit
sebe, jak vysvětlit a naučit základy pos-
lušnosti tvého čtyřnohého parťáka, máš
dveře otevřené taktéž. Naše nové webové
stránky – www.cvicak-kaplice.cz, zde
najdete různé akce a informace o nás.
Chci moc poděkovat Ing. Pavlu Svo-
bodovi, opět se za nás postavil a po-
mohl opět se stěhováním. Upřímně…. 

Bez něho bych to všechno vzdala. Bez
jeho pomoci při jednáních kvůli problému
s pozemkem a atd. Velké poděkování
patří dále paní Vlastě Shillerové a její
rodině, že nám pomohli se zbytkem ba-
grování strouhy kolem pozemku. Byla to
velká pomoc, protože finančně bychom to
už nezvládli. Dále chci poděkovat
všem členům a kamarádům, kteří to
nevzdali, neodešli a pomáhali. Dále
všem lidem, kteří nám přispěli, jak-
koliv finančně, a to hlavně na sbírce
na Donio. Co je u nás nového a co bude:
Máme už i figuranta, takže máme i ob-
rany. Pořádáme konečně zkoušky. Bohu-
žel už nás ale nenajdete letos na
Kaplickém ušákovi, a na městských 
akcích. Je to těžké rozhodnutí, ale je to
naše společné osobní rozhodnutí, nás
členů. To ale neznamená, že nebudeme 

vidět, nemůžete si nás pozvat a nebu-
deme dělat akce pro členy a veřejnost!
Již v září se tešte na sranda psí závod
u nás na cvičáku! Bude to opět zá-
bava, tak jak to společně všichni
umíme. Sledujte prosím náš facebook
a webové stránky.

Děkuji za podporu a stále potřebujeme
pomoci.

Kapličáci,
měsíc září se nám všem zapíše do paměti jako měsíc, kdy se v Kaplici v motokrosovém areálu Blanská kotlina Kaplice odjelo

mistrovství světa.
3.-4.9.2022 nás čeká Mistrovství Světa v side motokrosu a finále Evropy ve čtyřkolkách.
Můžete se těšit na skvělé souboje těch nejlepších jezdců, autogramiádu i doprovodný program vč. ukázek těch nejmladších posádek

na sidecarach.
Přijďte si to s námi společně užít a večer zapít v mx after párty stanu přímo v areálu kde bude vstup zdarma.
Děkujeme a zdravý Vás team Motokros Kaplice.

Pro více informaci sledujte naše Facebookové, Instagramové a webové stránky 
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Pozvánka na Mistrovství Světa v side motokrosu a finále 
Evropy ve čtyřkolkách
Nikola Klečková

Sport, turistika

JSME ZPĚT A CHCEME PODĚKOVAT
Nela Poláková a tým ZKO Kaplice – U Hřiště 
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Sport, turistika

Nasedám do autobusu jedoucího do El
Calafate. Jedeme tři hodiny argentinskou
vyschlou pampou, v pozadí hory a jezera.
Do el calafatského hotelu Edenia dorážím
kolem poledne. Vyzvedávám si kufr, který
jsem si tu nechal a po sprše se vydávám
do města. El Calafate vzniklo na obchodní
cestě spojující Tichý a Atlantský oceán
(tady na jihu už je jihoamerický kontinent
tak štíhlý, že bylo spojení reálné). Dnes je

tohle městečko v podstatě jediné výchozí místo pro cestu k ar-
gentinským ledovcům. Takže se z něj stalo významné turistické
centrum a počet obyvatel tu rapidně stoupá. Jak se dá očekávat,
město je plné hospůdek, barů, kaváren a taky prodejen suve-
nýrů. Nikde na světě neprodávají příliš duchaplné suvenýry, ale
co se týče jejich kýčovosti, zaujímá Argentina určitě jednu 
z předních světových pozic. Škoda, myslel jsem, že nakoupím
nějaké dárky, ale nedostal jsem odvahu. 

Ráno si můžu přispat, v recepci hotelu mi sdělili, že mne pro
mou dnešní plánovanou cestu k ledovcům připojí k osmičlenné
skupině Argentinců, která tam vyráží v půl desáté. Tak spím
tvrdě až do čtvrt na devět. Mikrobus je přesný, průvodkyně umí
anglicky a ochotně mi vše, co říká domácím, překládá. Takže se
dozvím, že provincie téhle jižní části Argentiny se jmenuje Santa
Cruz, že na rozdíl od suché pampy pojedeme dnes úrodnější
stepí, kde kromě lam a zajíců žijí i pumy. Chová se zde také
hodně ovcí a farmy jsou co do plochy obrovské, kolem 150 hek-
tarů. Prý je třeba každé ovci poskytnout alespoň 5 hektarů pa-
stviny ročně, takže naše ovce mohou jen tiše závidět.  Míříme 
k největšímu argentinskému ledovci Perito Moreno (po ledovcích
Antarktidy a Grónska třetímu největšímu na světě). Již pohled 
z první vyhlídkové zastávky doslova bere dech. Když totiž chcete
vidět a zažít tento úžasný ledovec v plné kráse, musí být splněny
dvě základní podmínky – musíte ráno vyjet z El Calafate (žádná
jiná osada tu v dosahu asi 200 km není) a musí nastat ten zá-
zrak, že je krásné počasí, což je tu velká rarita. 

Mám dnes ohromné štěstí – obě podmínky jsou splněny. Tento
úžasný ledovec, který je pojmenován po objeviteli Francisku Mo-
renovi, patří k málo ledovcům, jejichž růst na straně jedné, kom-
penzuje jeho úbytek, takže převládá názor, že neustále mírně
narůstá. Je součástí národního parku Los Glaciares má plochu
250 km2, je 30 km dlouhý a 5 km široký. Jeho viditelná část,
tedy výška nad hladinou jezera Lago Argentino je asi 70 m, ale
jeho větší část, tj. asi 170 m, je schována pod vodní hladinou.

Přední část (jazyk) neplave v jezeře, takže jeho přední okraj vy-
tváří jakousi ledovou přehradu. Už první pohled zdálky je
úchvatný a co teprve, když člověk dorazí blíž. Fantastický bíle-
modrý odstín působí až pohádkově.  Po okružní túře kolem jeho
části, neodolám nabídce nasednout na loď, která jede až na
samý přední okraj ledovce. Zblízka pak ta ohromná masa ledu
působí ještě majestátněji a celkový dojem pak umocní ještě čas
od času hromová rána, která doprovází zlom části ledovce a jeho
pád do jezera, těsně vedle lodě.  Po hodině se vracíme do pří-
stavu a pokračujeme po silnici dále k místu s několika vyhlídko-
vými balkony, takže je možno si ledovec prohlédnout ze všech
stran a úhlů. Ze břehu je lemován rozkvetlými keři, takže cel-
kový dojem je opravdu nádherný.Kvečeru pak cestou zpět je-
deme po břehu 120 km dlouhého Lago Argentino, ledovcového
jezera, na jehož břehu stojí můj hotel Edenia. Po návratu do El
Calafate si uvědomuji, že dnes je můj poslední den v Argentině,
takže si dávám v restauraci nejprve argentinské pivo, pak pravý
argentinský steak s výborným místním červeným vínem Malbec.
To je v Argentině skoro povinnost.

Ing. Jaroslav Tošner

Postřehy z cest - Putování Patagonií – 3. část

Ledovec Perito Moreno
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Společnost, sport

Zdravíme všechny příznivce mBike Kap-
lice.

Během letních prázdnin jsme se každý
rozlétli na tábory a dovolené, tak jsme
pravidelné tréninky nahradili soustředě-
ním, které se konalo koncem července 
v Motokrosovém areálu Blanská kotlina.
Pro naše motokrosové nadšence to byla
velká výzva. Poprvé na opravdové trati,
nový povrch, těžký terén a jiné zálud-
nosti, kterým ale s velkým odhodláním 
a nasazením čelili a s pomocí trenéra a in-
struktorů perfektně všichni zvládli. Pro-
gram probíhal bez rodičů, o to více se
projevila soudržnost celého teamu, vzá-
jemná pomoc a spolupráce. Klub oslavil 
v rámci soustředění také 10 let výročí od
jeho vzniku. K tanci nám hrál DJ Fanny,
ještě jednou moc díky za prima večer!
Společnou fotku a spoustu jiných super
záběrů máme díky skvělému fotografovi
Jindrovi! Byla to moc prima akce a už teď
se těšíme na další. Vážíme si pomoci
všech, kteří se do akce zapojili.

Od září tradičně navážeme pravidelnými
tréninky, upřesnění místa bude vždy 
v události na našem facebooku a insta-
gramu. Najdete zde i fotky a videa z na-
šich akcí.

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

MILOSTIVÉ LÉTO PODRUHÉ. ZÁJEMCŮM OPĚT POMŮŽE BEZ-
PLATNÁ PORADNA MEZI PARAGRAFY

Od 1. září 2022 budou moci dlužníci využít po dobu tří
měsíců tzv. Milostivého léta k úhradě dluhu vůči veřejno-
právním institucím. Jedná se tak po necelém roce o dru-
hou příležitost pro dlužníky zbavit se svých dluhů, které
jsou vymáhány soudním exekutorem, které mají vůči
státu. Milostivé léto umožňuje zaplatit dluh bez navýšení
o úroky z prodlení či penále.

„Uhradit dluhy bude možné vůči dopravním podnikům, nemoc-
nicím, nezaplaceným poplatkům, zdravotním pojišťovnám,
územním samosprávným celkům, ale i vůči dluhům u energetic-
kých společností (např. ČEZ) ve vlastnictví státu,“ vyjmenovává,
jakých dluhů se milostivé léto týká, Markéta Kneislová z česko-
krumlovské Bezplatné poradny mezi §§.  První Milostivé léto již
proběhlo na sklonku minulého a začátku letošního roku. I tehdy
zájemcům o vyřešení svých dluhů vůči státu pomáhala Bez-
platná poradna mezi §§, která má pobočky v Českém Krumlově,
Větřní, Kaplici, Trhových Svinech a Nových Hradech.

„I tentokrát jsme připraveni zájemcům, kteří chtějí umořit svůj

dluh, pomoci,“ sděluje Markéta Kneislová z českokrumlovské
Bezplatné poradny a dodává: „V našich poradnách patří dluhová
problematika k těm nejčastějším, které s klienty řešíme. Upo-
zorňujeme ale, že Milostivé léto se nevztahuje na dluhy vůči
soukromým věřitelům. Milostivé léto II se také nevztahuje na
peněžité tresty a jiné nemajetkové sankce uložené v trestním
řízení za úmyslný trestný čin i náhradu újmy způsobené na
zdraví. Také není možné uplatnit Milostivé léto na daňové 
a správní exekuce a na pohledávky sankčního charakteru“. 

Pro více informací k milostivému létu a dluhové problematice
se mohou zájemci obracet na jakoukoliv pobočku Bezplatné po-
radny mezi paragrafy. Poradenství poskytujeme osobně po před-
chozím telefonickém (774 110 124) nebo e-mailovém
(pravni.poradenstvi@krumlov.cz) objednání. Provozní doba po-
radny v Kaplici je středa a čtvrtek vždy od 8 do 16,30 hodin,
provozní doby ostatních poraden najdete na našem webu
www.poradna.krumlov.cz

Kontakt pro vice informací: 
Bezplatná poradna mezi paragrafy, ICOS Český Krumlov
Mgr. Markéta Kneislová, vedoucí pracovník Bezplatní poradny

mezi paragrafy
Mobil: 774 110 124, e-mail: pravni.poradenstvi@krumlov.cz
www.poradna.krumlov.cz

Další příležitost pro dlužníky - MILOSTIVÉ LÉTO PODRUHÉ
Hana Šustrová, komunikace s veřejností ICOS Český
Krumlov, o. p. s
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„Bratři, sestry“, začínám tímto netradič-
ním sokolským oslovením, neboť celý
tento článek se bude linout právě v duchu
Sokola a jeho hesla „ve zdravém těle
zdravý duch“. V rámci aktivizačního pro-
gramu pro seniory jsme totiž s našimi ba-
bičkami a dědečky u nás v Domě 
s pečovatelskou službou začali cvičit 
a ladit tělo na letní sezónu . Cvičení pro-
bíhá na židlích, za doprovodu hudby 
a vede ho Danča, cvičitelka i pečovatelka
v jedné osobě. 

Ze začátku byli naši budoucí cvičenci
trochu skeptičtí, každá změna je pro ně
sice lákavým zpestřením, ale zároveň tro-
chu i stresem z neznáma. Paní Š. prohlá-
sila, že se půjde sice ze zvědavosti
podívat (jen za dveře!), ale rozhodně ne-
bude cvičit. Na chodbě této svérázné paní
zdatně přikyvovaly další naše klientky
zvědavé, co nového se bude dít, ale bo-
jácné, co se od nich bude očekávat. 
Jedině pan B. účast nadšeně přislíbil 
a v rámci tréninku a procvičení ztuhlých
svalů začal s chodítkem rázně štrádovat
po chodbě. Právem jsme se tedy obávaly,
abychom nepřecvičovaly jen pro Sokola
pana B. a dalších 10 prázdných židlí. Na-
štěstí se naše obavy hned po první minutě
začátku cvičení rozplynuly, tance na žid-
lích se aktivně zúčastnilo 12 seniorů. 
A paní Š? Ta ve svých 92 letech cvičila tak
pilně a poctivě, že poté spala prý až do
rána, nicméně druhý den se hned dych-
tivě ptala, kdy bude další „sokolský slet“. 

Minulý týden proběhlo další cvičení, toho
se účastnilo 13 seniorů a ještě teď, při
psaní tohoto článku, my v uších zní song
Karla Hály „Ona je krásná jak štěstí 
a štíhlá jak laň…“, na kterou cvičitelka

Danča vymyslela krásnou choreografii.
Díky zapůjčení různých Orfových nástrojů
od Jílovické školy (které tímto patří velký
dík) se mohli účastníci i aktivně zapojit,
rozvinout smysl pro rytmus a hudební cí-
tění jako takové. Při pomalém songu jsme
si i párově zatancovali. Při závěrečné písni
Karla Gotta „Být stále mlád“ se téměř
všichni (uvažte!) zvedli ze židlí a v kruhu
jsme si ruku v ruce zatancovali. Věřím, že
ne jenom nám, pečovatelkám, to přineslo
velice pozitivní zážitek plný dojetí a klad-
ných emocí, ale že hlavně ti, pro které to
bylo určeno, odešli nabytí týmovým du-
chem sportu a hudby. Odcházeli možná
znavení fyzicky, ale díky zpětné vazbě
víme, že to pro ně byl příjemný relax 
a zpestření, a již se těší na další společně
strávené hodiny. 

Cvičení se tedy ujalo a bude nadále pro-
bíhat pravidelně každou lichou středu.
Občas naše taneční kreace obměníme o
trénink paměti v podobě různých kvízů,
přesmyček, hádanek, slovních hříček či
základních informací ze světa i naší rodné
hroudy. Posilovat se bude tedy nadále, jen
svaly obmění mozek  

Tak se společně přes léto tužme, tré-
nujme svá těla, protože nikdy není pozdě
začít a mějme na paměti, že „mens sana
in corpore sano“ neboli „ve zdravém těle
zdravý duch“. Tak tedy „lví silou, vzletem
sokolím kupředu kráčejme,…“

NAZDAR!

Ing. Lenka Rodějová 

„Tužme se!“

V mnoha městech již začala vznikat
místa, která se sekají méně často. Cílem
je nechat rozkvést různé bylinky, aby
hmyz a motýli měly potravu a měly se kde
ukrýt. Motýly máme asi všichni rádi, ale
musí mít ve městech podmínky k životu.

K tomu je vhodná jednak mozaiková seč
a jednak méně časté sečení trávníků. To
má více výhod. Ušetří se pohonné hmoty,
zvlhčí a ochladí se ovzduší a samozřejmě
umožní život hmyzu. Kvetoucí trávníky
rovněž brání nadměrnému vysoušení
půdy v dobách velkého sucha. Je vhodné
do vyšších trávníků děti nepouštět kvůli
sešlapu a ničení trávníku i ohledně nebez-
pečí chycení klíštěte.

V Českých Budějovicích vznikla v roce
2018 neformální skupina občanů různých
profesí, která si vytkla za cíl vyhledávat
vhodné plochy a jednat s magistrátem 
o úpravách jejich sečení. První extenziv-
něji sečené kvetoucí trávníky vznikly 
v Českých Budějovicích o rok později a je-
jich počet se každoročně zvyšuje. Nefor-
mální skupina občanů vytvořila také
Facebookový profil „Rozkvetlé trávníky 

v ČB“, kde jsou zveřejňovány aktuality 
a zajímavosti z českobudějovických tráv-
níků.

Zdroj: 
https://ceskobudejovicky.denik.cz/cte-

nar-reporter/rozkvetle-travniky-v-ce-
skych-budejovicich-ve-znameni-novinek-
20220708.html.

Učme děti milovat živou přírodu. Záro-
veň se zmíním i o škodlivosti používání
herbicidů. Sice se prý použijí jen 1x za
rok, ale my bychom se bez něho obešli
úplně. „Ve většině německých a rakou-
ských měst, ale už i v několika českých
městech, k věci přistupují s respektem 
k přírodě a zdraví obyvatel. Na zelených
plochách používají ekologičtější varianty
boje s plevelem, na chodnících a komuni-
kacích navíc využívají jednoduché řešení,
kde postřiky nejsou třeba, a tím je pravi-
delné zametání,“ říká Jan Dzúr ze společ-
nosti Kärcher a dodává: „Při pravidelném
zametání se včas odstraní semínka, ze
kterých by jinak vyrostl plevel. Zametání
kvalitním zametacím strojem odstraní
také zárodky nechtěné vegetace a ostatní
materiál, který podporuje růst vegetace“.

To by mohla být inspirace i pro Kaplici.

Růžena Šandová

Rozkvetlé trávníky v Kaplici
Program na měsíc září 2022

6.9.2022 
Z Krasejovky do Kamenného Újezd,

9 km
Autobusem od školy v 7:55 do Krase-

jovky
Trasa: Krasejovka – Milíkovice – Kosov

– Rančice – ryb. Punčocha – Kamenný
Újezd autobus 12:40

13.9.2022 
Z Kaplice ČD do Kaplice, 9 km
Autobusem od školy na Kaplice 

nádraží ČD
Trasa: Kaplice, nádraží ČD – Rozpoutí –

Pořešín – Pořešínec – Žďár – Kaplice 

20.9.2022 
Z Ličova do Kaplice, 6 km
Autobusem z autobusového nádraží 

v 9:10 do Ličova
Trasa: Ličov – lesní cestou – Mostky –

Kaplice  

27.9.2022
Z Vyššího Brodu do Horního Dvo-

řiště,9 km
Autobusem od pomníku v 8:00 do Vyš-

šího Brodu
Trasa: Vyšší Brod – Dolní Drkolná –

Horní Dvořiště autobus 13:05

TJ Cíl Kaplice



V Kaplici žije docela početná komunita seniorů. Z nich většina
aktivně. Senioři se zapojují i do svých spolků. A z nich nejmladší
je Spolek aktivních seniorů v Kaplici. Možná už na nás mnozí 
i zapomněli. Naši senioři si zaslouží informovat občany o své ak-
tivní činnosti. 

Starají se o kvalitu svého života i ve stáří. Navštěvují kino, vý-
stavy, věnují se turistice do okolí města Navštěvujeme i přírodní
a kulturní památky v rámci kraje i mimo něj. Zapojujeme se 
i do krajských aktivit, tou poslední byly krajské sportovní hry se-
niorů. Nebyli jsme první ani poslední. Ten pocit všeobecné sou-
náležitosti však stál za to a byl nám tou nejmilejší odměnou.
Přitom se i hrálo, zpívalo a tancovalo. Zajímavá byla, podle zá-
pisů v knize návštěv i naše již pátá výstava Senior foto v kino-
kavárně. Byly zde vystaveny i nejlepší fotografie z celého kraje.
Ty nám zapůjčila Krajská rada seniorů.

V tom těšení se ze života by si z nás seniorů možná naše mlá-
dež mohla vzít příklad. Každý hezký den je dar, věk je při tom
vždy zanedbatelný. Nejdůležitější je zdraví a k tomu přispívá
hlavně pohyb a přiměřená dávka optimismu.

Blíží se komunální volby, i tomuto jsme se v našem spolku vě-
novali. Co udělat pro to, aby byla Kaplice dobrým místem pro
život? Otevřít se více námitkám a podnětům občanů. Řešit je 
a také zveřejňovat řešení. Občan musí mít pocit, že se s ním po-

čítá a jeho námitky nepadají pod stůl úředníka. Však je to přece
naše město a naše společná snaha, aby bylo našim občanům
vzorným sluhou.

Všude se skloňuje otázka nové výstavby bytů. Nejlepší řešení
už ale Kaplice zná a má ho i vyzkoušené. Družstevní byty pro
mladé rodiny s dětmi. Dobré smlouvy s městem na 20 let a po-
sléze se stávají nájemníci majitelem bytu, který si poctivě 
za dvacet let v nájemném zaplatili. Funguje to. 

Budujeme zde opravdu vzorová dětská hřiště, bohužel zpra-
vidla v blízkosti odpadového hospodářství. Zapáchající popelnice
vedle pískoviště pro děti to není opravdu ideální stav. 

Naše parky a vůbec celé město jsme vyzdobili lavičkami, někde
i dřevěnými beránky pro hry dětí. Zdobné byly i dřevěné můstky.
Léta už je ale nikdo znovu nenatírá, dřevo se rozpadá je po
kráse. Volají o pomoc!!

A při tom by stačilo tak málo. Vyjít do terénu a čas od času
zmonitorovat, co kde není v pořádku. My senioři také nemáme
tolik času a pohodlí, jak se zdá. Staráme se o svá vnoučata, ře-
šíme své neduhy a bojujeme s nízkými důchody, na které se valí
nebývalá inflace a z s tím zdražování všeho potřebného. 
Ne všichni mají rodiny, které pomohou. Naše seniorské spolky
ve městě i zde hrají svojí nezastupitelnou roli. Mohou zprostřed-
kovat pomoc. Každý problém má své řešení. Jen by na to neměl
senior zůstat sám.
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Rybaření má v naší rodině dlouhou tradici, k rybaření potažmo
muškaření mě přivedl taťka už jako malou, muškaření se věnuji
zhruba od 4 let. Ti, co mě znají ví, že rybaření mě provází celým
mým životem. Nejdříve bylo pouze koníčkem, než jsem se roz-
hodla pro magisterské stadium na Fakultě Rybářství 
a Ochrany vod v Českých Budějovicích a rybaření se stalo kaž-
dodenní součástí mého života.

Na Mistrovství světa, které se konalo v Norsku v oblasti Kop-
pang 4-10.7.2022 se nám s Českým ženským národním týmem
podařilo vybojovat titul mistryň světa. Zároveň jsme braly 
i všechny tři medaile v individuální kategorii, mě se osobně po-
vedlo obsadit stříbrnou příčku v individualech a zároveň získat
cenu za největší rybu závodu.

Titul vybojovala moje týmová kolegyně Tereza Rutová, bronz
brala Marketa Procházková, na čtvrtém místě se umístila Eliška
Marková a naši pětku uzavřela Štěpánka Šimunková Marková,
která obsadila krásné dvanácté místo, které mezi konkurencí

muškařek z celého světa, bylo i tak velkým úspěchem. 
Celá výprava tak skončila fenomenálním úspěchem, který už

se v historii nemusí nikdy opakovat. 
Ačkoliv už je to už víc jak měsíc od mistrovství, stále jsem se

ještě nedokázala z té euforie vzpamatovat. Závodění se oproti
ostatním členkám týmu nevěnuji tak dlouho – letos desátým
rokem, ale několik let jsem dala závodění pauzu. Když jsem se
dozvěděla, že se otevře oficiální kategorie pro ženy a budeme
moci závodit na světové úrovni, byla to velká výzva. Původně
jsem tímto Mistrovstvím chtěla svoji závodní kariéru ukončit,
protože během roku nemám tolik času na objíždění  republiko-
vých závodu a na trénink, nicméně po uplynulém MS a našem
velkolepém úspěchu jsem změnila názor a ráda bych se podívala
příští rok na MS do Kanady.

Rada bych poděkovala našim sponzorům Českému Rybář-
skému Svazu, Jihočeskému Územnímu svazu za možnost repre-
zentovat naši zemi, firmě Bushman za týmové “uniformy”, díky
kterým jsme byli na MS nepřehlédnutelné. Firmě Ford Kačmá-
ček, Hanák Competition, Vella Náchod a Aleši Diváckému za ma-
teriální podporu.

Společnost

Mistrovstvi světa v Muškaření 
“ Zlatá a stříbrná medaile míří do Kaplice “
Za tým Katka Švagrová 

Dr. Jitka Papežová, předseda Spolku aktivních seniorů 

Spolku aktivních seniorů v Kaplici
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Společnost
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4.9.2022   neděle od 16:00 pohádka    (dabing)
ZLOUNI
V příbězích bývají za obvyklé podezřelé – zlý
vlk, žralok, piraňa, jedovatý had, tarantule. Co
se může stát, když se pro změnu rozhodnout
páchat dobro, ukáže hravá animovaná variace
na Dannyho parťáky.

4.9.2022 neděle od  19:00 film ČR          
VELKÁ PREMIÉRA 
V komedii plné nečekaných situací, která vzni-
kala pod pracovním názvem Šnajdr, uvidíte 
v hlavních rolích Pavla Šimčíka a Ivu Janžuro-
vou. Dále Kláru Melíškovou, Ivu Pazderkovou,
Jenovéfu Bokovou, Jakuba Žáčka i Miroslava
Krobota. Na scénáři svého třetího celovečerního
filmu spolupracoval Krobot opět v tandemu 
s Lubomírem Smékalem.

7.9.2022 středa od 19:00 akční  (DABING)        
TOP GUN:MAVERICK  
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Mave-
rick“ Mitchell, se vrací do akce. Do kin s ním při-
létá pokračování jednoho z nejoblíbenějších
filmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat kopilota Tomu
Cruiseovi a akčním dramatu Top Gun: Maverick?

8.9.2022 čtvrtek  od 19:00 film ČR 
JAN ŽIŽKA
Byl nájemným žoldnéřem. Stal se legendárním
válečníkem, kterého nikdo nedokázal porazit.
Film inspirovaný skutečným příběhem jednoho
z největších vojevůdců své doby, nikdy nepora-
ženým Janem Žižkou z Trocnova, který se stal
díky svým činům legendou. Evropa na konci
14. století. Vše, co vybudoval Karel IV., císař

římský a zároveň český král, se rozpadá. Staleté
pořádky se otřásají v základech. Císařův prvo-
rozený syn a nástupce Václav IV. je příliš slabým
panovníkem do takové doby. Přední magnát 
v zemi, pan Jindřich z Rožmberka, pohlcuje
dvorce svobodných zemanů jeden po druhém.
Ale jeden z nich se mu postaví, jeho jméno je
Jan Žižka.

9.9.2022 pátek od 19:00 akční
BESTIE          
Vyvézt rodinu na Safari vypadá na první pohled
jako báječný nápad. Snadno se ale může stát,
že to bude poslední nápad, který budete v ži-
votě mít. Stačí zkřížit cestu naštvanému lvu, jak
se to povedlo Idrisi Elbovi v thrilleru Bestie.

10.9.2022 sobota  16:00 pohádka
ZAKLETÁ JESKYNĚ 
Pohádka Zakletá jeskyně vypráví pověst o zá-
zračné jeskyni, v níž jsou uložené vzácné po-
klady. Je mezi nimi i obyčejná sůl, kterou lidé
potřebují nejvíce. Jsou zde však i drahokamy,
ale toho, kdo by chtěl některý z nich odnést, po-
stihne dávná kletba.

10.9.2022 sobota  od 19:00 film ČR 
JAN ŽIŽKA  
Byl nájemným žoldnéřem. Stal se legendárním
válečníkem, kterého nikdo nedokázal porazit.
Film inspirovaný skutečným příběhem jednoho
z největších vojevůdců své doby, nikdy nepora-
ženým Janem Žižkou z Trocnova, který se stal
díky svým činům legendou. Evropa na konci 14.
století. Vše, co vybudoval Karel IV., císař římský
a zároveň český král, se rozpadá. Staleté po-
řádky se otřásají v základech. Císařův prvoro-
zený syn a nástupce Václav IV. je příliš slabým
panovníkem do takové doby. 

11.9.2022 neděle od 16:00 pohádka (dabing)        
PRINCEZNA REBELKA
Animované dobrodružství z jednoho království,
kde se malá uličnice a rebelka začne vydávat za
princeznu. Přepych na hradě si ale dlouho nu-
žívá, protože vyráží na dobrodružnou cestu.

11.9.2022 neděle od 19:00 akční
BESTIE
Vyvézt rodinu na Safari vypadá na první pohled
jako báječný nápad. Snadno se ale může stát,
že to bude poslední nápad, který budete v ži-
votě mít. Stačí zkřížit cestu naštvanému lvu, jak
se to povedlo Idrisi Elbovi v thrilleru Bestie.

14.9.2022 středa  od 16:00 film ČR 
ŘEKNI TO PSEM                     
Dita místo vytouženého miminka dostane od
svého přítele Filipa mladou border kolii, přestože
nikdy žádného psa nechtěla a navíc ji pejskař-
ská komunita připadá směšná. Celý příběh za-
číná tím, že šlápne do psího…no, víte čeho….
Opravdu je to štěstí? Zatím to vypadá, že se jí
na paty lepí jen smůla. 

14.9.2022 středa   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. 
Vstup ZDARMA

15.9.2022 čtvrtek od 19:00 film CR          
SLOVO  
Psychologické rodinné drama zasazené do Če-
skoslovenska v období května 1968 až 1969,
které v intenzivních vhledech nahlíží do života
manželů Václava a Věry, kteří společně prochází
politicko-společenskými i osobními poryvy, 
s přáním nezpronevěřit se základním hodnotám,
které dělají člověka lidským.

16.9.2022 pátek od 19:00 film ČR 
JAN ŽIŽKA  
Byl nájemným žoldnéřem. Stal se legendárním
válečníkem, kterého nikdo nedokázal porazit.
Film inspirovaný skutečným příběhem jednoho
z největších vojevůdců své doby, nikdy nepora-
ženým Janem Žižkou z Trocnova, který se stal
díky svým činům legendou. 

17.9.2022 sobota od 19:00 film ČR          
SLOVO 
Psychologické rodinné drama zasazené do Če-
skoslovenska v období května 1968 až 1969,
které v intenzivních vhledech nahlíží do života
manželů Václava a Věry, kteří společně prochází
politicko-společenskými i osobními poryvy, 
s přáním nezpronevěřit se základním hodnotám,
které dělají člověka lidským.

18.9.2022 neděle od 16:00 pohádka (dabing)        
PRINCEZNA REBELKA 
Animované dobrodružství z jednoho království,
kde se malá uličnice a rebelka začne vydávat za
princeznu. Přepych na hradě si ale dlouho ne-
užívá, protože vyráží na dobrodružnou cestu za
záchranou korunního prince. 

18.9.2022 neděle  od 19:00 film ČR 
ŘEKNI TO PSEM   
Dita místo vytouženého miminka dostane od
svého přítele Filipa mladou border kolii, přestože
nikdy žádného psa nechtěla a navíc ji pejskař-
ská komunita připadá směšná. Celý příběh za-
číná tím, že šlápne do psího…no, víte čeho….
Opravdu je to štěstí? Zatím to vypadá, že se jí
na paty lepí jen smůla. 

21.9.2022 středa od 19:00 romantický (titulky)     
HODNĚ ŠTĚSTÍ PANE VELIKÝ
Nancy Stokesová, učitelka v důchodu a vdova,
touží po dobrodružství, lidském propojení 
a sexu. Dobrém sexu. Když její manžel žil, po-
skytoval jí rodinu a něco, co připomínalo život,
ale dobrý sex nikdy nebyl v nabídce. 

22.9.2022 čtvrtek od 19:00 film ČR               
INDIÁN  
Komedie Indián vypráví o hektickém životě za-
neprázdněného finančníka Ondřeje Jonáše
(Karel Roden) a jeho rodiny, do kterého vstoupí
duch umírajícího indiánského náčelníka (Daniel
Olbrychski).

23.9.2022 pátek od 19:00 film ČR 
JAN ŽIŽKA
Byl nájemným žoldnéřem. Stal se legendárním
válečníkem, kterého nikdo nedokázal porazit.
Film Jan Žižka vypráví o zrodu nejslavnějšího
vojevůdce českých zemí… 

24.2022 sobota od 16:00 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. 

24.9.2022 sobota od 19:00 film ČR               
INDIÁN     
Komedie Indián vypráví o hektickém životě za-
neprázdněného finančníka Ondřeje Jonáše
(Karel Roden) a jeho rodiny, do kterého vstoupí
duch umírajícího indiánského náčelníka (Daniel
Olbrychski).

25.9.2022 neděle od  19:00 film ČR          
VELKÁ PREMIÉRA 
V komedii plné nečekaných situací, která vzni-
kala pod pracovním názvem Šnajdr, uvidíte 
v hlavních rolích Pavla Šimčíka a Ivu Janžuro-
vou. Dále Kláru Melíškovou, Ivu Pazderkovou,
Jenovéfu Bokovou, Jakuba Žáčka i Miroslava
Krobota. Na scénáři svého třetího celovečerního
filmu spolupracoval Krobot opět v tandemu 
s Lubomírem Smékalem.

28.9.2022 středa  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 dokonalém souladu s přírodou.

28.9.2022 středa od 19:00 film ČR 
JAN ŽIŽKA 
Byl nájemným žoldnéřem. Stal se legendárním
válečníkem, kterého nikdo nedokázal porazit.
Film inspirovaný skutečným příběhem jednoho
z největších vojevůdců své doby, nikdy nepora-
ženým Janem Žižkou z Trocnova, který se stal
díky svým činům legendou. Evropa na konci 
14. století. Vše, co vybudoval Karel IV., císař
římský a zároveň český král, se rozpadá. Staleté
pořádky se otřásají v základech. Císařův prvo-
rozený syn a nástupce Václav IV. je příliš slabým
panovníkem do takové doby. 

29.9.2022 čtvrtek od 19:00 film ČR               
BUKO
Buko je kůň. A taky je to „dar z nebes“, který
vypadá jako špatný vtip, protože jeho nová ma-
jitelka se koní bojí. Film Alice Nellis vypráví 
o tom, že štěstí přeje připraveným a taky těm,
kteří se svému strachu dokážou postavit.

30.9.2022 pátek od 19:00 akční (titulky)          
BULET 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
smrtícími protivníky. 

Září 2022
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3.-4.9.2022, pátek, sobota
Mistrovství Světa v side motokrosu

a finále Evropy ve čtyřkolkách
Můžete se těšit na skvělé souboje těch

nejlepších jezdců, autogramiádu i dopro-
vodný program vč. ukázek těch nejmlad-
ších posádek na sidecarach

Motokrosový areál Blanská kotlina

16. září 2022, pátek 14:00 – 19:00 hod.
17. září 2022, sobota 9:30 – 16:00 hod.
KAPLICKÝ UŠÁK 2022
Velká chovatelsko – zemědělská výstava.
Kolem 500 zvířat.
Doprovodný program:
Rybáři, Mladí myslivci z jihu, draví ptáci,
tanec s koňmi, ukázky se psy,...
Lesní a zemědělská technika,...
skákací hrad, farmáři, historické trak-
tory, pohádka Víti Marčíka
Hudební doprovod s kapelami Správná
pětka, Country kapela Bryčka, dechový
orchestr ZUŠ Kaplice, Shellou band.
Zve KIC Kaplice, Město Kaplice, Kučera
zemědělství a ČSCH ZO Střítěž aj. orga-
nizace.

Městský park Kaplice
Vstupné: Dospělí 120,- Kč
Děti 60,- Kč
Celovíkendové: Dospělí:170,- Kč
Děti 80,- Kč
Děti do  1 metru zdarma
Více na www.ikaplice.cz

3.9.2022, sobota 13:00 - 17:00
KAPLICE V POHYBU - 4.ročník

Hlavním motem akce nadále zůstává
„Od displejů a obrazovek na hřiště a sta-
diony“, a tak přáním pořadatelů opět
bude zejména účast celých rodin a ze-
jména dětí. Všichni si budou moci vy-
zkoušet řadu sportovních aktivit 
v podobě absolvování atletického čtyř-
boje či vyřádění se na atrakcích jako
překážková dráha, horolezecká stěna
nebo volný pád. Cílem sportovních od-
dílů při prezentaci své činnosti pak bude
nalákat nové členy do svých řad a rozší-
řit tak počty pravidelně sportujících dětí
v našem městě. Završením celé akce
opět bude charitativní běh „Kaplická
míle“ a beseda se sportovní osobností.  

Atletický stadion ŽŠ Školní Kaplice

7.9.2022, středa od 17:30
ŠLÁGROVÁNÍ PRO TATÍČKA STO-
JANA aneb VEČER PLNÝ ŠLÁGRŮ
KD Kaplice
Vstup zdarma se vstupenkou ze str. 14

4.9.2022, neděle od 9:30 
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
"KAPLICE SPOLEČNĚ" zve 4. září od 9.30
děti a rodiče na louku na Suchém Vrchu,
kde se koná "loučení s prázdninami"
Pestrý program a občerstvení pro malé 
i větší děti zajištěno
Louka na Suchém Vrchu

25.9.2022, neděle od 14:00
TANKOVÁ BITVA V ARDENÁCH
Vše vám přiblížíme prostřednictvím dál-
kově řízených obřích maket - bojových
vozidel a tanků v měřítku 1:6. Tanky,
větší jak jeden metr a o váze 100 kilo-
gramů které se prohánějí v dekoracích
měst a za přítomnosti 150 - 200 figur
vojáků obou armád.
Ukázka probíhá za doprovodu optických
a zvukových pyrotechnických efektů.

Městský park Kaplice
Vstupné: Dospělí 100,-
Děti: do 100 cm zdarma

do 140 cm 50,-
ostatní 70,-

8.9.2022, čtvrtek
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 cyklis-
tického závodu Okolo Jižních Čech 2022.
Kaplice je v tomto roce startovním i cílo-
vým městem 1. etapy tohoto závodu 
a jako diváci budete mít možnost sledo-
vat cyklisty na trase časovky jednotlivců.
Místem startu a cíle bude kaplické ná-
městí a výkony závodníků pak budete
moci sledovat na trase náměstí – Bělidlo
– komunikace kolem koupaliště – Mostky
– Blansko – Bělidlo – náměstí.

Změna programu vyhrazena

22.9.2022, čtvrtek od 15:30
VEČERNÍ BĚH KAPLICÍ - 55. ročník
DDM Český Krumlov pobočka Kaplice ve
spolupráci s KIC Kaplice vás zvou na 55.
ročník Večeního běhu Kaplicí
Náměstí Kaplice
Bližší info na tel. 734 128 548
E-mail:sportkaplice@ddmck.cz
Startovné:
Děti, mládež a studenti do 18 let zdarma
Dospělí   80,-

10.9.2022, sobota od 13:00
GRAND PRIX KAPLICE
150 klasických vozidel, ukázky sporťáků,
výstava veteránů, program pro děti, živá
hudba
Vstup zdarma

KIC KAPLICE SRDEČNĚ ZVE NA 
ZÁJEZD DO DIVADLA HYBERNIA
NA MUZIKÁLOVÉ PŘEDSTAVENÍ

TARZAN
Příběh, který vás vezme na nezapomenu-
telnou cestu džunglí. Slavný příběh mla-
dého muže, který hledá své kořeny 
a najde lásku svého života.
Jeden z nejslavnějších dobrodružných 
a milostných románů světa a jeden 
z nejúspěšnějších světových muzikálů 
v Divadle Hybernia!
Muzikál TARZAN se světovými hity Phila
Collinse, který byl za skladbu You will be
in my heart nominován na cenu Grammy
a píseň získala Zlatý globus 
a Oscara.



strana 17



strana 18



strana 19



strana 20



strana 21



strana 22



strana 23



strana 24



strana 25



strana 26



strana 27



strana 28



strana 29



strana 30



strana 31



strana 32



strana 33



strana 34



strana 35



strana 36



strana 37



strana 38



strana 39



strana 40


