
Největší akcí pořádanou Kic Kaplice 
v létě jsou beze sporu Kaplické slavnosti.
Letos, vzhledem k významnému výročí –
50. let od vzniku profesionálního hasič-
ského sboru v Kaplici – byly věnovány 
hasičské tématice.

S přípravou, která se v případě Kaplic-
kých slavností nese průběhem celého

roku, nám tentokrát významně pomohl
team profesionálních hasičů z Kaplice,
kteří se postarali o netradiční, přesto zá-
bavný a v neposlední řadě také edukativní
program v podobě ukázek práce jejich i
dobrovolníků z přilehlých obcí a dalších
složek IZS.

Jsme rádi, že jsme s nimi mohli spojit
síly a v tradici Kaplických slavností tím tak
mohl vzniknout zcela unikátní ročník.

Ohlédnutí za Kaplickými slavnostmi 

KIC Kaplice

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
uzávěrka Zpravodaje

předchází samotným
volbám, a tak v tuto
chvíli nemohu popřát
zvoleným kandidátům
do zastupitelstva na-
šeho města. Ale pevně

doufám, že rozjitřená předvolební atmo-
sféra se zklidní povolebními jednáními 
a že ve stanovený termín se bude konat
ustavující zastupitelstvo v kulturním
domě, na nějž všechny občany města sr-
dečně zvu. Zároveň bych chtěl poděkovat
dosavadním zastupitelům za odvedenou
práci v minulém volebním období, které
bylo velmi nestandardní díky kovidovým
opatřením. Rád bych zde vzpomenul i za-
stupitele, kteří v průběhu volebního ob-
dobí ukončili svou činnost ať už 
z pracovních, zdravotních či jiných dů-
vodů. Jmenovitě bych rád za dlouholetou
činnost v zastupitelstvu a radě města po-
děkoval panu Josefu Šedivému a ing.
Karlu Machovi, dále i panu Ing. Janu Gu-
šlovi, který i přes zdravotní potíže vyko-
nával poctivě svou práci zastupitele.

V předvolebním boji zaznívají různé
sliby, ne vždy splnitelné, ale je na nás
voličích, abychom zvážili a kontrolovali
jejich naplňování. Z mé osobní zkuše-
nosti vím, že slibovat je snadné, ale plnit
velmi těžké. To je patrné i na celostátní
úrovni. Naše země se nachází ve velmi
složitém období nejen z důvodu války na
Ukrajině, ale i energetické krizi. To, co
nás tlačilo a bylo nám vyčítáno (centrální
zdroj tepla na pevná paliva), se vzápětí
ukázalo jako určitá výhoda, protože mů-
žeme přečkat období vysokého růstu cen
plynu i elektrické energie. Neslibuji, že
cena tepla zůstane stejná, ale rozhodně
neporoste tak rychle, jako růst ostatních
komodit. Je to i díky tomu, že se nám 
v letošním roce podařilo opravit páteřní
část teplovodu, na němž byly havárie 
a energetické ztráty. Tato oprava je nyní
zárukou, že velká část obyvatel města
má zajištěn pravidelný přísun tepla 
a teplé vody. To však neznamená, že by-
chom energiemi neměli šetřit, ba na-
opak. 

Pokračování na str. 2

Mgr. Pavel Talíř
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Týden knihoven od 3. 10. do 7. 10.
2022

- zápisné pro nové čtenáře zdarma na 
1 rok

- čtenářská amnestie (odpouštíme po-
platky za upomínky)

- využití skartovací zařízení i pro veřej-
nost

- prodej vyřazených knih 
- nabízíme program pro školy a školky
Výhody zápisného na 1 rok zdarma 

a čtenářská amnestie se vztahují také na
pobočky 1. Máje 776 v Kaplici a v Blan-
sku, a to po celý měsíc říjen. 

3. 10. 2022 od 17 hodin
„KDYBY FOTOGRAFIE MOHLY VY-

PRÁVĚT“
PETR HORÁLEK
POPULARIZÁTOR ASTRONOMIE, SPISO-

VATEL, CESTOVATEL,
MILOVNÍK A FOTOGRAF KRÁS (NEJEN)

NOČNÍ OBLOHY,
NOSITEL NĚKOLIKA OCENĚNÍ SNÍMKU

DNE NASA,
PRVNÍ ČESKÝ FOTOAMBASADOR EV-

ROPSKÉ JIŽNÍ OBSERVATOŘE, 
DELEGÁT MEZINÁRODNÍ ASOCIACE PRO

TMAVÉ NEBE.

10. 10. 2022 od 17 hodin
Beseda s dentální hygienistkou 

Michaelou Bednářovou Dis., jak
správně pečovat o dutinu ústní.

12. 10. 2022 od 12 hodin
Zážitkové odpoledne v knihovně
Přijďte společně s dětmi do knihovny,

užít si odpoledne plné her, soutěžení, vy-
rábění. 

19. 10. 2022 od 17 hodin
Barma a Vietnam
Při povídání o expedici po Barmě a Viet-

namu vám Alena a Jirka Márovi prozradí
tolik exotických zážitků, že budete jen ne-
uvěřitelně kroutit hlavou. Vysvětlí vám,
jak se žije na plovoucích ostrovech a proč
rybáři pádlují nohama. Uvidíte videozá-
běry z balónu na krajinu plnou chrámů 
i ranní rozcvičku důchodců v ulicích Ha-
noje. Dozvíte se zajímavosti ze života
obyčejných lidí i o císaři, který měl 300
manželek. Nahlédnete do skvělých asij-
ských kuchyní, ale také uslyšíte, jak lehce
se dá jídlem otrávit. Jiří Mára je autorem
dvaceti cestopisných knih a dokumentár-
ních filmů z různých koutů světa. Více in-
formací naleznete na www.jirkamara.cz

Městská knihovna Kaplice

Informace pro občany

Bezhotovostní operace, komplexní pora-
denství a finanční servis občanům – ta-
kový rozsah služeb nabízí i nadále
pobočka České spořitelny v Kaplici. Po-
bočka zůstává otevřena v běžných a ne-
změněných časech. 
pondělí, středa 8.30-12.30, 13.30-
17.00
úterý, čtvrtek, pátek 8.30-12.30, 13.30-
16.00
Jedinou změnou, ke které Česká spoři-
telna přistoupila, je, že od 1. července
2022 přestala poskytovat služby po-
kladny (hotovostní operace na pře-
pážce). Klienti samozřejmě mohou
nepřetržitě provádět výběry i vklady ho-
tovosti v Kaplici prostřednictvím banko-
matů, a to i mimo otevírací dobu
pobočky. V případě, že klienti chtějí vy-
užít pokladnu s fyzickou obsluhou,
mohou navštívit pobočku České spoři-
telny v Českém Krumlově (Za Tiskárnou
547).
Bankomaty České spořitelny umožňují
také například rychlé převody peněz,
které se připíšou na účet příjemce v tu-
zemské bance do několika vteřin. Česká
spořitelna je první bankou na domácím
trhu, která rychlé platby skrze své ban-
komaty nabízí.

Česká spořitelna 
v Kaplici „jede na
plný plyn“

Vás zve na vycházku kolem říčky
Černé.

Sraz bude v sobotu 8. října 2022 ve
13.30 hodin u elektrárny pod Blanskem
(u čp Blansko 114).

Bude nás provázet odborný průvodce.
Akce je finančně podpořena Jihoče-

ským krajem v rámci sítě Krasec.

Hnutí DUHA České
Budějovice zve

Vaši kandidáti KAPLICE SPOLEČNĚ
děkují všem voličům za účast ve vol-

bách a za hlasy, které jste nám dali. Dě-
kujeme všem, kteří věnovali svůj čas
naší volební kampani, i našim podporo-
vatelům.

PoděkováníSlovo z radnice

Pokračování ze str. 1

V závěru bych chtěl poděkovat všem
občanům, kteří se dostavili k volebním
urnám a svým rozhodnutím vyjádřili
názor na další směřování města. Nové
zastupitele čekají nelehká rozhodnutí,
neboť celosvětová ekonomická situace
ponese s sebou finanční nestabilitu i na
úrovni samospráv.

S přáním klidných podzimních dnů Váš
starosta Pavel Talíř

6.10. od 16.30 Archa - vystoupení
žáků na benefičním koncertu ve spolu-
práci s  LEDAX

19.10. od 17.00 kaple ZUŠ - Pod-
zimní koncert

ZUŠ Kaplice zve



Novou reprezentativní knihou s názvem Kaplice 765 se
může pochlubit město Kaplice. Výpravné dílo, které je po-
staveno především na aktuálních fotografiích, bylo slav-
nostně pokřtěno v úterý 20. září v prostorách galerie
kaplického kina. Kniha vyšla v rámci výročí 765 let od
první písemné zmínky o Kaplici.

Hlavním iniciátorem knižního díla byl místostarosta Libor Lukš.
Prvotní inspirací mu byla brožura z roku 1982 nazvaná Kaplice:
600 let města. „Líbilo se mi, že má člověk díky ní krásný flash-
back do dětství. Že vidí, jak tehdy Kaplice vypadala. Chtěl jsem
dát dohromady něco podobného, dopřát tento pocit a zážitek
dalším generacím. Oslovil jsem fotografy a dali jsme dohromady
základní představu o tom, jak by kniha mohla vypadat a co je
třeba pro to udělat. S pracovním materiálem jsem šel na radu
města, jež záměr podpořila, a práce se daly do pohybu“ popisuje
Libor Lukš.

Autoři začali na knize pracovat koncem minulého roku, přičemž
hotovo měli již letos v létě. „Hlavním autorem a editorem je Vác-
lav Kahovec, který má v knize mnoho fotografií, zároveň se po-
staral o sazbu a grafiku. Věnoval tomu opravdu hodně práce a
patří mu největší dík za to, že tato kniha vznikla. Dalšími foto-
grafy jsou Karel Vavřík, autor fotografií z kulturních a společen-

ských akcí, a Jan Bohdal a Jan Sommer, autoři nádherných le-
teckých snímků s využitím dronu. Texty jsme dali dohromady s
kronikářkou města Danielou Wimmerovou. O překlady se posta-
rala Jana Petráková. Velké díky patří i členům kulturní komise,
a hlavně kolegyním z rady města, které pomáhaly s výběrem fo-
tografií, jichž bylo obrovské množství,“ říká Libor Lukš.

Pro Václava Kahovce to byla první knižní zkušenost takhle vel-
kého rozsahu. „Bylo to náročné,“ usmívá se. „Mám samozřejmě
radost, že se knihu podařilo dokončit. Je to dobrý pocit,“ dodává
se slovy, že by na ni v budoucnu rád navázal podobnou publikací
zaměřenou například na Novohradské hory.

Slavnostního křtu se zúčastnila většina autorů, zástupci města,
sponzoři, bývalí starostové a další hosté. Role kmotra se ujal sta-
rosta Českého Krumlova Dalibor Carda. Kniha Kaplice 765 vyšla
v nákladu 500 kusů a zakoupit se dá v Kulturním a informačním
centru Kaplice. Cena je 450 korun.

„Věřím, že se povedlo dát dohromady knihu, jež udělá radost
jak místním občanům, tak i návštěvníkům. Rovněž bude cenným
a hodnotným prezentem našeho města. Ten jsme rádi předali
zástupcům firem ENGEL strojírenská spol. s r.o., HAUSER spol.
s.r.o., INOTECH electronic s.r.o., ISOTHERM s.r.o., OKNOTHERM
spol. s.r.o. a TIP TRAIDING spol. s.r.o., které napomohly svým
finančním darem k vydání této knihy. Děkuji všem, kteří se na
vzniku knihy podíleli!“ uzavírá místostarosta.
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Informace pro občany

Pokřtěno! Nová kniha města Kaplice je plná krásných fotografií
Václav Votruba
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Ohlédnutí

Za chladného počasí se v pátek 16. 
a v sobotu 17. uskutečnil další ročník ob-
líbené zemědělsko-chovatelské výstavy,
Kaplického Ušáka 2022“.

Jako každý rok byla možnost shlédnout
stovky zvířat. Od rozmanitých druhů drů-
beže, přes papoušky ke králíkům všech
barev a tvarů v chovatelském stanu až
k hospodářským zvířatům mimo chova-

telský stan.

Pořadatelé si pro návštěvníky připravili
bohatý program nejen s tradičními prvky
-  králičím hopem, pohádkou, létáním 
s dravci, ale i s novinkami jako např.
Tanec s koňmi.

Celou atmosféru dokreslovala rozmanitá
technika a rozličný stánkový prodej, živá
hudba linoucí se z pódia.

I přes nepříznivé počasí, chlad a občasné
přeháňky navštívilo Ušáka přes 1500 náv-
štěvníků a my jim za to Dík.

KiC 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.

Hledám pletařku. Zn.: teplý svetr.

Tel. 608 926 037

Zveme na další ročník kaplického ba-
zárku. V sobota 15.10. od 9-12 hodin v před-
sálí KD Kaplice. Těšíme se na vás 

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

Tel. 728 678 397
Email milancvach@seznam.cz

Ohlédnutí  za Kaplickým Ušákem 2022
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Ohlédnutí

V sobotu 3.9. 2022 se ve sportovním areálu při ŽŠ Školní usku-
tečnil již 4. ročník sportovní akce Kaplice v pohybu. Jejím cílem
opět bylo ukázat zejména dětem sport ve všech jeho podobách
a přesvědčit je tak, že trávit
volný čas sportovními aktivi-
tami je o mnoho lepší, než
trávit jej doma u displejů te-
lefonů a počítačů. 

Kdo se v sobotu dostavil,
mohl si užít opravdu bohatý
program. Rekordních téměř
80 účastníků si osobně vy-
zkoušelo svou výkonnost 
v atletickém čtyřboji a byla
radost sledovat zejména ty
nejmenší s jakým zápalem 
a nasazením bojovali třeba 
v běhu na 50 m. Každý, kdo
absolvoval běh na 50 m, skok
daleký, hod míčkem a běh na
300 nebo 800 m si odnesl
účastnický list se zapsanými
výkony a děti i sladkou od-
měnu. Ukázkami své činnosti se do svých řad pokusily přilákat
nové zájemce zejména oddíly juda, florbalu a tenisu a své
kroužky prezentoval a zajímavé sportovní úkoly si pro děti při-
pravil i Dům dětí a mládeže Kaplice. 

Netradiční zpestření sportovního odpoledne přinesli letečtí mo-
deláři a ukázky jejich modelů. Děti si krásně zaběhaly, když mo-

deláři pomocí svých modelů spustili bonbónové bombardování 
a každý se jich snažil posbírat co nejvíce. Opravdové pozdvižení
způsobil dvojitý přelet letadla nad stadiónem, ze kterého ná-
sledně vyskočili tři parašutisté a předvedli umění přistání na
přesnost na ploše stadiónu. 

Kdo si chtěl užít trochu toho adrenalinu a ukázat nebojácného
ducha, vyzkoušel si dvě z připravených atrakcí. Možní následov-
níci Adama Ondry z řad dětí poznali, jaké to je zdolávat umělou
horolezeckou stěnu a pěkný zážitek si jistě odnesli i ti, kteří 
i opakovaně vyzkoušeli nafukovací atrakci „volný pád“.

Již druhým rokem
byl součástí Kaplice
v pohybu charita-
tivní běh „Kaplická
míle“, kdy město
Kaplice za každého
účastníka přispěje
částkou 100 Kč na
činnost Pečovatelské
služby Charity Kap-
lice. Velké uznání 
a poděkování patří
všem 56 účastní-
kům (o 20 více než
v loňském roce),

kteří se svým výkonem postarali o to, že na Charitu Kaplice pu-
tuje částka 5 600 Kč.

Velmi důstojným závěrem celé akce byla beseda s úspěšnou
sportovkyní, reprezentantkou ČR v judu Renatou Zachovou. I ta
chtěla svým vyprávěním přispět k tomu, aby se naplnil hlavní cíl
akce a to, aby se co nejvíce dětí zapojilo do činnosti sportovních
oddílů a sport se stal nedílnou součástí jejich života. 

Kaplici v pohybu přálo krásné počasí
Mgr. Libor Lukš

V sobotu 15. srpna se v areálu kaplického koupaliště uskutečnil
5. ročník turnaje „Kaplický beach na koupáku“. I když to podle
předem podaných přihlášek tak nevypadalo, do turnaje se na-
konec přihlásilo rekordních 14 týmů. Osm do
kategorie „Skoro profíci“ a šest do kategorie
„Nadšení amatéři“.  Zajímavostí bylo, že 
v kategorii „amatérů“ se turnaje zúčastnil ro-
dinný tým rodačky z Kaplice nyní žijící v Ně-
mecku a tým složený z našich ukrajinských
spoluobčanů, turnaj tak získal „mezinárodní
punc“!

Poté co byli „profíci“ rozlosováni do dvou
čtyřčlenných a „amatéři“ do dvou tříčlenných
skupin začal pravý beachvolejbalový mara-
tón, který se protáhl až do podvečerních
hodin.  

Bylo dohodnuto, že všechny zápasy se budou hrát na dva ví-
tězné sety do 21 bodů a případný rozhodující 3. set do 15 bodů.
Průběh turnaje ukázal, že jeho účastníci si chtěli hru opravdu
užít a většina zápasů tak končila třetím rozhodujícím setem. Již
ve skupinách byly k vidění krásné zápasy hodné svou kvalitou

zápasů finálové části turnaje. Do semifinálových bojů však
mohly postoupit pouze první dva týmy ve skupinách, které se
pak utkaly křížem v zápasech o finálový boj a o boj o třetí místo.
Týmy, které ve skupinách skončily na 3. a 4. místě se vzájemně
utkaly o konečné 5. – 6. a v případě „profíků“ i o 7. – 8. místo. 

V kategorii „Nadšení amatéři“ nakonec zvítězil
tým s názvem „Mánes“ složený z mladých kap-
lických florbalistů, kteří prošli celým turnajem
bez jediné porážky a ukázali tak svou sportovní
všestrannost.

V kategorii „Skoro profíci“ útočil na třetí prven-
ství v turnaji za sebou rodinný tým Theierových
„Týři“, avšak ve finále podlehl po velkém boji 1:2
na sety novým účastníkům turnaje týmu
„F poli“. O vyrovnanosti turnaje v této kategorii
svědčí skutečnost, že rodinný tým Ballákových
„Bali“, který nakonec skončil na 7. místě byl je-

diným v celém turnaji, který ve skupině porazil budoucí vítěze.
Vítězi však byli všichni, kteří si přišli užít atraktivní sport v krás-

ném prostředí kaplického koupaliště a kteří svými výkony a na-
sazením přispěli k nejlepší úrovni turnaje v jeho pětileté historii. 

Nezbývá než za účast a výkony všem účastníkům poděkovat 
a pozvat je za rok na 6. ročník turnaje. 

Rekordní účast přinesla beach volejbalový maratón
Mgr. Libor Lukš

1. místo 
PROFÍCI

2. místo 
PROFÍCI

3. místo
PROFÍCI

1. místo 
AMATÉŘI

2. místo 
AMATÉŘI

3. místo
AMATÉŘI



Školní rok 2021/2022 právě skončil…o dvanácti měsících, které
se v září zdály dlouhé, teď můžeme říct, že utekly jako voda,
stejně jako prázdniny. Nebylo toho málo, co jsme v naší škole
během této doby stihli. Hned od září jsme zařazovali do všech
činností mnoho akcí, které mají dětem svou formou napomoci
získat nové poznatky, zkušenosti a dovednosti.

Celý školní rok se prolínal velkým množstvím akcí. Navštívili
jsme výstavu zvířat ,,Kaplický ušák“, využili pozvání hasičů,
zúčastnili se akce v knihovně, měli jsme sportovní den na za-
hradě MŠ. Užili jsme si den v Hopsáriu v Českých Budějovicích
a využili pozvání do 1.tříd ZŠ a do ZUŠ na koncert. Shlédli jsme
představení sférického divadla s představením: ,,Velké podmoř-
ské putování“. Předškolní děti absolvovaly 10 lekcí plavání 
v Českém Krumlově a mnozí jsou již lepšími plavci než dříve. 

Od září nadále pokračovala logopedie v MŠ, protože správná
výslovnost je pro nástup do školy velmi důležitá. Každý měsíc
se děti těšily na divadelní představení s novou pohádkou. 
Pravidelně k nám jezdí divadlo: ,,Z Bedny“, ,,Okýnko“ a  ,, Zvo-
neček “.

Měli jsme několik projektových dní – prožili jsme ,, Hallowe-
enský karneval “, čertovskou diskotéku, vánoční nadílku, den
věnovaný čarodějnickému rejdění a barevný týden.

V předvánočním čase jsme navštívili kostel, kde si děti zazpí-
valy vánoční koledy za doprovodu varhan. Pro rodiče natočili vá-
noční vystoupení jednotlivých tříd.

Konec roku se přiblížil a čekalo nás rozloučení s předškolními
dětmi. Zahradní slavnost: ,,Děti slunce “proběhla na naší za-
hradě a byla spojena s galerií dětských výtvarných prací. Bylo
to krásné, trochu smutné, ale budoucí školáci si to náramně
užili.

Nový školní rok 2022/2023 právě začíná. Jsme si jistí, že bude
stejně pohodový a veselý, jako ten minulý. To vše přejeme
dětem, rodičům i nám…

strana 6

Ve školce je prima...

Kolektiv zaměstnanců MŠ Nové Domky

Z kaplických škol

V Kaplici se na radnici předávaly historicky první certifikáty ke
zkouškám Cambridge z anglického jazyka úspěšným žákům ZŠ
Školní 226. A jak to vlastně začalo?

Ve školním roce 2021/2022 ZŠ Školní zahájila spolupráci 
s českobudějovickým Evropským centrem jazykových zkoušek.
Našim žákům jsme tak nabídli skvělou příležitost zdokonalit své
dovednosti v anglickém jazyce. 

Naši milí žáci se do toho pustili s maximálním nasazením 
a pilně se připravovali na svůj velký den pod vedením paní uči-
telky Mgr. Jany Bačovské. Kurz však byl hlavně příjemným zpe-
střením výuky. Na konci školního roku přišel den zkoušky a naši
kandidáti se vydali do Českých Budějovic, kde prokázali skvělé
znalosti anglického jazyka, a všichni zkoušku složili s výbornými
výsledky. Ještě jednou gratulujeme!

Dne 9. září 2022 jsme se všichni sešli v obřadní síni Městského
úřadu v Kaplici, kde naši žáci převzali diplomy z rukou pana sta-
rosty Mgr. Pavla Talíře a pana ředitele naší  Š Mgr. Pavla Petra.
Byla to krásná odměna pro všechny zúčastněné. Naši žáci se tak
stali úplně prvními žáky v Kaplici, kteří dosáhli takového úspě-
chu. Nutno dodat, že budou pokračovat i v tomto školním roce
a chystají se na další úroveň zkoušek. Stali se tak inspirací pro
mladší žáky, kteří je budou následovat.

Žáci ZŠ Školní 226 slavnostně
přebírali certifikáty ke zkouš-
kám Cambridge

Na 1.9. 2022 budou jistě všichni naši prvňáčci, kteří poprvé
zasedli do školních lavic, ještě dlouho vzpomínat. Byl to pro ně
velký den, pasovat na školáky je přišel sám král s královnou.
Tímto dnem pro ně zároveň začala i zcela nová životní etapa.
Děti byly natěšené, že se konečně naučí číst, psát a počítat 
a společně se spolužáky zažijí nová dobrodružství a užijí si
spoustu zábavy.

V 1.A děti přivítala paní učitelka Lenka Gazdová, v 1.B se na
ně těšila paní učitelka Milena Mikešová a v 1.C byly děti přivítány
paní učitelkou Barborou Žahourkovou. Všechny děti dostaly
knížky, ze kterých se budou celý rok jistě pilně učit, výtvarné
potřeby, a dokonce i malý dáreček.

Již tradičně přišli popřát dětem hodně úspěchů a radosti 
z učení také pan místostarosta Libor Lukš, paní ředitelka Jana
Drdáková a paní zástupkyně Veronika Zasadilová.

První den prvňáčků 
na Fantovce 
Mgr. Milena Mikešová 
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Sport, turistika,
informace

Program na měsíc říjen 2022

4.10.2022 
Šejby, 13 km
Autobusem z autobusového nádraží 

v 6:30 do Benešova – Horní Stropnice
Trasa: Horní Stropnice – Dlouhá Strop-

nice – Šejby – po cyklo 1043 – Dobrá
Voda – Horní Stropnice – autobusem
13:20 

11.10.2022 
Přední – Zadní Zvonková, 12 km
Autobusem od školy v 5:20 do ČK, 

v 6:30 do Horní Plané. Přívozem do
Bližší Lhoty.

Trasa: Po cyklo 1020 – Přední Zvon-
ková – Zadní Zvonková – po žluté – Hut-
ský Dvůr – Bližší Lhota – přívoz – Horní
Planá – autobus 12:25, 15:05

18.10.2022 
Cetviny, 11 km
Autobusem od pomníku v 6:30 do

Tiché.
Trasa: Tichá – Cetviny – Bělá – auto-

bus 12:50

25.10.2022 
Z Malče do Ločenic, 8 km
Autobusem od školy v 7:05 do Malče.
Trasa: Malče – Chlum – Ločenice –

autobus 

TJ Cíl Kaplice
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Sport, turistika

Ráno na mne čeká dohodnutý řidič a vy-
dáváme se na pětihodinovou cestu na jih
Chile do patagonského národního parku
Torres del Paine. První hodiny jedeme vy-
schlou argentinskou pampou a konverzace
s řidičem, který neumí ani slovo anglicky
je proto značně zábavná. Ale dorozumí-
váme se skvěle i přes jeho prachbídnou
angličtinu a mou prachbídnou španělštinu.
Asi po třech hodinách jízdy přijíždíme 

k malé argentinské celnici, vyplňuji výstupní doklad a řidič na
pokyn celníků uvolňuje rezavý řetěz napnutý mezi dvěma kovo-
vými sloupky – a šup, jsme venku z Argentiny. Po dalších 5 mi-
nutách přijíždíme k hraničnímu přechodu do Chile. Tady musíme
ven s auta, vyndávám všechna zava-
zadla a táhnu je do celnice k rent-
genu. Mezitím je ještě očuchá
protidrogový pes. Pak konečně dostá-
váme povolení vjezdu do Chile. Tady
už se krajina mění, je o moc víc ze-
lená, všude se pasou krávy, a nako-
nec vidíme z auta i dva krásné velké
kondory, kroužící před předním
sklem. Do národního parku Torres del
Paine přijíždíme odpoledne, hotel Rio
Serano je krásně situovaný uprostřed
přírody. Po jednoduchých hotelových
ubytovnách v argentinské Patagonii,
mi to tu připadá přepychové.  Již po
cestě jsem zaznamenal, že chilská
část Patagónie se od té argentinské
liší. Příroda je zde mnohem syrovější,
drsnější, řetězce zasněžených hor-
ských vrcholů lemují hluboká údolí 
s divokými řekami a krásnými jezery.
Civilizace opravdu minimum. 

Večer je v hotelu krátké setkání 
s horskými vůdci, kteří podávají informace o očekávaném zítřej-
ším počasí a možnosti a vhodnosti jednotlivých túr. Počasí se tu
totiž mění dost drasticky a je třeba opravdu vyrazit připraven na
všechno (což značně zvyšuje hmotnost neseného batohu). V na-
bídce jsou polodenní túry i krátké procházky. Ale je tu opět jedna
„drasťárna“, výstup na Torres Basis neboli výlet k „horským
věžím s lagunou“. Představuje to 25 horských kilometrů celkem,
což zde obnáší asi 10 hodin neustálého stoupání s prudkým ki-
lometrovým závěrem k laguně. Po předchozích zkušenostech
mám k túře trochu respekt. Nakonec jdu nejistým krokem na
brífing, kde horský vůdce Pablo popisuje trasu i její záludnosti.
Přestože je hotel plný hostů, na brífingu k téhle túře je nás jen
sedm statečných (i s vůdcem Pablem). Zjišťuji, že se mých pět
spolusedících kolegů jde nakonec zapsat, tak jdu taky. Ráno se
v sedm v hotelové hale scházím s Pablem a mými pěti budoucími
spolutrpiteli. Jdou se mnou dva mladí novomanželé ze San Fran-
cisca (jsou tu 13 dní po svatbě na svatební cestě), dále doktor
– patolog Číňan a dvě mladý holky !!! drobná Gretel z Domini-
kánské republiky a Chilanka Magna, která, jak později zjistíme,
trpí astmatem a takhle si ho léčí. Nejprve jedeme mikrobusem
asi hodinu k výchozímu bodu túry. Tady nahazujeme batohy na
záda a vyrážíme. První hodina ujde, ale pak to začíná. Strmý
dvouhodinový výstup, slunce pálí. Dostáváme se na náhorní plo-
šinu, celkem rovnou, ale strhává se tak silný vítr, že se nedá
udělat téměř ani krok, a to se jde po úzké stezce a pod námi
zívá 300 metrů hluboký kaňon. Pablo nám ukazuje, jak jít po
levé hraně stezky, aby nás to nesmetlo dolů. Projdeme tak
všichni a na úpatí lesa, už za větrem, si děláme pauzu. Nabíráme
do lahví vodu z potoka a proklepáváme nohy. Čtvrtou hodinu za-
hajuje výstup lesem a pro změnu začíná drobně padat sníh. Ale
dlouho to nevydrží a slunce se klube zpátky. Vycházíme z lesa 

a čeká nás závěrečný finiš, hodinový skalní trhák k laguně.
Musím přiznat, že už po půl hodině tohohle závěrečného výstupu
melu z posledního. Magna s astmatem říká, že už dál nejde a že
na nás počká na úpatí lesa. Neradi ji opouštíme, je to velký bo-
jovník. I já bojuju ze všech sil, ostatní asi taky, ale nikdo nechce
dát najevo známky vyčerpání. Konečně jsme nahoře. Otevírá se
před námi zelené jezero se skalními věžemi v pozadí. Užíváme
si vítězství a společně se všichni fotíme a gratulujeme si, že jsme
to dali. Asi po čtvrt hodině se za námi náhle vyškrabe i Magna,
která si prý řekla, že duch musí zvítězit nad horou. Vítáme ji ha-
lasnou srdečnou gratulací. Po hodině nahoře se vydáváme na
cestu zpět, tj. další 4 hodiny, tentokrát prudkého klesání. Pablo
nám za odměnu dole připravuje na stolek u auta mini občer-
stvení se sýry, salámem a chilským pivem. Nastává uvolnění 
a nálada je výborná. Kolem sedmé se pak vracíme do hotelu. 

Ing. Jaroslav Tošner

Postřehy z cest - Putování Patagonií – 4. část
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Na stanici v Kaplici zavítal dnes plk. Milan Hořava, statutární
zástupce HZS Jihočeského kraje, aby ocenil výjimečný čin
nstržm. Roberta Daniela. 

Robert Daniel zachránil lidský život a za to dnes před celou
svoji směnou obdržel hodinky jako poděkování za pohotové jed-
nání, za rozhodnost a profesionalitu.

Celý čin slovy Roberta: "Jel jsem ve svém volnu na vodu. Sjíž-
děli jsme Vltavu a u kempu Branná jsem viděl, jak lidé tahají 
z vody na člun pána a v člunu se pokoušejí ho resuscitovat. Do-
plaval jsem k nim a vyndal pána z člunu ven na břeh na pevnou
podložku. Zjistil jsem, že nedýchá, a proto jsem ihned začal 
s masáží srdce. Neměl jsem u sebe nic. Naštěstí přisla holčička,
která měla telefon. Řekl jsem jí "volej 155". Hovor s operátorkou
si pak převzal můj kamarád z mé lodě, který připlaval na mnou.
Masíroval jsem přibližně pět minut, další můj kamarád přidržoval
muži hlavu v záklonu. Pán jen chrčel, nedýchal, ale přibližně po
pěti minutách začal dýchat a reagovat. Pak přijela zdravotnická
záchranná služba a přistál i vrtulník. Zdravotníci si muže pře-
vzali."

Celá situace byla komplikovaná tím, že zachraňovaný muž i
jeho spoluvodáci byli hluchoněmí. Jakákoli komunikace s nimi
byla téměř nemožná, natož aby oni sami mohli komunikovat na-
příklad s linkou 155.

Robert Daniel je profesionálním hasičem relativně krátce - ne-
celé tři roky. Ale již stihnul prokázat, že záchranářství má v sobě,
že dokáže profesionálně pomoci, a to i mimo svoji službu.

Robert Daniel byl oceněn za záchranu života

HZS Jihočeského kraje

1. Kam se datuje vznik Vašeho spolku?
Spolek vznikl 25. června 1991 a na samotném svém vzniku měl 143

členů. Minulý rok jsme měli krásné výročí 30. let od svého vzniku. Bo-
hužel jsme z důvodu covidu nemohli uspořádat oslavu, kterou by si
členové i sdružení zasloužilo.

2. Jaká je činnost spolku Zájmové sdružení důchodců „Své-
pomoc“?

Scházíme se každé úterý od 14.00 v budově bývalých jeslí u měst-
ského parku. Posedíme, popovídáme, navzájem se můžeme mezi
sebou poradit – někdy si za zvuku harmoniky i zatančíme. Snažíme se také pořádat
pro naše členy zájezdy, pěší výlety, ale finance nám to v dnešní době trochu komplikují.
Dříve jsme pořádali např. i plesy.

Při pravidelných setkáních se snažíme se svými členy prodebatovat i sociální tématiku,
problematické věci a mnoho dalšího. Také se na nich domlouváme na kulturních akcích,
návštěvě kina a jiné.

3. Co když už zdravotní stav nedovolí členům chodit na pravidelná úterní se-
tkání?

Udržujeme kontakt i s těmi, kteří již nemohou docházet na schůzky. Chodíme i přát
k jubileům.

4. Co byste ještě ráda čtenářům řekla?
Senior je člověk od 55 let věku a všichni zájemci jsou do našeho klubu vítáni. Nejen

z Kaplice, ale i z okolí. Přijďte mezi nás, poznat spolek a jeho členy.

Rozhovor s předsedkyní klubu
Zájmové srdužení důchodců
,,SVÉPOMOC“ v Kaplici Zuzanou
Mahdalíkovou

Společnost



Oslava 50. výročí existence jednotky profesionálních hasičů se
uskutečnila poslední srpnový víkend v rámci městských slav-
ností. Hasičský sbor v Kaplici, byť v dobrovolné podobě, má také
úctyhodnou historii. V roce 1872 bylo velké sucho a 15. července
začala hořet (pravděpodobně samovznícením sena) kolonie slá-
mou i šindelem pokrytých stodol, které stály západně od kaple
sv. Barbory (dnešní budova ZUŠ) při cestě do Dolního Dvořiště.
Za pár hodin vznikl další požár přímo v centru, kde oheň zachvá-
til přístřešek ve dvoře hostince „U zlatého kříže“ a rozšířil se na
okolní domy na náměstí. Ušetřena nebyla ani věž radnice, kde
se vznítilo kavčí hnízdo a část střechy. Plameny ve věži se po-
koušeli zdolat přivolaní hasiči z Dolního Dvořiště, měli ale nedo-
statečný tlak vody. Nakonec se podařilo oheň zastavit ruční
stříkačkou kominíku Antonu Kadaschovi a synovi starosty An-
tonu Oberparleiterovi. Jenomže než dorazili telegrafem přivolaní
hasiči z Č. Krumlova a Č. Budějovic, padlo za oběť plamenům
33 stodol 70 obytných domů. Částečně i proto, že ve městě ne-
byly dostatečné zdroje vody. Přímé ztráty na životech nebyly 
a v dobrovolných sbírkách na pomoc poškozeným bylo vybráno
5812 zlatých. Majitel kaplického pivovaru hrabě Buquoy přispěl
dalšími pěti stovkami zlatých. 

Aby se předešlo v budoucnu podobným neštěstím, nebylo
radou města povoleno obnovení vyhořelých stodol a mezi domy
musely být postaveny protipožární zdi. Katastrofa byla dostateč-
ným důvodem pro založení sboru dobrovolných hasičů, což se
stalo následujícího roku 1873. Rozhodující podnět k tomu dal
starosta Paul Oberparleiter. Prvním předsedou (starostou) sboru
se stal notář Eduard Vogl a město zakoupilo také první ruční stří-
kačku za 1386 zlatých. Ovšem červený kohout řádil ve městě
dál, a to v létech 1884 a 1885. Chatrné chudinské domky na Bě-
lidle pak shořely doslova na prach roku 1899.

V létě 1906, kdy měl sbor za sebou řadu více či méně zdařilých
zásahů nejen proti ohni, ale také proti velké vodě, bylo uspořá-
dáno velké shromáždění hasičstva na náměstí. Tam také přijeli
se svou technikou na koňských povozech pozvaní hasiči z Dol-
ního Dvořiště, Malont a Rychnova nad Malší. Zúčastnily se rov-
něž delegace hasičů z obcí kolem Kaplice. Po polní mši na
náměstí patnáct kaplických dobrovolníků obdrželo čestné me-
daile, udělené císařem. Jedním z oceněných byl Johann Guschl-
bauer, jehož syn Leopold, bývalý armádní kapitán – se později
zasloužil o zhotovení vodočtu na řece Malši a především byl vý-
znamnou postavou při budování městského vodovodu.

Pokračování v příštím čísle

Zdeněk Drhovský z volební strany Ing. Pavla Svobody KAPLICE
SPOLEČNĚ uvádí ve volebním letáku zveřejněném v zářijovém
Zpravodaji nepravdivé informace ohledně přístavby auly na ZŠ
Fantova. 

Cituji: „… nepochopitelné sedmnáctimilionové vybavení nové
auly na ZŠ Fantova. A to nepočítám její výstavbu za čtrnáct mi-
lionů.“ Zpravodaj str. 22 ZDE

Skutečné náklady na přístavbu multimediální učebny pro výuku
cizích jazyků, přírodních věd a řemesel činily 17 349 228,23 Kč
včetně DPH, z toho 8 719 399 Kč činí dotace z programu Minis-
terstva pro místní rozvoj, což jednoduchým výpočtem dělá ná-
klad z prostředků města 8.629.829,23 Kč. Informace naleznete
na oficiálních stránkách města Kaplice ZDE.

Celá akce vznikla z požadavku ZŠ Fantova, jejíž kapacita vzhle-
dem k počtu žáků (649) a nárokům výuky již dlouhodobě nestačí
k pokrytí potřeb. Již v minulosti jsme řadu odborných učeben
změnili v kmenové třídy, dokonce nepomohla ani výstavba zcela
nové učebny v prostorách chodby, jíž jsme hradili z běžného roz-
počtu školy. Současné požadavky MŠMT na výuku nové informa-
tiky napříč předměty vyžadují zcela jiné podmínky výuky, jimž
stávající učebny nevyhovují. Nečekáme, že se o nás město po-
stará, ale sami jsme se snažili získat prostředky, a to prostřed-
nictvím žádosti do nové výzvy z operačních programů IROP. 
V současnosti máme zpracovaný první z projektů na vybavení
multimediální učebny a vyřešení tzv. Standardu konektivity,
který se týká kompletní rekonstrukce datové infrastruktury naší
školy. Bez splnění tohoto standardu by nebylo možné v příštích
letech čerpat jakoukoli dotaci z fondů EU. Připravený projekt po-
čítá s částkou 10 mil. Kč, z níž by se město mělo podílet 10 %.
Podotýkám, že za tuto částku, což činí 1 mil. Kč, by jenom spl-
nění standardu konektivity možné nebylo. Další projekt by se
měl týkat vybavení moderní jazykové učebny a doplnění multi-
mediální učebny IT technologiemi (notebooky, tablety, roboty
aj.) v maximální částce 7,5 mil. Kč, opět s 10% spoluúčastí
města. Pojem aula, jak je projekt provozně nazýván, není tech-
nicky zcela přesný, ale jde o pracovní název multifunkčního pro-
storu, který lze díky promyšlené koncepci ve velmi krátké době
změnit na standardní učebnu s 36 místy, tabulí a projektorem,
nebo společenský sál s kapacitou 100 míst pro projekce, před-
nášky, komunitní setkávání a díky mobilnímu pódiu také jako di-
vadelní a koncertní sál. Zhotovitelem přístavby byla společnost
EVEN s.r.o., V olšinách 2300/75, Praha – Strašnice. V závěru mě-
síce září by měla proběhnout kolaudace. Všichni učitelé i žáci se
už těší, že budou moci nové prostory využívat, veřejnost bude
mít možnost si je prohlédnout při slavnostním otevření, o jeho
termínu budete včas informováni.

K výročí kaplických hasičů
Pavel Mörtl

Společnost
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dekorování zasloužilých hasičů 17.8.1930

Mgr. Jana Drdáková, ředitelka školy v zastoupení a
Mgr. Petr Malena, zástupce ředitele a koordinátor IT

Vyjádření k nepravdivým in-
formacím Zdeňka Drhovského
z volební strany KAPLICE
SPOLEČNĚ
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1.10.2022 sobota od 16:00 pohádka (dabing)
DC LIGA SUPER MAZLÍČKŮ 
Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční
nejlepší přátelé, mají stejné superschopnosti 
a bok po boku bojují proti zločinu v 

1.10.2022 sobota od 19:00 horor     
ÚSMĚV 
Když se někdo směje od ucha k uchu, nena-
padne vás, že by se už za pár vteřin mohl přímo
před vašima očima zabít. Horor Úsměv doka-
zuje, že i jedna z nejkrásnějších lidských emocí
může někdy být děsivě znepokojivá.

2.10.2022 neděle od 16:00 pohádka     
JEŽEK SONIC 2
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším
videoherním legendám. A protože před dvěma
lety zazářil i na filmovém plátně, vrací se do kin
s dalším dobrodružstvím. 

2.10.2022 neděle od 19:00 film ČR 
SPOLU 
Film Spolu přináší příběh matky a jejích dvou
dospělých dětí, z nichž jedno trpí autismem 
a potřebuje péči, zatímco druhé trpí celý život
nedostatkem pozornosti. V hlavních rolích Vero-
nika Žilková, Štěpán Kozub a Kamila Janovi-
čová. 

5.10.2022 středa od 19:00 film ČR 
SPOLU 
Film Spolu přináší příběh matky a jejích dvou
dospělých dětí, z nichž jedno trpí autismem 
a potřebuje péči, zatímco druhé trpí celý život
nedostatkem pozornosti. 

6.10.2022 čtvrtek od 19:00 fantasy (titulky)
TŘI TISÍCE LET TOUHY
Idris Elba jako kouzelný džin vypráví příběhy
touhy napříč historií. Film kombinuje fantasy
sprostředím orientua režisér George Miller na-
bídne divákům svou obdobu Pohádek tisíce 
a jedné noci plnou nespoutané fantazie a od-
vahy. 

7.10.2022 pátek 19:00 drama SK
SVĚTLONOC
Třicátnice Šarlota se vrací do rodné vesnice hlu-
boko ve slovenských horách. Před mnoha lety
odsud za nejasných okolností utekla. Její návrat
v místních vzbuzuje podezření, po celou dobu ji
považovali za mrtvou. 

8.10.2022 sobota od 16:00 film ČR 
CESTA DO PRAVĚKU  
Cesta do pravěku filmového kouzelníka Karla
Zeman se stala průlomovým filmem, dobrodru-
žnou a trikovou legendou české i světové kine-
matografie.

8.10.2022 sobota od 19:00 drama (titulky) 
KDE ZPÍVAJÍ RACI
Úchvatný, tajemný příběh podle úspěšného  
knižního románu Kde zpívají raci vypráví o Kye,
opuštěné dívce, která až do dospělosti vyrůstala
sama v nebezpečných mokřinách Severní Karo-
liny. Celé roky se šířily po Barkley Cove historky
o „dívce z mokřin“

9.10.2022 neděle od 16:00 pohádka (dabing)
RAKEŤÁK 3D 
Film studia Disney a Pixar přináší příběh Buzze
Rakeťáka a jeho dobrodružství do nekonečna 
a ještě dál.

9.10.2022 neděle od 19:00 fantasy  (titulky)
TŘI TISÍCE LET TOUHY
Idris Elba jako kouzelný džin vypráví příběhy-
touhy napříč historií. Film kombinuje fantasy
sprostředím orientua režisér George Miller na-
bídne divákům svou obdobu Pohádek tisíce 
a jedné noci plnou nespoutané fantazie a od-
vahy. 

12.10.2022 středa 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.

13.10.2022 čtvrtek od 19:00 drama (titulky)
VÁLEČNICE 
Akční drama Válečnice je pozoruhodný příběh
ryze ženské válečné jednotky, která v roce 1800
chránila africké Dahomejské království neslý-
chanou zuřivou nemilosrdností. Snímek Váleč-
nice, jenž je inspirován skutečnými událostmi,
přináší emocionálně impozantní příběh gene-
rálky Naniscy (držitelka ceny Oscar® Viola
Davis).

14.10.2022 pátek od 19:00 horor (titulky) 
HALLOWEEN KONČÍ
Michael Myers, pracovitý zabiják s bílou mas-
kou, mnohokrát přežil vlastní smrt. Teď však
dojde i na něj. Aspoň to slibují tvůrci posledního
dílu slavné hororové ságy, jejíž finále vstupuje
do kin pod výmluvným názvem Halloween
končí.

15.10.2022 sobota od 16:00 film ČR 
BARON PRÁŠIL
Let na dělové kouli, cesta na Měsíc i putování
napříč oceány v útrobách velryby – to je jen ně-
kolik dobrodružství jednoho z největších a nej-
prolhanějších vypravěčů barona Prášila. 

15.10.2022 sobota od 19:00 drama (titulky)
VÁLEČNICE 
Akční drama Válečnice je pozoruhodný příběh
ryze ženské válečné jednotky, která v roce 1800
chránila africké Dahomejské království neslý-
chanou zuřivou nemilosrdností. 

16.10.2022 neděle od 16:00 pohádka  
MIMONI 2 
Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová
série se vrací do kin v tom naprosto nejzásad-
nějším momentu. Ve filmu Mimoni: Padouch při-
chází se konečně dozvíme, jak došlo 
k nerozlučnému spojení Mimoňů a superpadou-
cha Grua.

16.10.2022 neděle od 19:00 komedie ČR    
CIRKUS MAXIMUM 
Rodinný film Cirkus Maximum je založen na pří-
běhu rozporu dvou bratrů a jejich otce. Podobné
motivy, „biblické“ (Kain a Ábel, Jákob a Ezau),
se objevují v literatuře poměrně často, z nejzná-
mějších stačí jmenovat například Hrozny hněvu
a Kmotra.

19.10.2022 středa od 19:00 drama (titulky) 
KDE ZPÍVAJÍ RACI 
Úchvatný, tajemný příběh podle úspěšného 
knižního románu Kde zpívají raci vypráví o Kye,
opuštěné dívce, která až do dospělosti vyrůstala
sama v nebezpečných mokřinách Severní Karo-
liny.

20.10.2022 čtvrtek od 19:00 akční (titulky)
BLACK ADAM
Téměř 5000 let poté, co byl obdařen všemocnou
mocí egyptských bohů – a stejně rychle uvěz-
něn – je Black Adam (Dwayne Johnson) vysvo-
bozen ze svého pozemského hrobu a připraven
rozpoutat v moderním světě svou jedinečnou-
formu spravedlnosti.

21.10.2022 pátek od 19:00 hodin film ČR            
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU 
Třicetiletá Alex neprožívá zrovna šťastné období
s přítelem. A když potká staršího charizmatic-
kého Alberta, podlehne jeho šarmu. Okamžitě 
se zamiluje, ovšem brzy narazí na jeho tvrdou
slupku. 

22.10.2022 sobota od 16:00  film ČR        
VYNÁLEZ ZKÁZY
Zlotřilý dobrodruh Artigas, který zbohatl na krá-
dežích podmořských pokladů, unesl profesora
Rocha, objevitele účinné výbušniny, a hodlá
jeho vynález zneužít k ovládnutí světa. Mladý
profesorův asistent Ing. Hart hodlá zlosynovi 
v jeho plánech zabránit za každou cenu. 

22.10.2022 sobota od 19:00 akční (titulky)
BLACK ADAM
Téměř 5000 let poté, co byl obdařen všemocnou
mocí egyptských bohů – a stejně rychle uvěz-
něn – je Black Adam (Dwayne Johnson) vysvo-
bozen ze svého pozemského hrobu a připraven
rozpoutat v moderním světě svou jedinečnou
formu spravedlnosti.

23.10.2022 neděle od 16:00  pohádka 
WEBSTEROVI VE FILMU
Mohlo by se zdát, že Lili Websterová je pavoučí
holčička jako každá jiná. Spolu se svým starším
bráchou, starostlivou maminkou, chápajícím ta-
tínkem a čipernými prarodiči žije v kokonu nad
výtahovou šachtou, chodí do školy a ráda si
hraje s kamarády. 

23.10.2022 pátek od 19:00 horor (titulky) 
HALLOWEEN KONČÍ
Michael Myers, pracovitý zabiják s bílou mas-
kou, mnohokrát přežil vlastní smrt. Teď však
dojde i na něj. Aspoň to slibují tvůrci posledního
dílu slavné hororové ságy, jejíž finále vstupuje
do kin pod výmluvným názvem Halloween
končí.

28.10.2022 pátek od 16:00 pohádka ČR
PRINC MAMÁNEK
Pohádka Jana Budaře o princi, který musel 
dospět v krále. Tak dlouho si rozmazlený princ
žil jako mamánek na zámku, až ho jeho otec
moudrý král vyslal do světa na zkušenou. 

28.10.2022 pátek od 19:00 drama SK
SVĚTLONOC
Třicátnice Šarlota se vrací do rodné vesnice hlu-
boko ve slovenských horách. Před mnoha lety
odsud za nejasných okolností utekla. Její návrat
v místních vzbuzuje podezření, po celou dobu ji
považovali za mrtvou. 

29.10.2022 sobota od 16:00  pohádka       
ŠOUMEN KROKODÝL
Když se rodina Primmů přestěhuje do New
Yorku, jejich syn Josh se snaží zvyknout si na
novou školu i přátele. Vše se změní od 
okamžiku, kdy Josh objeví Lylea – zpívajícího
krokodýla, který miluje koupele, kaviár a dob-
rou hudbu – v podkroví jejich nového domova.

29.10.2022 sobota od 19:00  film ČR            
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU 
Třicetiletá Alex neprožívá zrovna šťastné období
s přítelem. A když potká staršího charizmatic-
kého Alberta, podlehne jeho šarmu. Okamžitě
se zamiluje, ovšem brzy narazí na jeho tvrdou
slupku. 

30.10.2022 neděle od 16:00  pohádka 
WEBSTEROVI VE FILMU  
Mohlo by se zdát, že Lili Websterová je pavoučí
holčička jako každá jiná. Spolu se svým starším
bráchou, starostlivou maminkou, chápajícím ta-
tínkem a čipernými prarodiči žije v kokonu nad
výtahovou šachtou.

30.10.2022 neděle od 19:00 drama (titulky)
VÁLEČNICE 
Akční drama Válečnice je pozoruhodný příběh
ryze ženské válečné jednotky, která v roce 1800
chránila africké Dahomejské království neslý-
chanou zuřivou nemilosrdností. 

Říjen 2022
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Říjen 2022

25.10. úterý 14:00
TANEČNÍ ZÁBAVA KE DNI SENIORŮ
Zájmové sdružení seniorů “SVÉPOMOC”
Kaplice pořádá taneční zábavu. K tanci a
poslechu bude hrát Správná Pětka
KD Kaplice

6.10.2022 čtvrtek 18:00
POSEZENÍ S DECHOVKOU
KIC Kaplice zve na posezení s Kubatovo
dechovkou z Českých Budějovic

KD Kaplice
Vstupné 100,- v předprodeji
Na místě 150,-
Předprodej vstupenek v infocentru nebo
na www.ikaplice.cz

19.10. středa 19:00
THE BEATLES REVIVAL & KAREL KA-
HOVEC
Jedna z nejúspěšnějších evropských re-
vivalových skupin míří do Kaplice i se
speciálním hostem Karlem Kahovcem
KD Kaplice
Předprodej 180,-
Na místě 220,-
Předprodej na www.ikaplice.cz nebo v
infocentru Kaplice

6.11. neděle 9:00
DĚTI RÁJE - ZÁJEZD PRAHA
ODJEZD AUTOBUSU OD KD
KAPLICE V 10:00
Volný čas před začátkem muzikálu dle
možností (závisí na dopravní situaci).
Začátek představení v 14:00 v Kongre-
sové centrum Praha.
Předpokládaný návrat ve 21:00.

6.11. neděle 15:00
O RYBÁŘI A RYBCE
pohádka pro děti
Kino Kaplice

8.11. úterý 19:00
JAK SE DĚLA ŠOUBYZNYS
Nejlepší český imitátor, bavič a herec
Petr Jablonský vás zve na zbrusu novou
zábavnou show, ve které se objeví celá
plejáda známých osobností a celebrit.
Parťačkou a kolegyní mu bude  půvabná
začínající zpěvačka Nikola Votrubová,
která po úspěšném umístění mezi nejzá-
řivějšími pěveckými talenty v Superstar
2021 vstupuje do šoubyznysu.

Kdo jiný by Nikolu lépe provedl světem
záře reflektorů, než právě zkušený Ja-
blonský, v jehož repertoáru se nachází
tolik hvězd a legend pěvecké i herecké
scény.

Kino Kaplice
Vstupné v předprodeji 270,-
Na místě 295,-
Předprodej vstupenek v infocentru nebo
na www.ikaplice.cz

Připravujeme na
listopad

25.11. pátek 19:00
LOVE..., SORRY - divadlo
Česká „chilli“ komedie nejen o sexu 
a vztazích on-line i off-line.Dojemně 
třeskutá komedie ze života jedné firmy.
Jakákoliv podobnost postav hry, jejich
příběhů a situací s reálnými osobami,
příběhy a situacemi není čistě náhodná!
Poznáváte se?! ME TOO! Víme, co se
děje u vás doma! Víme, co se děje u vás
ve firmě! Sledujeme vás! I vy sledujte
nás! Komedie je mimo jiné o sexu, vzta-
zích, svobodě, lásce, osamělosti, oprav-
dovém sdílení i pravdivých lžích. 

KD Kaplice
Vstupné v předprodeji 150,-
Na místě 200,-
Předprodej vstupenek v infocentru nebo
na www.ikaplice.cz

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

TARZAN

Zájezd se uskuteční v sobotu 17. pro-
since. 
Předpokládaný odjezd od KD Kaplice
bude v 8:30. Po příjezdu do Prahy roz-
chod a návštěva adventních trhů.

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.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

11.10.2022 úterý 9:00 - 15:00
BURZA ŠKOL V KAPLICI
Jihočeská hospodářská komora srdečně
zve žáky, pedagogy, rodiče i širokou ve-
řejnost na Burzu škol 2022 do Kaplice. 
Zájemci o prezentaci z řad středních škol
a firem pro bližší informace kontaktují
garanta akce.
Burza škol je určena především žákům
7. až 9. tříd základních škol, učitelům,
výchovným poradcům a rodičům.
KD Kaplice
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RESTAURACE U SEDLÁČKŮ
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA: 

VEPŘOVÉ HODY

14. - 16. ŘÍJNA

V SOBOTU 15.10. 
PEČEME PRASÁTKO NA ROŽNI

REZERVACE MÍST NA TEL.: 380311363

TANEČNÍ KURZY V KAPLICI
Milí zájemci o taneční kurzy, máme

pro vás skvělou zprávu.
Od 17. února budou každý pátek

probíhat kurzy tanečních 
v KD Kaplice a to, jak pro dospělé,

tak i pro mládež.

Zájemci o kurzy se mohou přihlásit:
www.tanecni-skola.eu/kurzy-pro-

dospele/tanecni-kurzy-kaplice
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