
Ve dnech 3. – 9. 10. 2022 vyhlásila
Asociace poskytovatelů sociálních služeb
již 14. Týden sociálních služeb ČR.
Tato akce měla jasný cíl – přiblížit sociální
služby (služby, které pomáhají osobám se
zdravotním postižením, seniorům, oso-
bám v krizi i rodinám s dětmi) co nejširší
veřejnosti, představit je jako služby do-
stupné, pomáhající, prezentovat je obča-
nům tak, aby věděli,
jak a koho oslovit 
a neostýchali se 
o pomoc si říci. 
V rámci tohoto týdne
probíhalo v České re-
publice mnoho aktivit
(výstavy, besedy,
workshopy, dny 
otevřených dveří u
poskytovatelů sociál-
ních služeb,…). Ani
středisko pečovatel-
ské služby v Kaplici
(budova polikliniky 2.
patro) nezůstalo pozadu a zorganizovalo
4. října akci Den otevřených dveří, díky
které měla veřejnost možnost se dozvě-
dět vše o práci terénní sociální a zdravotní
služby LEDAX – o pečovatelské službě,
osobní asistenci, terénní odlehčovací
službě, domácím hospicu i pronájmu zdra-
votnických pomůcek. 

Dne 5. října také odstartoval Týden mo-
bilních hospiců, v rámci kterého se konala
v Kaplici v prostorách knihovny mimo jiné
beseda o terénní hospicové péči. Bo-
hužel účast byla malá, což přisuzujeme
faktu, že téma smrti je stále v naší spo-
lečnosti tabuizované, potlačované. Lidé 
o smrti neradi hovoří a to i přesto, že smrt
k životu zkrátka patří. Někdo moudrý řekl,
že umírání začíná narozením – myšlenka
stojící jistě alespoň na zamyšlení…Co se
zmíněné besedy týče, z úst renomované
zdravotní sestřičky, která očividně svoji
práci dělá srdcem a moc mile a zasvěceně

o tomto svém poslání povídala, jsme se
dozvěděli mnoho zajímavých skutečností.
Například fakt, že celý hospicový tým
tvoří nejen pečovatelky, zdravotní se-
střičky a doktor, ale též psychoterapeut,
popřípadě i duchovní. Všichni tito zúčast-
nění poskytují paliativní péči, tzn. péči pa-
cientovi, který je nevyléčitelně nemocný,
a již byly vyčerpány veškeré standardní

možnosti klasické
medicíny. Tušili
jste, že slovo „pali-
ativní“ vychází z la-
tinského „palliare“,
tzn. přikrýt pláš-
těm? Hlavním
cílem terénní hos-
picové péče je mi-
nimalizovat bolesti
klienta, doprovodit
ho na své poslední
životní etapě 
a „přikrýt jej“ po-
myslnou dekou na

jeho poslední cestě v domácím prostředí
ideálně obklopen svými milými…

Většina lidí si přeje dožít poslední dny ži-
vota ve svém přirozeném prostředí, bohu-
žel ne každému je toto přání splněno.
Papučový den má připomínat možnost
umírat v kruhu svých blízkých, má podpo-
rovat myšlenku, díky práci terénního do-
mácího hospicu, že není nereálné strávit
poslední dny mimo instituce (nemocnice,
geriatrická centra, LDN apod.), ale být
DOMA. Kdo sdílí tuto myšlenku, nechť ne-
zapomene příští rok (tentokrát) 11. října
obout papuče a vyrazit vstříc veřejnosti
na odiv. To je jediný den, kdy to máme
dovoleno a nebudou na nás kolemjdoucí
volat „Chocholouška“.

Kontakt: Ing. Lenka Rodějová – koordi-
nátorka pečovatelské služby

Telefon: 725 342 656  E-mail: lenka.ro-
dejova@ledax.cz

DOMA až do konce! Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
rád  bych poděkoval

všem voličům za proje-
venou důvěru, díky níž
jsme získali čtyři man-
dáty a je to pro nás
uznání a ocenění naší

práce. Jsem bytostně přesvědčen, že
funkce starosty není o moci, ale o pokoře
a zodpovědnosti. Sloupek píšu v době po-
volebních jednání, jichž jsem se několikrát
zúčastnil, ale vítězové voleb mají jiné
představy o vedení města. Po dvanácti le-
tech přecházím z vedení města do opo-
zice, ve které chci působit konstruktivně,
tzn. nejen kritizovat, ale hledat řešení ve
prospěch našeho města. 

V době, kdy jsem nastupoval do funkce
starosty, jsem si předsevzal, že budu pra-
covat tak, jak jsem byl vychován, k sluš-
nému jednání s kýmkoliv, s odpovědným
hospodařením ve stylu „dluh ujídá ze spo-
lečného talíře“. Nejedná se totiž o peníze
státu, nebo města, jak často slýcháme,
ale peníze nás všech, a proto předávám
město novému vedení bez koruny dluhu.
Jako člen křesťansko-demokratické strany
vyznávám tradiční hodnoty, mezi něž patří
péče o slabší a zodpovědné hospodaření 
s majetkem, který vytvářely celé gene-
race. V tomto duchu jsem se snažil praco-
vat i ve svém úřadu, dveře ke mně byly
stále otevřené, účastnil jsem se mnoha
jednání, ale i akcí, kde jsem měl možnost
setkávat se s občany našeho města napříč
generacemi. Kdo chtěl, vždy si ke mně
cestu našel. Svou úlohu jsem sehrál i jako
krajský zastupitel a radní, kde jsem se
snažil prosazovat zájmy našeho města.

Pokračování na str.2

Mgr. Pavel Talíř
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Slovo z radnice

Svým následovníkům předávám město
s mnoha vyřešenými problémy (zateplení
veřejných budov, opravené komunikace,
investice v technických službách – sběrný
dvůr, rozšíření skládky, nové kulturní cen-
trum, úpravy veřejných prostranství,
nová sportovní hala Bělidlo, Dům chráně-
ného bydlení, zázemí pro lesní hospodář-
ství, zpracované projekty k dalším
rekonstrukcím a mnoho dalšího), ale
jsem si vědom, že je stále co zlepšovat.
Přesto přese všechno jsem neustále čelil
útokům a lžím, se kterými se někdy velmi
těžko bojuje. Právě ony jsou často příči-
nou nespokojenosti a špatné nálady,
která se bohužel nese napříč celou spo-
lečností. Souvisí to i s tím, že člověk si
velmi rychle zvyká na lepší. Vím, že nás
nečekají lehké doby, ale zvládli jsme už
ledacos, jen na to rychle zapomínáme. 

Novému vedení města přeji, aby se jim
podařily naplnit předvolební vize a přání.

S přáním lepších zítřků Váš starosta
Pavel Talíř
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Městská knihovna Kaplice
Nabízíme v knihovně vyřazené

knihy! Přijďte si vybrat svou oblíbe-
nou…. 

Po stopách archeologických pamá-
tek Kaplicka 

9. 11. 2022 od 17 hodin
Společně s archeologem Mgr. Martinem

Nechvílem se vydáme proti proudu času
za známými i méně známými archeologic-
kými památkami Kaplicka. Při společném
putování navštívíme Hradišťský vrch 
u Kaplice, Blansko, hrad Sokolčí či mohy-
lové pohřebiště u Malče. Díky nejnovějším
poznatkům archeologie se pokusíme po-
odhrnout roušku jejich minulosti.

Burza dětských knih
14. 11. 2022 od 14 do 18 hodin
Máte doma dětské knihy, které vám za-

bírají místo, ale přesto je nechcete vyho-
dit? Přijďte je prodat, koupit nebo vyměnit
do Městské knihovny v Kaplici, kde je pro
vás připraven prostor. Nemáte knihy 
k prodeji? Nevadí, přijďte nakoupit od
ostatních, takto koupené knihy nezatíží
vaší peněženku, udělají radost vašim
dětem a také vám.

Cestovatelská beseda „Nový Zé-
land“

22. 11. 2022 od 17 hodin
Novým Zélandem nás bude provázet

cestovatel, spisovatel a fotograf Petr Na-
zarov. Tři cesty a více jak dva roky života
v zemi nazvané původními obyvateli Aote-
aroa. Magická příroda Nového Zélandu 
v celé její kráse na třech největších ostro-
vech – North Island, South Island a Ste-
wart Island. Sopky, hory, jezera, fjordy,
pralesy, nekonečné pláže, stále živá ma-
orská kultura a nevšední příběh, který se
pojí s pobytem v této zemi. 

Kaplické dny s řemesly a jarmarkem
2. 12. 2022 od 13 do 17 hodin 

v předsálí Kulturního domu
Všechny vás srdečně zveme k návštěvě

již tradičního jarmarku, kde můžete na-
koupit pro sebe i své blízké dárečky, vá-
noční výzdobu a jiné vychytávky. Při
zvuku vánočních koled a vůně jehličí, na-
sajete zaručeně tu správnou náladu a po-
hodu .

Zájemci o vystavování nebo prodej
vlastních výrobků se mohou přihlásit 
v knihovně u p. Urazilové do 18. 11.
2022, na telefonu 380 303 197 nebo na
email: urazilova@mestokaplice.cz

Děkujeme VŠEM pedagogům a žákům Zá-
kladní umělecké školy Kaplice, kteří vy-
stoupili ve čtvrtek 
6. 10. ve sborovém domě ČCE ARCHA 
v Kaplici na benefičním koncertě pro Do-
mácí hospic Ledax.
VŠEM,  kteří se zapojili do letošního Pa-
pučového dne v rámci kampaně DOMA.
na podporu mobilní hospicové péče. 
V rámci koncertu se vybrala částka 
4 500,- Kč. 
Za celý hospicový tým DĚKUJEME za pod-
poru a těšíme se na další spolupráci.

Poděkování

Pokračování ze str. 1
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Šestice atletů reprezentovala Základní
školu Kaplice, Školní 226 na republikovém
finále OVOV 2022, které se konalo 7. – 9.
září 2022 na atletickém stationu v areálu
VUT Brno. 

Cesta k vrcholu této soutěže vede přes
okresní a krajská finále. Už jen účast v re-
publikovém finále lze považovat za
úspěch.

V Brně se sešlo přes 600 dětí z celé
České republiky. Závodníci museli změřit
své síly v deseti náročných disciplínách
(7 atletických a 3 silové) – 60 m, skok da-
leký, hod kriketovým míčkem, kliky, leh –
sedy, švihadlo, hod medicinbalem, shyby,
trojskok, 1000 m. Ve dvou náročných
dnech si závodníci museli sáhnout až na
dno svých sil.

Nejlépe si z našich atletů vedla Amelie
Luisa Kubatová, která ve své kategorii
vybojovala 1. místo a z Brna si odvezla
vytouženou a zaslouženou zlatou medaili. 
V historii ZŠ Školní je to první dívka, které
se to povedlo.

Neméně úspěšně si vedla i zbylá pětice
závodníků. Vojtěch Stříbrný si přivezl
krásné 4. místo, Adéla Šedivá skončila
14., Anastasija Bogdanova 23. V nejpo-
četněji obsazené kategorii (137 atletů)
vybojoval Jonáš Rychnavský 28. místo 
a Filip Komárek 30. místo. 

Republikové finále není jen o závodění.
Naši sportovci se setkali s 60 olympioniky.
Patronem letošního ročníku byl stříbrný
kanoista z OH v Tokiu Lukáš Rohan. Dále
zde nechyběli ani atleti Jakub Holuša, Petr
Svoboda, Denisa a Adam Helceletovi 
a další. Jako každý rok nechyběla ani Be-
Active vesnička s bohatým programem
a samozřejmě autogramiáda sportovců.

Byly to dva dny plné sportu, odhodlání,
vítězství, štěstí, zklamání, slz, úsměvů,
přátelství a neskutečných okamžiků a zá-
žitků. 

Velký dík patří učiteli a trenérovi v jedné
osobě, Vladimírovi Kratochvílovi, který
děti celý rok připravoval. Další dík si za-
slouží i rodiče závodníků, kteří nás přijeli
do Brna podpořit.

ATLETI ZŠ ŠKOLNÍ NA REPUBLIKOVÉM FINÁLE OLYMPYJ-
SKÉHO VÍCEBOJE
Kateřina Kubatová - ZŠ Školní

Na ZŠ Školní se již několik let mohou ta-
lentovaní žáci připravovat na atletické
soutěže pořádané Českým atletickým sva-
zem. Úzce spolupracujeme s atletickým
oddílem Sokol České Budějovice, za který
naši žáci závodí.

Prvními závody po prázdninách, hned 
4. září, byly krajské přebory družstev
žáků. Vítězstvím na těchto závodech si
zajistilo družstvo Sokola České Budějovice
účast na mistrovství Čech družstev, které
se konalo 10. září v Praze. Členy tohoto
družstva byli i Filip Komárek (hod oště-
pem, skok daleký) a Vojtěch Stříbrný
(vrh koulí, skok daleký). Svými výkony
pomohli k výbornému 5. místu.

17. září se ve Veselí nad Lužnicí konaly
krajské přebory ve vícebojích mladšího
žactva a přípravek. Na startu byly připra-
veny dvě závodnice naší školy. Po delší
odmlce se na krajských závodech před-
stavila Anastasija Bogdanova. Na
mladší žákyně čekalo 5 disciplín (běh na
60 m, 60 m překážek, hod kriketovým
míčkem, skok daleký a běh na 800 m). 
V konkurenci 28 nejlepších ml. žákyň
kraje vybojovala Anastasija krásné 
3. místo.

V kategorii přípravek nás reprezentovala
Amelie Luisa Kubatová. Na atletky če-
kaly 4 náročné disciplíny (běh na 60 m,
hod kriketovým míčkem, skok daleký 
a běh na 600 m). Po vítězství na republi-
kovém finále OV nenechala Amélie nikoho
na pochybách, kdo je v kraji nejvšestran-
nější atletkou. V konkurenci 44 závodnic
slavila celkové vítězství.

Současně s krajskými závody se v Ja-

blonci nad Nisou konalo mistrovství ČR
žáků.

Účast na MČR si svými výkony vybojoval
Vojtěch Stříbrný. Pro účast na
mistrovství je nutné umístění do 16. místa
v letošních republikových tabulkách. To se
Vojtovi podařilo hned ve dvou disciplí-
nách. Ve vrhu koulí a ve skoku dalekém.
Obě disciplíny však v časovém harmono-
gramu probíhaly současně. Vojta si vybral
skok daleký, kde se v chladném počasí
potýkal hlavně s rozběhem a nepodařilo
se mu postoupit do finále. I tak je účast
na MČR pro Vojtu obrovská zkušenost 
a příslib do dalších let.

Atletická sezóna byla zakončena 24. září
krajským přeborem družstev (kategorie
přípravka). Přeborníky kraje se zcela su-
verénně stalo družstvo Sokola České Bu-
dějovice. Největší oporou vítězného
družstva byla naše žákyně Amelie Luisa
Kubatová, která pro družstvo získala 33
bodů za vítězství ve 3 disciplínách. Nej-
hodnotnější výkon zaznamenala v běhu
na 150 m. V této, pro ni neobvyklé disci-
plíně, zaznamenala 5. republikový čas se-
zóny.

Všem sportovcům gratulujeme a pře-
jeme jim mnoho dalších sportovních
úspěchů.

Úspěchy atletů ZŠ Školní na krajských 
a republikových závodech
Učitelé ZŠ Školní

Z kaplických škol

ZUŠ informuje
Za ZUŠ Kaplice Pavlína Steel

Concertino
Praga 2022
D n e
16.9.2022 se
konala Dvořá-
kova rozhla-
sová soutěž Concertino Praga 2022.
Rozhodli jsme se zorganizovat návštěvu
finálového kola. Učitelé, žáci, akademici a
další příznivci ZUŠ měli možnost shléd-
nout krásné prostory Rudolfína a zároveň
se nechat unést do světa hudby.

Chtěli bychom tímto poděkovat sponzo-
rům firmám SATEMA s.r.o. a OKNOTHERM
s.r.o., kteří přispěli na dopravu dopravu.

Kaplický Zpravodaj. Měsíčník.
Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice,  IČO 245941,

tel. 380 303 100, nákladem 3100 výtisků. 
Evidenční číslo MK ČR E 115 76.  Uzávěrka 12. čísla 15. 11. 2022 

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

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

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

Magdalena Opolzerová a Ing. Lukáš Bodnár. 
Internetová verze: www.mestokaplice.cz  

Redakce se nemusí ztotožňovat  s názory zveřejněných příspěvků
a nezodpovídá za gramatické a stylistické chyby přispěvovatelů
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Z kaplických škol

Fantovka se připojila k Papučovému dni 
a podpořila domácí hospicovou péči
Ve středu 5.10. se naše škola poprvé při-
pojila k propagaci Papučového dne, který
má za úkol šířit osvětu o mobilních hospi-
cích a upozornit hlavně na to, že je možné
pečovat o nejbližší až do jejich posledního
dne v klidu domova. A protože se na Fan-
tovce rádi účastníme smysluplných pro-
jektů a akcí, nebylo pochyb, že i Papučový
den si u nás najde své místo. 
Papučový den jsme podpořili jednoduše
tím, že jsme dorazili do školy v papučích.
Některé byly opravdu „babičkovské“, pár
jich bylo i dost šílených, ale rozhodně byly
všechny báječně pohodlné. Některé třídy
vzaly podporu opravdu poctivě a papuče
obuli téměř všichni, ale můžeme říct, že
ve všech třídách nakonec alespoň vždy
jedny byly. 
V rámci celorepublikové kampaně se 
v Kaplici uskutečnil ve čtvrtek 6. 10. be-
nefiční koncert žáků ZUŠ Kaplice, na kte-
rém vystoupilo i několik Fantováků. Jejich
výkony přispěly ke krásnému zážitku a
jsme pyšní, že i ve svém volném čase po-
máhají potřebným. 
Děkujeme společnosti Ledax v zastoupení
p. Čalounové, která zajišťuje hospicovou
a následnou domácí péči a také paní Blá-
hové z odboru sociálních věcí a péče MU
Kaplice za poskytnutí informací k Papučo-
vému dni. Těšíme se na budoucí spolu-
práci a také na další ročník Papučového
dne. 

Fantovka se připojila k Papučovému dni

Wels – přeshraniční spolupráce
na Fantovce

Ve středu 5.10.2022 se žáci sedmých, os-
mých a devátých tříd v rámci přeshraniční
spolupráce vydali do rakouského Welsu
na workshop Fokus Fotovoltaika, který
zorganizoval Energy Centre České Budě-
jovice s partnerem OÖ Energiesparver-
band. Akce se konala v Science Center
Welios a zúčastnily se ji s námi dvě rakou-
ské třídy z Bad Schallerbachu. 
Tématem workshopu byly možnosti vy-
užití solární energie. Po příjezdu nás če-
kala prezentace, ve které jsme se
dozvěděli o začátcích solární energie 
a způsobu jejich využití. Poté jsme se se-
známili s rakouskými žáky a společně
jsem ve skupinách pracovali na různých
úkolech. V druhé části workshopu jsme
vyráběli solární autíčka, která na slunci
opravdu jezdila. Stihli jsme se i projít po
naučných atrakcích ve Weliosu. Venku
jsme si mohli vyzkoušet např. vodní
proud nebo být na chvíli kosmonauty. Na
závěr náš workshop navštívil také Lan-
desrat pan Markus Achleitner a vyfotil se
s námi. Prošli jsme se i po welském ná-
městí a ochutnali místní zmrzlinu.  Náv-
štěva Weliosu byla naučná i zábavná 
a všem ji doporučujeme.

Eliška Kolouchová a Jana Šenkýřová
z 9.B

Mgr. Petra Šauflerová
koordinátor školního parlamentu
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Z kaplických škol

Akce “Goliáš” na ZŠ Školní, Kaplice

Na počátku všeho byla dýně, její jméno
bylo Goliáš. Z obyčejné dýně se zrodil
strážce naší školy. Blíží se čas Hallowe-
enu, pohanského svátku Keltů zvaného
dříve Samheim – to znamená konec léta.
Je to čas, kdy stvoření podsvětí vstupují
na náš svět a bubáci všeho druhu bloudí
našimi ulicemi. Abychom tedy ochránili
naši školu, rozhodli jsme se v 7.B po
vzoru středověké Británie vytvořit tradiční
vyřezávanou dýni zvanou Jack-o-lantern
(jen není z tuřínu, ale z krásné oranžové
dýně). Teď už na naši školu budou stra-
šidla krátká.

Odpoledne se naše malá skupinka sešla
ve třídě a společnými silami jsme vydla-
bali krásný obličej dýni a vdechli jsme tak
život našemu Goliášovi. Byla to zábava
pro všechny a Goliáš nám bude nějaký
čas dělat společnost v altánku.

Všem přejeme krásný čas podzimu

Vaše 7.B

JMÉNO GOLIÁŠ

DATUM NAROZENÍ 26.9.2022

TŘÍDA 7.B

AUTOŘI ELIŠKA PAPAJOVÁ, FILIP VETRÁK,
ELIŠKA A ŠÁRKA BÁRTOVI

KONÍČKY ODPOČINEK V ALTÁNKU,
DLOUHÉ NOČNÍ PROCHÁZKY ŠKOLOU

Návštěva Welios centra ve Welsu,
ZŠ Školní
Bc. Lenka Řepová

Ve čtvrtek 13.10. se žáci sedmých a os-
mých tříd  ZŠ Školní v rámci přeshranič-
ního projektu Energy centra v Českých
Budějovicích vydali do rakouského Welsu,
kde se setkali s žáky z partnerské školy 
z Linze.

Náplní společného setkání byla prezen-
tace na téma využití solární energie, spo-
lečné interaktivní hry a sestrojení modelů
solárních autíček, které vyvrcholilo solár-
ním závodem. Poté následovala samo-
statná prohlídka Science center Welios,
která byla opravdu zajímavá.         Welios
centrum je interaktivní muzeum vědy a
techniky, na ploše 3000 m2 zde můžete
najít více jak 150 exponátů, které lze vy-
zkoušet na vlastní kůži. Welios nabízí
dětem místo, kde mohou experimentovat
a učit se všemi smysly. Ve Welsu jsme tak
strávili super den plný zážitků



Sport, turistika

Mám rád hory. Proto je jedním z mých
nejoblíbenějších míst oblast Skalistých hor
(Rocky Mountains) v Kanadě se svými
nádhernými jezery. I když původní nád-
herný klid a vše obklopující ticho, které
jsem zde zažil při svém prvním pobytu 
v roce 1996, již vzaly za své. Postupně se
zvyšující příval turistů, přerušený na čas
nákazou covidu, se opět pomalu vrací.

Přesto se zde dá najít plno krásných pohodových míst a obdivo-
vat zejména místní úžasná horská jezera. 

Přestože se hory jmenují Skalisté, jedná se i o oblast krásných
hustých lesů, kde žijí spokojeně zejména medvědi a losi. Prot

správci místních národních parků striktně doporučují chodit při
túrách minimálně ve čtyřech a hlasitě mluvit. Asijští turisté hojně
používají i zvonečky kolem pasu, což mi jde docela na nervy. 
Přesto, že narazit tu na medvěda není žádná zvláštnost, mno-
hem častější jsou setkání s obrovitými a docela agresivními losy.
I od těch je třeba se držet dál, jak jsem při jednom setkání 
s nimi zjistil.

Ale zpátky k horským jezerům. Mezi nejkrásnější patří Eme-
rald Lake (Smaragdové jezero).Tohle krásné jezero v národním
parku Yoho v provincii Alberta je poměrně snadno dostupné.
Když se praštíte přes kapsu, můžete se i ubytovat na jeho břehu

v krásné dřevěné Emerald Lake Lodge  a celé jezero máte z okna
pokoje jako na dlani. Na jeho smaragdové hladině se zrcadlí po
většinu roku zasněžené vrcholky Emerald Peak a Wapta Moun-
tain. A když nasednete v podvečer do jedné z kanoí, které tu
půjčují, cítíte se při projížďce opravdu jako v pohádce.

Neméně krásné je i další jezero Moraine Lake v národním
parku Banff. Tohle jezero najdete v Údolí deseti vrcholů v nad-
mořské výšce 1885 metrů. Kolem jezera se táhne ledovcem vy-
tvořený kamenný val (moréna – odtud jeho název), po kterém
vede turistická stezka Rockpile Trail. Právě Moraine Lake je asi
nejfotografovanějším kanadským jezerem, neboť pohled na něj
z nedalekého skalního vrcholku je opravdu úžasný. 

Jen o asi 5 km kilometrů dále se nachází nejznámější jezero
Skalistých hor – Lake Louise. Jezero pojmenované po čtvrté
dceři britské královny Viktorie Louise Carolině Albertě je kromě

své krásy a řady turistických stezek v okolí, známé i tím, že na
svazích kolem se každoročně koná jeden ze závodů světového

poháru ve sjezdovém lyžování. Bohužel krása a romantika jezera
byly výrazně narušeny výstavbou obřího luxusního hotelu Fair-
mont´Chateau přímo na jeho břehu, takže se během dne mění
jeho okolí velmi často v přelidněnou promenádu.

Uniknout davům se ale dá výstupem k dalšímu nádhernému
lesnímu jezeru Lake Agnes. A přejedete –li z Banffu do měs-
tečka Jasper, čekají vás tu dvě další nádherná jezera – Maligne
Lake se „snovým ostrovem“ Spirit Island a úžasné Kinney
Lake. Prostě krása, kam se podíváte.

Ing. Jaroslav Tošner

Postřehy z cest - Návštěva u kanadských jezer v Rocky Mountains

Spirit Island na Maligne Kinney Lake

Lake Louise Moraine Lake 
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Florbalová sezóna
začíná
Za florbalový oddíl Spartak Kaplice
Filip Musil

Sport, turistika

Kapličtí florbalisté zahájili novou sezónu.
Poté, co se i díky akci Kaplice v pohybu
povedl úspěšný nábor do mládežnických
kategorií a rozrostla se tak kaplická flor-
balová základna, rozběhla se v půlce září
nová florbalová sezóna. Muži A-týmu ji za-
čali účastí v poháru, kdy ve druhém kole
vypadli s účastníkem Národní ligy, velmi
silným týmem Pelhřimova.  
Mužský A-tým má pak za sebou celkem
podařený vstup do Regionální ligy. Po-
vedlo se mu ze čtyř utkání tři vyhrát, 
z toho jedno po samostatných nájezdech.
Nyní se nachází na čtvrté příčce tabulky.
Po střelecky vydařeném čtvrtém zápase
se náš A-tým řadí na první místo Regi-
onální ligy co do vstřelených branek 
v soutěži.
Náš mužský B-tým má za sebou pouze
jedno utkání, ze kterého vzešel jako vítěz
a rovněž se pohybuje v horních patrech Ji-
hočeské ligy. Z prvních kol nové sezóny
tedy mohou být svěřenci trenéra Libora
Lukše spokojeni.
Vstup do nové sezóny v 2. Lize Juniorů se
vydařil i Kaplickým juniorům, kteří mají na
kontě čtyři vyhraná utkání ze šesti a oku-
pují třetí příčku tabulky. Někteří hráči to-
hoto týmu již sbírají zkušenosti 
v mužských týmech a stabilně za ně na-
stupují. Podle slov trenéra Libora Lukše
hráči Petr Beneš, Petr Ballák a Tomáš Dvořák do A-týmu velmi dobře zapadli a jsou velkým příslibem do budoucna. Dva hráči z ju-
niorky mají vyřízené střídavé hostování v celostátní lize dorostu. 
Svěřenci trenéra Romana Mocka zatím v žákovské kategorii sbírají převážně zkušenosti a v každém zápase bojují o co nejlepší vý-
sledek. Nemůžeme opomenout ani nejmladší kategorii v našel oddílu, a to jsou hráči elévů pod vedením Petra Čutky a Bedřicha
Mory. V těchto soutěžích nejde o výsledek, ale o seznámení se s florbalem, a hlavně o radost ze hry, která je u těch nejmenších
nejdůležitější.
Za sebe mohu říci, že vstup do nové sezóny se nám kaplickým florbalistům vydařil. 
Výsledky kaplických florbalistů lze sledovat na https://www.ceskyflorbal.cz/



Pokračování z minulého čísla
Technické vybavení sboru i secvičení se léty stále vylepšovalo,

pořízen byl také samostatný sklad hasicích přístrojů. Doslova re-
voluční změnu pak představovalo zakoupení motorové automo-
bilové stříkačky roku 1930, která stála 10 tisíc korun. K jejímu
veřejnému představení a
posvěcení došlo 17. čer-
vence na náměstí. Kmotrou
vozu se stala majitelka
firmy na hliněné zboží Anna
G r e i b i g o v á 
a shromáždění byl přít-
omen, vedle dalších hostů,
také inspektor župního ha-
sičského spolku pan Pe-
routka z Č.Krumlova, jenž
ocenil udělením medaile za
mnohaletou službu několik
členů sboru. 

V neděli  8. července
1933 slavili místní hasiči již
60 let existence. Jedenáct
mužů bylo vyznamenáno
za dlouholeté  působení ve
sboru. Například Anton Pro-
kop za 50 let aktívního členství, Johann Pinecker za 40 let a Fer-
dinand Leitner s Leopoldoldem Weinbergerem za 25 let. Paul
Kadasch, (člen sboru od r. 1880) byl oceněn za 32 let výkonu
velitelské funkce a doživotně byl jmenován čestným předsedou.
Po dopolední polní mši a slavnostním pochodu hasičů městem
následovalo po obědě na náměstí ukázkové cvičení, při němž byl
předveden také nový vysouvací žebřík.

Bez účasti dobrovolných hasičů  jako pořadatelské služby se
neobešla žádná významná událost. Je možné připomenout na-
příklad návštěvu císaře Františka Josefa I. v Kaplici 2. září 1895
(v rámci císařovy účasti na manévrech, probíhajících v okolí),
slavnost odhalení sochy císaře Josefa II. na náměstí v roce 1898,
odhalení a svěcení  památníku občanům padlým 
v 1. světové válce  17.8.1924,či odhalení pamětní desky histo-

rikovi a básníkovi  Ignáci
Oberparleiterovi 26.srpna
1926. Počátkem května
1937 konal okružní cestu
po jihočeském pohraničí
prezident republiky Edvard
Beneš. 7. května se zasta-
vil také v Kaplici a dobro-
volní hasiči i tenkrát
vypomáhali při zajištění po-
řadatelské služby 
v ulicích. Další osudy ně-
meckého dobrovolného ha-
sičského sboru v Kaplici 
v městské kronice nenalé-
záme.

Na závěr ještě krátká po-
známka k poválečným dob-
rovolným hasičům:
členové kaplické dobro-
volné jednotky  Českoslo-

venského svazu požární ochrany (ČSPO) uskutečnili někdy 
v období 1969 nebo 1970 zájezd do Rakouska. Mám ve svém
soukromém archivu sadu dvanácti fotografií, které tento výlet
dokumentují. Bohužel, až na výjimky, mi jména osob na zábě-
rech nejsou známa.  Pokud by někdo pomohl postavy identifiko-
vat, uvítám to. 

Společnost

V týdnu od 3. – 9. října 2022 probíhala
celostátní akce Týden sociálních služeb
pod záštitou Asociace poskytovatelů soci-
álních služeb.

V Domově pro seniory Kaplice jsme si
připravili několik akcí. 

V pondělí 3. října 2022 proběhla beseda
s dlouholetou knihovnicí, paní Danielou
Wimmerovou, aby zde porozprávěla o
svých zkušenostech kronikářky města
Kaplice. Kronikářkou už je šest let. 

Vyprávěla nám, jak si musela opět po
mnoha letech oživit psaní rukopisem, a to
ne ledajakým. Kronika města je psána
speciálním inkoustem, perem a důležitá je
čitelnost textu. Přinesla nám ukázat jednu
z vázaných kronik, kde jsme všichni obdi-
vovali krásu rukopisu a dokonalost, která
předčí i tištěný text. Žasli jsme také nad
váhou kroniky. Vejdou se do ní zápisy
událostí asi ze čtyřech let, a kniha, kterou
jsme mohli vidět, patří prý právě k těm
lehčím. Psaní do takto velké knihy není
jednoduché, protože i její rozměry jsou
úctyhodné.

Kromě představení práce kronikářky
jsme si také povídali o nové fotografické
knize o Kaplici a prohlédli si velké množ-
ství dobových fotografií tohoto půvabného
příhraničního města...

Děkujeme za mile strávený čas s paní

Wimmerovou, za připravené ukázky a na-
hlédnutí do zajímavé, ale náročné práce
toho, který zaznamenává historii pro bu-
doucí generace...  

Další akce proběhly 4. října – Den ote-
vřených dveří v domově a setkání za-
městnankyň domova, které jsou nyní na
mateřské/rodičovské dovolené. Zůstávají
pro nás důležitou součástí pracovního
týmu domova a tak jsme rádi, že se na-
dále pravidelně setkáváme. 
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K výročí kaplických hasičů
Pavel Mörtl

Týden sociálních služeb v Domově pro
seniory Kaplice

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

Koupím známky, mince, bankovky, ob-
razy, staré hodiny, vojenské předměty -
šavli, uniformu apod.

Můžete nabídnout i jiné staré předměty nebo
celou sbírku a pozůstalost.

Tel: 722 777 672

Topenářsko - instalatérská firma  z Trho-
vých Svinů nabízí: 

Dodávku a montář 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

Tímto chci poděkovat správě majetku
města Kaplice za operativní opravu zá-
bradlí poničené vandaly z ulice Nové
Domky do ulice Březová.

Ing. Pavel Tuscher

Poděkování



Vážení Kapličáci,

dovolte mi, abych
Vám za hnutí Ote-
vřená radnice Kap-
lice poděkoval za
podporu, kterou
jste našim kandidá-
tům vyjádřili 
v právě uplynulých
volbách do zastupi-
telstva našeho
města. Díky Vám
máme možnost se
po další volební ob-
dobí podílet na rozvoji města Kaplice. Za
hlasy, které jsou pro nás velkým závaz-
kem, všem našim voličům děkujeme.
Rovněž bych rád poblahopřál všem stra-
nám, které uspěly a zvoleným zastupite-
lům k získání mandátu.

Mgr. Libor Lukš
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TJ CÍL KAPLICE
Program na měsíc listopad 2022

1.11.2022 
Boletice
10 km
Autobusem od školy v 10:00 do ČK, 
v 11:00 do Chvališin
Trasa: Chvalšiny - Boletice - Kájov 
autobus v 13:10, 15: 40                                                                                                  

8.11.2022 
Z Dluhoště do Malont
9km
Autobusem z autobusového nádraží

  v 9:10 do Dluhoště
Trasa: Dluhoště - Desky - Jaroměř -

  Malonty - autobus v 13:10          

15.11.2022 
Z Větřní do Světlíku
11 km
Autobusem od školy v 6:10 do  ČK,
v 7:30 do Veleslavic
Trasa: Veleslavice - pěšky - Světlík-
autobus v 13:50              

22.11.2022            
Z Michnice do Omleničky   

  9 km
Autobusem od školy v 10:00 do 

  Michnice 
Trasa: Michnice – Michničky – Vra-

  cov - Omlenička                           

29.11.2022
Z Hradiště do Besednic
8km
Autobusem z autobusového nádraží

  v 9:10 do Hradiště.
Trasa: Hradiště – po žluté – Děkan-

  ské Skaliny – Soběnov – Besednice
  autobus v 12:35

TJ Cíl Kaplice

Informace, sport

Poděkování
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4.11.2022   pátek od 19:00 film ČR
HRANICE LÁSKY  
Erotická lovestory o zkoumání vlastní intimity
a hledání hranic v lásce a sexu s Hanou Vagne-
rovou a Matyášem Řezníčkem v hlavních rolích.
Hana (Hana Vagnerová) začíná cítit, že její
vztah s Petrem (Matyáš Řezníček) se pohybuje
v příliš zajetých kolejích. Rozhodne se ho tedy
osvěžit a začne s Petrem sdílet své erotické
představy a tajné sny. Od vyprávění je pak už
jen krůček k činům. Ke zkoumání vlastní inti-
mity, k zážitkům s jinými partnery a ke stále in-
tenzivnějšímu hledání hranic, za které se dá 
v lásce a sexu zajít. Experiment se svobodou se
však může snadno vymknout z rukou...

5.11.2022 sobota od  16:00 pohádka ČR        
PRINC MAMÁNEK   
Pohádka Jana Budaře o princi, který musel do-
spět v krále. Tak dlouho si rozmazlený princ žil
jako mamánek na zámku, až ho jeho otec
moudrý král vyslal do světa na zkušenou. 

5.11.2022 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. A v tu chvíli přicházejí na pomoc kama-
rádky a vymyslí na Alberta past, do které se po-
stupně chytá… 

6.11.2022 neděle od 15:00 divadlo pro nej-
menší
O RYBÁŘI A RYBCE
Vstup 130 děti/ 90 dospělí ,- Kč 

6.11.2022 neděle od 19:00 film ČR
IL BOEMO
Vypráví o úspěchu nejslavnějšího českého skla-
datele 18. století Josefa Myslivečka, jeho jedi-
nečném talentu, ale také úsilí, které věnoval své
hudbě až do vlastního konce.
Vtahuje nás do světa neobyčejného člověka,
který jde za svou touhou, za opravdovou vnitřní
a neuhasitelnou nutností tvořit. Do světa, 
v němž se práce plná dobrodružství a vášní pro-
líná s intimním životem milostných pletek 
a vztahů k mocným, kteří rozhodují o jeho umě-
leckém osudu.

11.11.2022 pátek od 19:00 akční (titulky)
BLACK PANTHER:
WAKANDA NECHŤ ŽIJE
Královna Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Le-
titia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye
(Danai Gurira) a Dora Milaje (Ivy Haralson) bo-
jují o ochranu svého národa před zasahujícími
světovými mocnostmi poté, co se rozšířily
zprávy o smrti krále T’Chally. Zatímco se oby-
vatelé Wakandy snaží přijmout svou další kapi-
tolu, hrdinové se musí spojit a s pomocí Nakii
(Lupita Nyong’o) a Everetta Rosse (Martin Fre-
eman) vytvořit nový svět pro království Wa-
kanda. 

12.11. sobota od 16:00 roddinný film
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 oka-
mžiku, kdy Josh objeví Lylea – zpívajícího kro-
kodýla, který miluje koupele, kaviár a dobrou
udbu – v podkroví jejich nového domova.

12.11.2022 sobota od 19:00 akční (dabing)
BLACK PANTHER:  WAKANDA NECHŤ ŽIJE
3D
Královna Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Le-
titia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye
(Danai Gurira) a Dora Milaje (Ivy Haralson) bo-
jují o ochranu svého národa. 

13.11.2022 neděle od 19:00 film ČR
OBĚT 
Irina, svobodná matka z Ukrajiny, žije se svým
synem v malém městě v Česku. Jednoho dne
chlapce brutálně napadnou a zmlátí. Celé město
se pak solidárně a s účastí postaví na Irininu
stranu a jednohlasně a hlasitě odsoudí romské
pachatele, kteří jsou údajně za útok zodpo-
vědní. Po stupňující se nenávisti vůči Romům se
pak Irinin syn v nemocnici rozhodne říct mámě,
co se ten večer opravdu stalo. V ten moment se
hranice mezi pravdou a lží začne povážlivě
hýbat a stírat. Irina, která do té doby vedla boj
za potrestání viníků, se dostává do hluboké
osobní krize. 

16.11.2022 středa od 17:00 cestovatelské pro-
mítání
COLORADO RIVER
21 dní a 360 km v náročných peřejích kultovní
vodácké řeky Colorado River v proslulém ame-
rickém Grand Canyonu.

17.11.2022 čtvrtek od 16:00 pohádka ČR  
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2      
Mladá alchymistka Amélie (Eliška Křenková) zí-
skává zakázanou kouzelnou moc: dokáže čás-
tečně ovlivňovat tok času. Zneužívání nových
schopností ji však rozštěpí v čase a Amélie ze
současnosti se tak setkává s Amélií z minulosti,
která ji od té chvíle provází na každém kroku. Z
dávno zapomenutých temnot času navíc po-
vstává nová hrozba, alchymista nazývaný Pán
run (Ján Jackuliak), jenž touží získat vládu nad
veškerou magií v Oberonu. Aby se mu to poda-
řilo, musí Amélii připravit o vládu nad časem.
Amélie se spolu se svými nerozlučnými přáteli
princeznou Ellenou (Natalia Germani) a princem
Janem z Calderonu (Marek Lambora) vydává do
kouzelného města jménem Ayra, kde sídlí Spo-
lečenstvo alchymistů, které se zapřísáhlo magii
ochránit. Po jeho boku se Amélie musí postavit
nejen dosud nejmocnějšímu protivníkovi, ale
také svojí vlastní touze po zakázané moci.

17.11.2022 čtvrtek od 19:00 akční (dabing)
BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE
Královna Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Le-
titia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye
(Danai Gurira) a Dora Milaje (Ivy Haralson) bo-
jují o ochranu svého národa před zasahujícími
světovými mocnostmi poté, co se rozšířily
zprávy o smrti krále T’Chally. Zatímco se oby-
vatelé Wakandy snaží přijmout svou další kapi-
tolu, hrdinové se musí spojit a s pomocí Nakii
(Lupita Nyong’o) a Everetta Rosse (Martin Fre-
eman) vytvořit nový svět pro království Wa-
kanda. 

18.11.2022 pátek od 19:00 horor komedie (ti-
tulky)
MENU
Mladý pár (Anya Taylor Joy a Nicholas Hoult)
cestují na odlehlý ostrov, aby se najedli v lu-
xusní restauraci, kde šéfkuchař (Ralph Fien-
nes)připravil bohaté menu s několika šokujícími
překvapeními.

19.11.2022 sobota od 16:00 pohádka ČR
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2    
Mladá alchymistka Amélie (Eliška Křenková) zí-
skává zakázanou kouzelnou moc: dokáže čás-
tečně ovlivňovat tok času. Zneužívání nových
schopností ji však rozštěpí v čase a Amélie ze
současnosti se tak setkává s Amélií z minulosti,
která ji od té chvíle provází na každém kroku. 

19.11.20022 sobota od 19:00 film ČR
GRAND PRIX 
Filmová komedie režiséra Jana Prušinovského
(Most!, Okresní přebor) vypráví o dvou bratran-
cích milujících auta a jednom kriminálníkovi,
který je zase rád krade. Roman (Kryštof Hádek)
vede pofidérní autobazar na okraji města, má
tři děti, živelnou manželku (Anna Kameníková)
a pije. Emil (Robin Ferro), fanatický milovník
pořádku, si piplá svou autodílnu v centru, za
kterou stojí jeho největší chlouba: maketa For-
mule 1. Když Emil v televizní soutěži vyhraje
vstupenky na Velkou cenu Formule 1, nezbývá
mu nic jiného než požádat bratrance Romana,
aby jej tam zavezl. Neumí totiž řídit. Ani jeden
z nich ještě netuší, že se na ně nabalí místní
magnet na problémy, vrchní dodavatel krade-
ných aut a Romanův kamarád z vězení Štětka
(Štěpán Kozub).

20.11.2022 neděle od 16:00 pohádka
WEBSTEROVI VE FILMU 
Mohlo by se zdát, že Lili Websterová (Ivana Ko-
rolová) je pavoučí holčička jako každá jiná.
Spolu se svým starším bráchou (Adam Mišík),
starostlivou maminkou (Ivana Chýlková), chá-
pajícím tatínkem (Jaromír Dulava) a čipernými
prarodiči (Jiří Lábus) žije v kokonu nad výtaho-
vou šachtou, chodí do školy a ráda si hraje s ka-
marády. 

20.11.2022   neděle od 19:00 film ČR
HRANICE LÁSKY 
Erotická lovestory o zkoumání vlastní intimity 
a hledání hranic v lásce a sexu s Hanou Vagne-
rovou a Matyášem Řezníčkem v hlavních rolích.

25.11.2022 pátek od 19:00 horor  (titulky)
MENU
Mladý pár (Anya Taylor Joy a Nicholas Hoult)
cestují na odlehlý ostrov, aby se najedli v lu-
xusní restauraci, kde šéfkuchař (Ralph Fiennes)
připravil bohaté menu s několika šokujícími pře-
kvapeními.

26.11.2022 sobota od 16:00 pohádka ČR
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2 
Mladá alchymistka Amélie (Eliška Křenková) zí-
skává zakázanou kouzelnou moc: dokáže čás-
tečně ovlivňovat tok času. Zneužívání nových
schopností ji však rozštěpí v čase a Amélie ze
současnosti se tak setkává s Amélií z minulosti,
která ji od té chvíle provází na každém kroku.

26.11.2022 sobota od 16:00 film ČR 
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 
Komedie s hvězdným obsazením, která se ode-
hrává během Štědrého dne. Film režisérky
Ireny Pavláskové představí celou plejádu če-
ských herců od Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse,
Karla Rodena, Hynka Čermáka nebo Jiřiny Boh-
dalové, až po Václava Neužila, Jaroslava Plesla,
Vladimíra Polívku, Jana Nedbala, Annu Fialovou,
Sáru Sandevu či francouzskou hereckou le-
gendu Pierra Richarda.

změna programu vyhrazena
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6.11. 2022, 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-
sovém centru Praha.
Předpokládaný návrat ve 21:00.

25.11. 2022, 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!
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, vztazích, svobodě, lásce, osamě-
losti, opravdovém sdílení i pravdivých
lžích.
KD Kaplice
Vstupné v předprodeji 150,-
Na místě 200,-
Předprodej vstupenek v infocentru nebo
na www.ikaplice.cz

6.11. 2022, neděle 15:00
O RYBÁŘI A RYBCE - pohádka pro děti
Autorská pohádka, která kombinuje
prvky loutkového /javajky/, činoherního,
výtvarného a hudebního divadla, založe-
ného na komunikaci s dětmi. Co se může
stát, když člověk chce stále víc a víc 
a neví, kdy přestat? Pohádka na známé
a velmi poučné téma o neskromnosti,
touze po bohatství, ale také o velkých
snech a přáních.
Vstupné   děti 130,-

dospělí 90,-
Kino Kaplice

8.11. 2022, 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

27.11. 2022, neděle od 17:00
ZAHÁJENÍ ADVENTU
náměstí Kaplice
Od 14:00 Adventní jarmark
Dětský pěvecký sbor
Úvodní slovo starosty města a pana fa-
ráře
Hudební vystoupení dechového orches-
tru ZUŠ Kaplice, BudBrass
Rozsvícení vánočího stromu
Setkání se zvířátky u jesliček
Více informací na www.ikaplice.cz

16.11.  2022, středa  17:00
EXPEDICE COLORADO RIVER 
cestovatelká přednáška
21 dní a 360 km v náročných peřejích
kultovní vodácké řeky Colorado River 
v proslulém americkém Grand Canyonu
Vstupné 60,-
Kino Kaplice
Předprodej vstupenek v infocentru nebo
na www.ikaplice.cz

Připravujeme na
prosinec

4.12.2022. neděle
MIKULÁŠSKÉ PROMÍTÁNÍ
Tradiční setkání s čertem a mikulášem
před čertovskou pohádkou
KINO Kaplice

5.12.2022, pondělí
ČERT A MIKULÁŠ
Tradiční příchod Mikuláše s čerty na ka-
plické náměstí + doprovodný program
Náměstí Kaplice

14.12.2022, středa od 18:00
TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
world music s moravskými kořeny
vánoční koncert
vstupné dobrovolné
občerstvení zajištěno
Náměstí Kaplice
Více informací na www.ikaplice.cz

13.11.2022, neděle 15:00 - 18:00
BALÓNKOVÁ PÁRTY s kostýmy
Kouzelnická show “Hrajeme si s
kouzly”
Fotokoutek, malování na obličej
Balónkový déšť
DJ Matyáš Palkovič
Předprodej vstupenek v infocentru nebo
na www.ikaplice.cz

15.12.2022, čtvrtek od 19:00
TECHTLE MECHTLE & KOČKY
VÁNOČNÍ SHOW
KD Kaplice
Vánoční atmosféra i známé melodie,
nejúspěšnější výběr této známé české
travesti skupiny.
Zbývají poslední místa!
www.ikaplice.cz

17.12.2022, odjezd od KD 8:30
TARZAN, zájezd na muzikál do Prahy
Adaptace známého příběhu v muziká-
lovém podání.
Vstupenky k zakoupení v infocentru
Kaplice

Změna programu vyhrazena
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RESTAURACE U SEDLÁČKŮ

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA: 
Svatomartinskou husu

11. - 13. LISTOPADU

Zvěřinové hody
23. - 27. LISTOPADU

RESERVACE MÍST NA TEL.:
380311363
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