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Letošní sezóna ještě neskončila, ale čerstvě šestnáctiletá ju-
distka SK Kaplice ji bude určitě hodnotit velmi kladně. Na všech
třech domácích šampionátech dokázala vždy zvítězit a získat tři
mistrovské tituly. Stala se tak jedinou dorostenkou v celé České
republice, které se tento zlatý hattrick podařilo získat. 

Jednotlivá mistrovství jsou ve sportovním kalendáři napláno-
vána dle potřeb reprezentačních družstev a jsou rozvrstvena do
několika měsíců. A tak není divu, že k prvotnímu mistrovství ČR
juniorů a juniorek, tedy chlapců a dívek do jednadvaceti let se
cestovalo už na konci dubna. 

Ve sportovní hale Naparia v Hranicích na Moravě nenašla Koš-
narová přemožitelku a mohla se tak radovat z prvního letošního
titulu.

Mistrovství České republiky mužů a žen, nejvyšší vrcholná do-
mácí soutěž, se uskutečnila 1.října v jablonecké sportovní hale.
Kaplická judistka na turnaj odjížděla s velmi dobrou zápasovou
bilancí. Vítězství na turnajích v rámci Českého poháru ji řadila
do okruhu favoritek, ale přeci jen šlo o kategorii žen. Po čtyřech
výhrách, v kategorii do 78 kg, bylo o vítězce jasno. Kaplická ju-
distická naděje vystoupala na stupeň nejvyšší, kde z rukou
svého trenéra Libor Štěpánka (pozn.: v současné
době 2. místopředseda Českého svazu juda) pře-
vzala letošní druhou zlatou medaili. Překvapení to

bylo veliké pro všechny. 
Na třetí domácí šampionát, tentokrát v kategorii dorostenek,

odjížděla Madlen Košnarová v pozici jasné favoritky. Každý spor-
tovec však moc dobře ví, jaké to je. Každý očekává jasné výhry
a nic jiného než nejcennější kov neexistuje. Na brněnském ta-
tami to dopadlo všechno dobře. Kaplická závodnice ve všech zá-
pasech dominovala jak technicky, tak i kondičně. Po třech
vyhraných utkáních se tak mohla radovat ze zisku letošního tře-
tího mistrovského titulu a třetí zlaté medaile. 

Hodnocení a plány trenéra Libora Štěpánka:
„Kdyby nám někdo řekl na začátku sezóny, že budeme mít tři

tituly a stejný počet nejcennějších medailí, ve třech různých vě-
kových kategoriích, tak v to věřit určitě nebudu. Dnes je to fan-
tastický výsledek nejen pro samotnou Madlen, ale i pro celý
judistický oddíl SK Kaplice. Jsem rád, že se těmito výsledky po-
suneme blíže k reprezentačnímu týmu. Madlen okusí atmosféru
evropských pohárů a silně obsazených tréninkových kempů. Vše
by mělo směřovat ke kvalifikaci na jeden z TOP-turnajů v příští
sezóně. Ano, budeme bojovat o mistrovství Evropy, popř. olym-
piádu mládeže. K tomu nám jistě pomůžou nové prostory ve
sportovní hale, kde bude mít kaplické judo svou vlastní speciali-
zovanou tělocvičnu.“      

Libor Štěpánek, SK Kaplice, z.s.

Judistický hattrick pro judistku Madlen Košnarovou

Více na str. 13
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2. 12. 2022 Kaplické dny s řemesly
a jarmarkem

V pátek od 13 do 17 hodin v předsálí
kulturního domu

V předvánočním čase pro vás již tradičně
chystáme oblíbený jarmark. Přijďte na-
koupit dárečky pro sebe i své blízké. Sou-
částí jarmarku bude také prodej
levných, nových knih. Těšíme se na
vás, vaše knihovnice.

8. 12. 2022 Tvoření s Petrou Exne-
rovou

V oddělení pro děti a mládež od 16 hodin
si můžete s Petrou Exnerovou opět vyrobit
pěknou dekoraci. 

14. 12. 2022 Vánoční luštění s díl-
ničkou

Od 12 do 17 hodin, v oddělení pro děti 
a mládež na vás čeká odpoledne plné her
a luštění.

Městská knihovna Kaplice

Římskokatolická farnost Kaplice Vás 
srdečně zve
Pavel Šimák

Informace pro občany

- na dětskou adventní bohoslužbu s mikulášskou nadílkou v kostele Sv. Petra
a Pavla v Kaplici:

Neděle 4.12. - 2. neděle adventní v 9.30h

- na Roráty – adventní ranní mše sv. při svíčkách v kostele sv. Floriána
ve čtvrtek 1.+8.+15.12. v 7h.

- na adventní koncert folkového dua Náhlá změna – Lubomír Hrdlička
 a Monika Vodičková

Oba protagonisté mají za sebou obsáhlou hudební minulost, mimo jiné oba byli členy
folkové skupiny Nezmaři. Lubomír dokonce ten zakládající.

Autorské a originální písně v zajímavé hudebním podání vám Náhlá změna zahraje
v pátek 9.12. 2022 v kostele svatých Petra a Pavla od 18.30h.

na adventní a vánoční program v kostele Sv. Petra a Pavla v Kaplici (výběr):

Neděle 18.12. 4. neděle adventní 14-16h příležitost ke zpovědi-P.Šimák a Ruslan 
Zassiedko 
Pátek 23.12. 16h předávání betlémského světla v kostele
Sobota 24.12. Štědrý den 24h Půlnoční mše sv. 
Neděle 25.12. Narození Krista 9.30 mše sv.
Sobota 31.12. 17.30 děkovná bohoslužba za uplynulý rok s požehnáním do nového
roku
Neděle 1.1.2023 Nový rok 9.30 mše sv.

Jesličky budou přístupné od 24.12. do 1.1. vždy od 15 do 16h.

na Vánoční bohoslužby v kostele Sv. Jiří v Blansku:

Sobota 24.12. Štědrý den 22.00 „Půlnoční“ bohoslužba (bez kněze)
Pondělí 26.12. sv. Štěpána 9.30h    mše sv.

Přeji vám pokojné a láskyplné Vánoce! 

Pozvánka
Kapličtí evangelíci Vás srdečně

zvou na tradiční adventní setkání se
zpěvy vánočních písní, tentokrát 
v podání Kaplického pěveckého
spolku.

Těšíme se na Vás v Arše dne
4.12.2022 v 15:00 hodin.

Vážení občané, 
dovolujeme si Vás požádat, abyste

místní poplatky (odpady, psi, hrobová
místa) na rok 2023 platili bankovním pře-
vodem na č. účtu 0580009369/0800.
Stávající plátci mají svůj variabilní
symbol k platbě na stvrzence z předcho-
zího roku nebo Vám jej ochotně sdělíme
na telefonních číslech: 380 303 152, 380
303 154, 380 303 119 nebo na e-mailech: 

ludmila.markova@mestokaplice.cz
jana.krajnakova@mestokaplice.cz
markova@mestokaplice.cz
putzerova@mestokaplice.cz

VKLADEM HOTOVOSTI NEBO PLA-
TEBNÍ KARTOU NA POKLADNĚ

ÚŘADU BUDE MOŽNO MÍSTNÍ PO-
PLATKY HRADIT

od 23. 1. 2023.

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme
úspěšný nový rok. 

Oznámení pro
plátce místních 
poplatků

Vážení Kapličáci, sousedé, přátelé,
s ohledem k mému překvapivému zvo-

lení starostou Kaplice, Vám musím přede-
vším poděkovat za důvěru, kterou jste
projevili nejen mně, ale celému našemu
nezávislému sdružení DĚTI KAPLICE. Tuto
důvěru vnímám jako velký závazek a do
úřadu starosty vstupuji s pokorou a odpo-
vědností k Vám, Kapličákům. 

Konec roku a především adventní čas
vždy svádí k bilancování. Letos se musím
jen pousmát nad cestami, na které nás
někdy život zavede. Kdyby mi někdo před
rokem řekl, že dnes budu psát tyto
řádky…

Nadcházející čas adventu a konce roku
se letos v Kaplici ponesou v duchu tradič-
ních českých vánoc, s bohatým kulturním
programem nejen na náměstí, o kterém
se dočtete na dalších stránkách. Zde bych
rád poděkoval všem, kteří se na jeho or-
ganizaci podíleli, i když vše bylo narychlo
a improvizované.

Jsem rád, že po dvou letech restrikcí 
a zákazů budeme mít možnost setkat se
v Kaplici na adventních trzích třeba právě
u vánočního punče. Jestli nám poslední
dva roky něco ukázaly, tak právě to, jak
důležité je pro nás setkávání se s přáteli
a sousedy.

Přeji Vám krásné vánoční svátky a do
nového roku 2023 hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti.

Slovo z radnice
Radek Ježek, DiS.
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V rámci dotačního programu MY V TOM JIHOČECHY NENE-
CHÁME II, který vyhlásil Jihočeský kraj, přijímá Městský úřad
Kaplice žádosti o podporu od osob s trvalým pobytem na území
města Kaplice. 

Dotací budou podpořeny rodiny s dětmi do dovršení 3 let, ro-
diny s dětmi pobírajícími příspěvek na péči do 8 let věku a poži-
vatelé starobních a invalidních důchodů při splnění dalších
podmínek.

Výše podpory na dítě při splnění všech podmínek činí 4 000 Kč.
V případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně, činí výše

podpory při splnění všech podmínek 4 000 Kč. V případě poži-
vatelů důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, činí výše pod-
pory 3 000 Kč na každého člena společné domácnosti, který je
podporovaným poživatelem důchodu.

Žádosti lze podávat osobně na Městském úřadu Kaplice, Li-
necká 391, 382 41 Kaplice, a to na  odboru sociálních věcí 
a péče (dotace pro starobní a invalidní důchodce) a na odboru
školství a mládeže (dotace pro rodiny s dětmi do dovršení 
3 let a rodiny s dětmi pobírajícími příspěvek na péči) od
1.11.2022 nejdéle do 07.12.2022 a to vždy v pondělí a ve
středu od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Žádost musí být podána na předepsaném formuláři města Kap-
lice – Žádost o podporu včetně povinných příloh a to dle kon-
krétní situace žadatele.

Budete potřebovat:
• potvrzení úřadu práce o konkrétních dávkách 

či evidenci
• potvrzení od OSSZ o výši a druhu pobíraného důchodu,
• potvrzení od zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu  

za poslední tři měsíce před podáním žádosti
• daňové přiznání za rok 2021 (u OSVČ)

Kontaktní osoby:
Mgr. Kateřina Sklářová, odbor sociálních věcí a péče, 

tel. 778 445 243
Lenka Furišová, odbor školství a mládeže, tel. 380 303

186

Pokud je to možné, rezervujte si prosím předem telefo-
nicky termín schůzky. Rádi Vám pomůžeme s vyplněním
žádosti.

My v tom Jihočechy nenecháme

Informace pro občany
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Fantovka spolupracuje s rakouskými
školami

24. října se již tradičně otevřely v odpoledních hodinách dveře
Fantovky podzimní zahradní slavnosti s názvem „Dýňohraní“. Pro
děti a rodiče byly připravené tvořivé dílny, hádanky, pohybové
aktivity a dýňové dobroty. Rodinné týmy vyráběly v zahradním
altánu dýňové lucerny, které po setmění rozzářily celý areál
školy. Zahradní slavnost vyvrcholila otevřením nově vybudované
školní auly. Za hudebního doprovodu školního sboru se do no-
vého prostoru doslova valily davy návštěvníků. Čekalo je tady
nejen symbolické přestřižení pásky novým vedením města včele
s panem starostou Radkem Ježkem, Ing. Pavlem Svobodou 
a Václavem Mikešem, ale i občerstvení a možnost vyzkoušet si
moderní pomůcky na výuku IT, jako ozoboty, beboty, LEGO
WeDo a virtuální realitu. O tu byl obrovský zájem, a tak se po-
mocníci našich učitelů informatiky za celé odpoledne nezastavili.
Ve švech praskala i školní kavárna, kde se podávala nejen káva,
ale i dobroty, které napekly maminky našich žáků i paní učitelky,
a za to jim patří velký dík. Teplé počasí s podzimními prázdni-

nami v zádech přilákaly tolik návštěvníků, že se Fantovka podo-
bala včelímu úlu, všude bzukot a ze zahrady v jednu chvíli i tóny
písní v doprovodu školní učitelské kapely. V šest hodin se zavřely
dveře za posled-
ními návštěvníky.
Zbývá jen dodat,
že zahradní slav-
nost se opět vy-
dařila, poděkování
patří nejen peda-
gogům, ale i všem
malým a velkým
pomocníkům, díky
nimž vše dopadlo
na jedničku. Tolik
návštěvníků zažila
Fantovka napo-
sledy při oslavě
padesátého výročí založení školy.

Fantovácké dýňohraní a slavnostní otevření auly
Mgr. Jana Drdáková

V úterý 1. 11. měl náš pedagogický sbor možnost navštívit ka-
plické střední školy. Naše kroky nejdříve vedly na SOŠ v ulici Li-
necká, kde na nás čekala paní zástupkyně Mgr. Jana Kopúnová,
aby nás provedla školou a představila nám jednotlivé studijní
obory. Velmi nás zaujala prezentace studentských firem a jejich
výrobků. I když jejich prodej probíhá převážně prostřednictvím
sociálních sítí, nabídli jsme jim možnost prezentovat se i v naší
škole. Zajímavé bylo nakouknout pod pokličku výuky bezpeč-
nostních služeb, v odborné učebně nechyběly mikroskopy, ani
odlitky stop, zato „mrtvola“ (figurína) si odskočila na zápůjčku
do kulturního a informačního centra, zřejmě na Halloween. Pře-
kvapila nás nově vybudovaná lezecká stěna, a tak to některým
nedalo, aby si ji nevyzkoušeli. 

Po prohlídce SOŠ jsme se vydali na SOU v ulici Pohorské. Po-
časí nám přálo, a tak to pro ty, co zvolili cestu pěšky, byla pří-
jemná procházka. Tam už nás přivítal vedoucí učitel odborného
výcviku Vít Opelka. Zavedl nás do míst, kde se učí „řemeslo“, 
a tak jsme postupně prošli svařovnou i autodílnami. Na cestě
jsme potkali bývalé žáky, které pan mistr chválil, že jsou šikovní,
což rádi slyšíme. Možná je to i tím, že jsme jednou z mála škol,
které si ponechaly výuku pracovních činností v tzv. dílnách. 

Ve vestibulu školy už na nás čekala paní ředitelka PhDr. Zdeňka

Lovčí, aby nám ukázala
výkladní skříň školy –
studia kuchařské a nápo-
jové gastronomie. Ve-
doucí učitelka odborného
výcviku Mgr. Ilona Stra-
ková nás seznámila
nejen s průběhem praxe,
ale spolu s učitelem OV
Františkem Grillem a učni
oboru kuchař-číšník pro
nás připravili občer-
stvení, a tak jsme náv-
štěvu zakončili
příjemným posezením 
s míchanými nápoji. 

Rádi bychom ještě jed-
nou poděkovali vedení
školy i všem zapojeným
pedagogům za hezky
strávené odpoledne.

Návštěva SOŠ a SOU Kaplice

Za ZŠ Fantova M. Pešková a L. Benešová, učitelky německého jazyka

Z kaplických škol

V nové aule ZŠ Fantova je instalována putovní vý-
stava s názvem „Klimatická změna? Zůstaň 
v pohodě s Felixem a Maírou“. Vznikla za pod-
pory společnosti Energy Centre České Budějovice a
rakouského spolku Klimabündnis OÖ. V rámci této
výstavy probíhá přeshraniční spolupráce, společné
workshopy určené tentokrát pro žáky a žákyně 
1. stupně.

Navštívily nás již děti z rakouských škol ve
Vorderweiβenbachu a Trabergu. Moc se těšíme na
další workshop s naší partnerskou školou z Rainba-
chu, který proběhne na konci listopadu. 

Děti diskutují o problémech, které nám přinášejí
klimatické změny, a snaží se společně vymyslet
různá řešení ke zmírnění jejich následků. Během
workshopu používají doplňkové materiály, infor-
mační panely, makety krajiny, vyzkouší si měřit tep-
lotu v místnosti a pomocí termokamery mohou
změřit i její případné úniky. Domů si pak odnesou
sklenici s vlastnoručně vyrobeným biotopem a živou
rostlinkou. Možnost využití této výstavy k rozšíření
výuky budou mít i ostatní třídy naší školy až do
konce listopadu.

Základní umělecká
škola informuje

Srdečně zveme na:
3.12. od 17.00  KD v Trhových Svinech

koncert Jihočeského violoncellového
orchestru

4.12. od 14.00 Mikulášský koncert 
v Kostele sv. Jiří Blansko

7.12. od 17.00 v sále ZUŠ koncert žáků
kytarového oddělení 

14.12. od 17.00 v kapli ZUŠ Vánoční
koncert žáků

21.12 od 17.30 Vánoční zpívánky - kon-
cert pěveckého sboru a  souborů ZUŠ

Více informací naleznete na webových
stránkách https://www.zuskaplice.cz

Za ZUŠ Kaplice Mgr. Anežka Opeka-
rová



strana 6

Z kaplických škol,
sport

V rámci přeshraniční spolupráce se de-
váťáci ZŠ Školní zúčastnili workshopu se
školou z rakouského Trabergu. Tématem
byla změna klimatu. 

A jak tento den vlastně probíhal? 
Nejdříve jsme se rozdělili na dvě sku-

piny. První skupina začala projekt v naší
sborovně, kde se nás ptali Olga s Ada-
mem z Energy centra v Českých Budějo-
vicích na různé otázky týkající se počasí,
klimatu a půdy. Ve sborovně jsme měli
také informační panely, které byly v češ-
tině i němčině. Mohli jsme si vyzkoušet 
i různé modely, např. model povodní, za-
hřívání různých povrchů a měření jejich
teploty nebo model propustnosti různých
druhů půd. Navrhovali jsme i adaptační

opatření pro naši školu. Potom jsme se
vyměnili s druhou skupinou a šli jsme do
třídy na workshop. Rozdělili jsme se zase
na dvě skupiny. První skupina šla měřit
teplotu s pomocí termometru a šel s námi
Adam, který nám všechno vysvětlil 
a potom jsme si zkoušeli manipulovat 
s termometrem. Druhá skupina mezitím
vytvářela biotop. Nejdřív se do sklenice
nasypaly kamínky, potom písek a na to se
přidala černozem a rostlinky. Poté jsme se
vyměnili. První skupina dělala biotopy 
a druhá šla měřit teplotu. Nakonec jsme
si zahráli s dětmi z Rakouska hru na adap-
tační opatření, udělali společnou fotku 
a rozloučili se. Během workshopu jsme se
dozvěděli hodně zajímavých věcí.

Druhý den se stejného workshopu úča-
stnili i čtvrťáci a páťáci, tentokrát přijela
rakouská třída z Vorderweissenbachu.

Žáci 9. tříd ZŠ Školní                                                                             

Workshop  „Felix a Maíra“ na ZŠ Školní

Program na měsíc
PROSINEC 2022

6.12.2022 
Z Rejt do Kaplice, 7 km 
Autobusem od školy v 10:00 do Rejt
Trasa: Rejty – Lannovy Domky – Jer-

maly – Kaplice

13.12.2022 
Ze Zubčic do Velešína, 6 km
Autobusem od školy do Zubčic
Trasa: Zubčice – Zubčická Lhotka –

Markvartice – Velešín – autobus v 11:20 

20.12.2022 
Rozloučení s turistickým rokem 
Autobusem od školy v 10:00 do Rož-

mitálu na Šumavě. Projdeme okolí 
a v KD posezení s občerstvením. 
Zpět v 15:20, 17:20

TJ Cíl Kaplice

Zdravíme všechny příznivce mBike Kap-
lice.

Sezónu jsme pomalu ukončili, využili
jsme ještě každé chvilky, kdy je možnost
jezdit. Je pravda, že terén byl náročnější,
protože byl většinou mokrý, ale našli se i
ti odvážlivci, kteří se bahna nezalekli.

Během roku se k nám přidala spousta
moto nadšenců, děti, které na jaře seděly
poprvé na motorce, dnes projíždí trať s
úsměvem na rtech a my jsme na ně
pyšní, jak velký pokrok, za tak krátkou
dobu, udělaly.

Naši činnost tento rok podpořil Jihočeský
kraj, díky kterému jsme mohli nakoupit
mobilní vybavení na tratě. Kromě vytyčo-
vacích kolíků, jsme zafinancovali z dotace
Podpora sportovní infrastruktury také kře-

sílka a stany, které nám, jak vidíte na fo-
tografii, krásně posloužily jako zázemí pro
jezdce i motorky. Největší radost máme z
časomíry, která nám umožní posunout
tréninky na vyšší úroveň, jezdci mohou
sledovat a porovnávat své výsledky a jez-
dit třeba i malé závody. Děkujeme.

Od listopadu navážeme pravidelnými
tréninky v tělocvičně ZŠ Omlenická –
každé úterý 17:30 – 19:00 hodin. Je po-
třeba nabrat fyzičku, abychom byli připra-
veni na další sezonu v plné síle. Ale
nebojte, nebudeme jenom makat, zahra-
jeme si i nějaké hry a společně si to uži-
jeme. Budou probíhat i servisy motorek,
vždy po malých skupinkách a po před-
chozí domluvě.

Připomínáme, že všechny informace sdí-
líme na facebooku a instagramu. Najdete
zde i fotky a videa z našich akcí. 

Eliška Nováková

mBike Kaplice z.s. - spolek
pro nadšence motosportu
motosportu
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Jedním z nejkrásnějších přírodních úkazů
noční oblohy je polární záře. Vzniká složi-
tými fyzikálními procesy v atmosféře, je-
jichž výsledkem je elektromagnetické
záření, které je viditelné v barevném
spektru. Jev nastává ve výšce 80 až 100
kilometrů nad zemí a je to jeden z hlav-
ních úkazů tzv. vesmírného počasí. Běžně
se vyskytuje převážně v polárních oblas-

tech, zatímco ve středních zeměpisných šířkách a tropech jen
výjimečně. Její mezinárodně vžitý název je Aurora Borealis (Au-
rora je římská bohyně úsvitu a Boreas je řecké označení sever-
ního větru). Za nejvýhodnější světové místo k pozorování polární
záře bývá často označováno městečko Yellowknife, hlavní město
kanadských Severozápadních teritorií, které leží při severním
břehu Velkého Otročího jezera na stejnojmenné řece. A právě
našeho pobytu v kanadských Skalistých horách jsme využili 
k výpravě na sever Kanady do zmíněného městečka Yellowknife
a doufali jsme, že bychom v případě šťastné konstelace počasí
mohli polární záři pozorovat.

Tomu všemu ale předcházela má e-mailová korespondence 
s 23 letým domorodým Kanaďanem Seanem, kterého jsem si
našel na internetu a který nabízel kvalifikovaný doprovod při pu-
tování za polární září právě v oblasti Yellowknife. Sean nám do-
poručil pobýt na místě alespoň tři noci, aby možnost pozorování
byla co největší, neboť základní podmínkou výpravy je samo-
zřejmě kromě splnění zmíněných fyzikálních podmínek i abso-
lutně jasná noční obloha. A tak si několik měsíců předem
rezervujeme 3 noclehy v jednom z místních hotelů a doufáme
ve šťastnou konstelaci noční oblohy. Ze Skalistých hor se pak
vracíme do Calgary a odtud přelétáme za dvě a půl hodiny do
Yellowknife. První kontakt se Seanem je po příletu kolem deváté
hodiny večerní. Avizuje, že předpověď nočních podmínek není
zatím příliš dobrá, totéž pak v 11 hodin. Kolem půlnoci už to pro
tuhle první noc vzdáváme, ale Sean najednou volá, ať jsme do
pěti minut dole, že se podmínky senzačně změnili. Naskáčeme
mu do džípu a vyrážíme k severu do oblasti bez jakéhokoliv svě-
telného smogu. Asi po hodině vylézáme z auta a ihned pozná-
váme, že jsme dnes vyhráli. Přes nebe plné hvězd se pohybují
obří nepravidelné útvary neskutečně krásné polární záře, v je-
jímž spektru převládá bílá, několik odstínů zelené a narůžovělá
barva. Zejména ten první pohled, než člověk tomuhle úkazu tro-
chu přivykne, je opravdu neskutečný. Připravuji si pomalu ve

tmě fotoaparát na stativ a dle Seanových pokynů jej nastavuji
tak, abych tenhle krásný úkaz zachytil. Prostým okem jsou
krásně vidět odstíny zelené a růžové, někde i lehce fialové. Další
ze spektra barev, např. červenou nebo žlutou, dokáže většinou
díky vhodnému a přesnému nastavení rozeznat pouze foťák. Pak
ještě jednou měníme místo a asi kolem půl třetí se vracíme nad-
šeni do hotelu. Druhou noc nám sice podmínky nepřály, ale celou
tuhle krásu jsme si pak mohli z jiného místa, tentokrát u malého
jezera, zopakovat ještě třetí noc. Takže tahle třídenní výprava
na sever Kanady stála za to.  

Ing. Jaroslav Tošner

Postřehy z cest -   Polární záře
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Pozdrav ze Salc-
burku

Pan Dr. Herbert Sailer  má velkou radost
z nové knihy o Kaplici s krásnými fotogra-
fiemi ze svého rodného města, kde dne
17.12.1929 spatřil světlo světa. Je auto-
rem knihy o historii Kaplice, která byla
přeložena do němčiny, poděkoval dosa-
vadním představitelům města za jejich
nelehkou práci a přeje novému vedení
„šťastnou ruku“ a mnoho zdaru v jejich
činnosti.“

Také my přejeme panu Dr. Sailerovi 
k jeho 93. narozeninám všechno nejlepší
a především zdraví! 

Obě knihy jsou s mání v KIC-Kaplice za
450,- resp. 200,- Kč, snad by to mohl být
milý vánoční dárek pro přátele i mimo Ka-
plici.

Bernhard Riepl

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

Naučná stezka údolím říčky Černé za-
vede návštěvníky do oblasti Benešovska,
Besednicka a Kaplicka. V roce 2022 byla
kompletně zrekonstruována společným
úsilím destinačního spolku Novohradsko-
Doudlebsko, CEGV Cassiopeia, obcemi
Benešov nad Černou, Soběnov a městem
Kaplice.

Jednotlivých zastavení je 9 a představují
zajímavosti přírody a využití okolí této
malebné říčky: 

1) Údolní nádrž Soběnov
2) Říčka Černá a malé tajemství
3) Vznik údolí, skály a kameny
4) Mlýn U dubu
5) Lesy (nejen) v údolí Černé
6) Mikroklima údolí a horské rostliny
7) Voroplavba na Černé a jejích přítocích
8) Živočichové v řece
9) Vodní elektrárna

K zastavení 2) a 3) je nutno přejít řeku
Černá po velkých placatých kamenech na
její pravou stranu, kde lze nejen obdivo-
vat skalní masív Sokolčí, ale navštívit i zří-
ceninu stejnojmenného hradu na jeho
vrcholu. 

Stejnou cestou se pro pokračování na
stezce musíte potom vrátit zpět na levý
břeh řeky!

Délka: 3 km

NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM ŘEKY ČERNÁ PO REKONSTRUKCI
Jaroslav Zeman, Novohradsko-
Doudlebsko, z.s.



Přesvědčit se, zda je pověstná tráva u sousedů zelenější než 
u nás, se zaměstnanci Domova pro seniory Kaplice letos vydali
dokonce dvakrát. Nejprve v červnu do rozpáleného hlavního
města Portugalska do Lisabonu, kde měli možnost projít si ně-
kolik pobytových zařízení pro seniory (obdoba českých domovů
pro seniory) a vyslechnout si odborné přednášky přibližující so-
ciální systém v Portugalsku.

A jaká z této exkurze vyplynula zjištění? Moře a nebe jsou 
v Lisabonu skoro stejně modré a tamní senioři – navzdory zá-
vratným částkám za pobyt v zařízeních s péčí (až 3 000 euro
měsíčně!), na které se často skládají jejich rodiny, - vypadali
spokojeně.

Více formální, než prosluněné Portugalsko pak byl kongres
„PÉČE 4.0 – změna kompetence Vídeň 2022“, který se v Rakou-
sku konal v posledních říjnových dnech. Tématem celoevrop-
ského kongresu pak byly výzvy, kterým čelí sociální služby 
v Evropě – namátkou např. personální zajištění sociálních služeb,
financování sociálních systémů, ale také třeba globální stárnutí
populace a dlouhodobá péče o její členy. Kromě výzev se disku-
tovaly i příležitosti blízkých let: digitalizace (nejen) sociálních
služeb, změna dosavadního myšlení manažerů, udržitelnost sy-
stémů a další.

I v Rakousku byla příležitost prohlédnout si tamní domovy pro
seniory – konkrétně se jednalo o domov ve městě Krems a vel-
kokapacitní pobytové zařízení (téměř 400 lůžek!) přímo ve Vídni.
V porovnání s menším útulným zařízením v Kremsu byl důraz na
moderní pojetí prostor a technologií ve Vídni znatelný.

Jak je to tedy se zeleností oné trávy z úvodu? Česká republika
má nastavenou svoji vlastní cestu, která – co do kvality péče –
nezaostává za západní Evropou, v některých oblastech by se

dala specifičnost českého systému považovat dokonce i za výji-
mečnou (např. dostatečná síť sociálních služeb dotovaných z ve-
řejných zdrojů a nevyžadujících tak od klientů plnou úhradu za
poskytnutou péči a služby). S těmito poznatky jsme se tedy vrá-
tili z letošních zahraničních cest a zálibně si prohlížíme vlastní
trávník v Kaplici, vědomi si, že jeho kvalita a prosperita bude na-
dále vyžadovat každodenní práci a odhodlání. Výsledky ale za to
stojí, o čemž se můžete přesvědčit – když ne při osobní náv-
štěvě, tak alespoň virtuálně – prostřednictvím videí z Domova
publikovaných na www.domovkaplice.cz v sekci Video o Do-
mově.

Zaměstnanci Domova pro seniory Kaplice ve světě
kolektiv DpS Kaplice

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

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, 

E-mail: milancvach@seznam.cz

Prodám nepoužitý boxovací pytel (30kg)
za 1000,-

a horské kolo 3/4 Olpran 1000,-
Tel. 723 443 318

Prodám elektrickou tříkolku. Cena dohodou.
Tel. 602 413 436

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 1. čísla 15. 12. 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. Jana Kopúnová, Daniela
Wimmerová, Ing. Pavel Svoboda, Tomáš Ježek

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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1.12.2022   čtvrtek od 19:00 film ČR
NEJVĚTŠÍ DAR  
V dávných dobách ovládali naši zemi pohanští
bohové a bohyně. Nejen na Valašsku dobře
známý bůh Radegast, ale plno jiných – dob-
rých.. i zlých, laskavých i hašteřivých, veselých
i vážných. To jsou hrdinové pohádky Největší
dar.

2.12.2022 pátek od 19:00 film ČR 
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 
Komedie s hvězdným obsazením, která se ode-
hrává během Štědrého dne. Film režisérky Ireny
Pavláskové představí celou plejádu českých
herců od Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, Karla
Rodena, Hynka Čermáka nebo Jiřiny Bohdalové,
až po Václava Neužila, Jaroslava Plesla, Vladi-
míra Polívku, Jana Nedbala, Annu Fialovou, Sáru
Sandevu či francouzskou hereckou legendu Pi-
erra Richarda.

3.12.2022 sobota od  14:00 pohádka        
DIVNOSVĚT 3D 
Celovečení film představuje legendární rodinu
průzkumníků Cladeů, kteří se pokoušejí pro-
plout neprobádaným a nebezpečným světem 
v doprovodu neobvyklé posádky. Podle režiséra
Dona Halla je Divnosvět originální animovaná
dobrodružná komedie o třech generacích rodiny
Cladeů, o překonávání vzájemných rozdílností,
a prozkoumávání zvláštního, podivuhodného 
a často nepřátelského světa.

4.12.2022 neděle od 16:00 čertovské promítání
ČERTÍ BRKO
Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí
kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným živo-
tem řemeslníků nebo sedláků, možná ani ne-
tuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti
jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou po-
bočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně
kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane
fungovat.

4.12.2022 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 po-
řádku, si piplá svou autodílnu v centru, za kte-
rou stojí jeho největší chlouba: maketa 
Formule 1.

7.12.2022 středa 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. 

8.12.2022 čtvrtek od 19:00 akční (titulky)
ŠÍLENÁ NOC
Štědrý večer. Pro partu zločinců ideální čas na
přepadení nechutně bohaté rodiny a provětrání
jejího sejfu. Ve svém plánu však nepočítali s
velmi nepravděpodobným vousatým hrdinou,
který komínem přinese dárky… 

9.12.2022 čtvrtek od 19:00 film ČR
SPOLU
Po rozchodu s přítelem se Tereza vrací domů ke
své mámě a bratru Michalovi, desetiletému klu-
kovi zajatém v dospělém těle, aniž by tu tušila,
že tenhle návrat navždy změní její život. Do-
mácnost, do které se vrátila, se totiž na rozdíl
od ní ani trochu nezměnila. Máma pořád žije jen
pro svého syna a bratr má před ní ve všem
přednost.

10.12. sobota od 16:00 roddinný film
MIKULÁŠOVY PATÁLIE
Patálie malého Mikuláše, od rvaček na školním
dvoře až po dobrodružství na letním táboře, si
v průběhu let zamilovaly více než čtyři generace
dětí i dospělých po celém světě. Oblíbená po-
stavička nyní poprvé ožívá v původní ilustraci
Sempého v animovaném filmu pro celou rodinu.
Vzniká tak svěží a zábavný snímek, citlivě kom-
binující příhody rozpustilého školáka s osudy
jeho dvou tvůrců, spisovatele Reného Goscin-
nyho a ilustrátora Jeana-Jacquese Sempého,
kterým v českém znění propůjčili hlasy Ondřej
Brzobohatý a Ondřej Brousek.

10.12.2022 sobota od 19:00 film ČR 
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Komedie s hvězdným obsazením, která se ode-
hrává během Štědrého dne. Film režisérky Ireny
Pavláskové představí celou plejádu českých
herců od Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, Karla
Rodena, Hynka Čermáka nebo Jiřiny Bohdalové,
až po Václava Neužila.

11.12.2022 neděle od  16:00 pohádka        
DIVNOSVĚT  
Celovečení film představuje legendární rodinu
průzkumníků Cladeů, kteří se pokoušejí pro-
plout neprobádaným a nebezpečným světem 
v doprovodu neobvyklé posádky. 

11.12.2022 neděle 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. 

14.12.2022 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.

15.12.2022 čtvrtek od 19:00 akční (dabing)
AVATAR: THE WAY OF WATER 3D
Po deseti letech se znovu setkáváme s Jackem
Sully, Neytiri a jejich dětmi, kteří stále bojují za
to, aby se udrželi v bezpečí a naživu.

17.12.2022 sobota od 16:00 pohádka ČR  
KVÍK
Devítiletou Babs čekají tyhle prázdniny hned
dvě báječné věci. Nejdříve zjistí, že ten starý
pán s velkým kufrem, který se znenadání objevil
u nich doma, je její dědeček, o kterém nikdy ne-
slyšela. A hlavně – děda Tuitjes jí dá k naroze-
ninám roztomilé malé prasátko. 

17.12.2022 sobota od 19:00 akční (dabing)
AVATAR: THE WAY OF WATER 3D
Po deseti letech se znovu setkáváme s Jackem
Sully, Neytiri a jejich dětmi, kteří stále bojují za
to, aby se udrželi v bezpečí a naživu.

18.12.2022   neděle od 16:00 film ČR
NEJVĚTŠÍ DAR  
V dávných dobách ovládali naši zemi pohanští
bohové a bohyně. Nejen na Valašsku dobře
známý bůh Radegast, ale plno jiných – dob-
rých.. i zlých, laskavých i hašteřivých, veselých
i vážných. 

18.12.2022 neděle od 19:00 film ČR
KŮŇ
Zakřiknutý učitel Dušička nemá právě nejlepší
životní období. Prožívá krizi s přítelkyní, která
ho chce vlastnit. Má problémy ve škole, kde ho
nutí změnit způsob jeho výuky. Trápí se se sou-
sedy, kteří mu vnucují měšťácké principy.
A k tomu všemu najde na Vánoce u sebe doma
živého koně. Situace je o to absurdnější, že
bydlí v bytě ve druhém patře činžáku. Dušička
netuší, jak se k němu bělouš dostal, čí by mohl
být a už vůbec si neví rady s tím, jak se ho zba-
vit. 

21.12.2022 středa od 19:00 akční (dabing)
AVATAR: THE WAY OF WATER 2D
Po deseti letech se znovu setkáváme s Jackem
Sully, Neytiri a jejich dětmi, kteří stále bojují za
to, aby se udrželi v bezpečí a naživu.

23.12.2022 pátek od 18:00 pohádka
KOCOUR V BOTÁCH
Do kin se vrací jeden z nejoblíbenějších hrdinů
z pohádek o Shrekovi. Má ten nejroztomilejší
kukuč, před alkoholem dává přednost mléku a
jako šermíř je přímo geniální. Kocour v botách
si bude v pohádkové dobrodružné jízdě plnit po-
slední přání.

27.12.2022 úterý od 16:00 pohádka
KOCOUR V BOTÁCH
Do kin se vrací jeden z nejoblíbenějších hrdinů
z pohádek o Shrekovi. Má ten nejroztomilejší
kukuč, před alkoholem dává přednost mléku a
jako šermíř je přímo geniální. Kocour v botách
si bude v pohádkové dobrodružné jízdě plnit po-
slední přání.

27.12.2022 úterý od 19:00 akční (titulky)
ŠÍLENÁ NOC
Štědrý večer. Pro partu zločinců ideální čas na
přepadení nechutně bohaté rodiny a provětrání
jejího sejfu. Ve svém plánu však nepočítali 
s velmi nepravděpodobným vousatým hrdinou,
který komínem přinese dárky… Šílená noc je
drsná akční komedie z dílny producentů Johna
Wicka.

28.12.2022 středa 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. 

28.12.2022 středa od 19:00 akční (dabing)
AVATAR: THE WAY OF WATER 3D
Po deseti letech se znovu setkáváme s Jackem
Sully, Neytiri a jejich dětmi, kteří stále bojují za
to, aby se udrželi v bezpečí a naživu.

Změna programu vyhrazena

Prosinec 2022
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Prosinec 2022
3.12. sobota od 10:30
POHÁDKOVÁ SOBOTA
Pohádka Hlídali jsme Ježíška
Náměstí Kaplice

17.12.2022, sobota odjezd od KD 8:30
Muzikál TARZAN - vyprodáno
zájezd na muzikál do Prahy
Adaptace známého příběhu v muzikálo-
vém podání.

3.12. sobota od 17:00
VÁNOČNÍ KONCERT
Good Times big band je mladá kapela
z jižních Čech. Zazní vánoční melodie ve
stylu filmu Sám doma např. skladba
Jingle Bells Rock. Dále zazní swingové a
rokenrolové melodie, filmová hudba a
jiné.
Náměstí Kaplice

4.12. neděle od 16:00
HURÁ DO KINA - ČERTÍ BRKO
Příběh nás zavede do městečka Pytlov na
úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí
běžným životem řemeslníků nebo sed-
láků možná ani netuší, že všechny jejich
přestupky a nepravosti jsou pečlivě mo-
nitorovány místní pekelnou pobočkou.
Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně
kouzelné Čertí brko. 
Před promítáním bude v kině Mikuláš,
Čert a Anděl s nadílkou
Kino Kaplice

5.12. pondělí od 17:00
ČERT A MIKULÁŠ
Těšit se můžete na Andělskou kapelu,
Mikuláš, Anděl a Čert na chůdách, 
ohňová show 
Náměstí Kaplice

25.12. 2022, neděle od 20:00
VÁNOČNÍ DISKOTÉKA
Těšit se můžete na video led projekci, te-
matickou výzdobu, cocktail bar, a skvě-
lou hudbu, o kterou se postará DJ Yanny
a Svan Lay
KD Kaplice

28.12. 2022, středa od 19:00
KONCERT V KOSTELE
Pěvecký spolek Kaplice je smíšený pě-
vecký sbor, který zpívá většinou bez do-
provodu, popř. s rytmickými nástroji 
a věnuje se duchovní i světské hudbě od
renesance po současnost.
Kostel sv. Petra a Pavla

31.12.2022, sobota od 16:30
LOUČENÍ S ROKEM 2022
Vystoupí kapela Hudební Kroužek 
a v 18:30 tichý ohňostroj
Náměstí Kaplice

10.12. sobota od 17:00
KONCERT ELEMENT
Náměstí Kaplice

15.12.2022, čtvrtek od 19:00
TECHTLE MECHTLE & KOČKY
VÁNOČNÍ SHOW
Nejúspěšnější česká travesti show
Techtle Mechtle a Kočky míří do Kaplice
s "Vánoční show"
KD Kaplice
www.ikaplice.cz

17.12.2022, sobota od 18:00
TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
Vánoční koncert
world music s moravskými kořeny
občerstvení zajištěno, náměstí Kaplice

22.12.2022, čtvrtek od 17:00
ŽIVÝ BETLÉM
Známý vánoční příběh v trochu netradič-
ním podání odehraje Divadelní klub Čes-
kokrumlovská scéna.
Betlémské světlo
Náměstí Kaplice

3.12.2022, sobota od 20:00
MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA
Na sobotu 3.12. jsme si pro vás připravili
Mikulášskou párty. Těšit se můžete na
nové, i starší hity. Na své si přijde
zkrátka každý !!!
Slovanský dům

Změna programu vyhrazena
Více na www.ikaplice.cz
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Pro naši pobočku s jednosměnným provozem hledáme:

extrunet sro |  Linecká 376 | 382 41 Kaplice | Česká republika | Eduard Stráský | Mobil +420 724 975 313  | www.extrunet.com/sro

extrunet 
nabízí:

» Okamžitý nástup
» HPP úvazek

» Jednosměnný provoz
» 13.plat

» 5 týdnů dovolené
» Pracovní doba 37,5 hodin/týden

» Příspěvek na stravování
» Příspěvek na dopravu

» Příspěvek na penzijní připojištění
» �tvrtletní bonusy

Přihláška na:

offi ce-cz@extrunet.com

KAPLICE

Montážník
» Máš zkušenost ve strojírenství? 
» Pracuješ samostatně, pečlivě a 

zodpovědně? 

» Orientuješ se ve výkresové dokumentaci? 
» Pak se staňt součás   našeho oddělění 

montáže.

Skladník – manipulant
» Umíš obsluhovat manipulační techniku? 
» Tvou pracovní náplní bude příjem a 

výdej materiálu pro výrobu. 

» Příprava  a balení dílů k expedici. 
» Manipulace s materiálem a hotovými 

výrobky pomocí VZV.

Pracovník oddělení kontroly kvality a jakosti
» Kontrola kvality a shodnos   dílů, 

vyráběných dle vlastní výkresové 
dokumentace společnos  

» Především kontrola obráběných dílů, 
svařovaných konstrukcí, laserových a 
hraněných dílů.

RESTAURACE U SEDLÁČKŮ

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA: 
SILVESTR 2022

MENU 350Kč (večeře, chuťovky)
Začátek 19:00

K tanci a poslechu hraje DJ Yanny
RESERVACE MÍST NA TEL.:

380311363

www.tridenijedulezite.cz

PŘÍRODA VÁS BUDE
ZBOŽŇOVAT

TŘIĎTE ODPAD
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