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Vážení čtenáři,
připravili jsme si pro vás
Vánoční číslo Řečických
zajímavostí. Za celou
redakci a Město
Kardašova Řečice
bychom vám rádi
popřáli krásné a
pohodové svátky a
šťastný nový rok.
Co najdete uvnitř
tohoto čísla?
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Rozsvícení Vánočního stromu na náměstí. Foto: Nik Semerád

Oslava 100. výročí republiky v KD.

Živá vlajka žáků prvního stupně.

Třída 2. A při pečení Masarykova cukroví.

Foto: ZŠ KŘ

Foto: Karel Sláma
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Nadcházející akce
12. 12. 2018

Společné zpívání koled na náměstí, 18:00

15. 12. 2018

Vánoční trhy, 14:00

19. 12. 2018

Křest knihy Petra Hanzlíka, Městská knihovna KŘ, 18:30

21. 12. 2018

Adventní koncert (harfa + kytara a host Z. Semrádová),
sál radnice, 18:00

28., 29. a 30.12. 2018 „Naši furianti“ od DS J. K. Tyl KŘ, Kulturní dům
28. 12. 2018

Povánoční předsilvestrovský večerní běh smíšených
dvojic, náměstí (SK KŘ)

04. 01. 2019

Tříkrálový koncert PS Smetana v kostele sv. Jana
Křtitele

13. 01. 2019

Odpoledne pro seniory v KD, 14:00

26. 01. 2019

Modelářský ples, KD

16. 02. 2019

Divadelní ples, KD

16. 03. 2019

Hasičský ples, KD

08. 06. 2019

Fotbalový turnaj přípravek

29. - 30. 06. 2019

Řečická pouť

09. 11. 2019

Řečický půlmaraton

Ukázka skladeb, které
zazní na Adventním
koncertu 21. 12. 2018
- Eleanor Plunkett
(Turlough O´Carolan – irský
harfeník 1670–1738)
- Hallelujah
(Leonard Cohen)
- Thousand Years
(Christina Perri; David
Hodges)
- Too much love will kill you
(Brian May, Queen)
- Amelie z Montmartru
(Yan Tiersen)
- Wish you were here
(Pink Floyd)
- Tři oříšky pro Popelku
(Karel Svoboda)
A mnoho dalších písní a
koled. Jste srdečně zváni!

Vydává Městský úřad v Kardašově Řečici jako čtvrletník, IČO 00246905. Povoleno Ministerstvem kultury České
republiky pod č. j. MK ČR E 11665. Redakční rada: Zdenka Maršíková, Jiřina Tůmová, Karel Sláma, Jitka
Vondrková, František Beneš. Redakce: Andrea Rejhonsová, Aneta Chvojková. Redakce si vyhrazuje právo
článek zkrátit. S obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Fotka na
úvodní straně © Karel Ječný. Příspěvky můžete posílat na mail: recicke.zajimavosti@seznam.cz
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Slovo starosty města
Hudba v myšlenkách Masarykových
Autor: Petr Nekut
Pod tímto názvem se konal v pátek 19. října v našem radničním sále koncert Jindřicha
Marka na loutnu a Jitky Bartošové na akordeon, jedna z několika akcí, konaných při
příležitosti stého výročí vzniku naší republiky.
Neobvyklá kombinace nástrojů přiblížila nejenom hudbu, kterou měl Masaryk rád, ale zazněla zde řada
životopisných údajů z jeho života, zachytila rozhodnější období jeho činností, ale i myšlenky a citáty z jeho díla,
které mají co říci i dnešním posluchačům.
Na pozadí výstavy
obrazů
Bohuslava
Sýby,
malíře
z
našeho
regionu,
která se v sále
zároveň konala, se
posluchači zamysleli
nad
velkým
rozsahem
práce,
kterou Masaryk pro
vznik naší republiky
udělal,
i
nad
skromností
a
pracovitostí, s jakou
ji jako prezident
pomáhal budovat.

Křest knihy Zdenky Maršíkové.

Foto: Karel Sláma

V přestávce pak proběhl křest knihy Zdenky Maršíkové „Městečko v časech převratných“, kterou vydalo naše
město a která mapuje události a osoby z našeho města, které se podílely na vzniku naší republiky. Zejména jsou
zde zachyceni místní příslušníci československých legií z Ruska a Francie, jejich příběhy, fotografie i vzpomínky na
prožité útrapy za války.
Paní Maršíkové patří naše poděkování za zpracování části historie našeho města, která byla dosud opomenuta
a stoleté výročí republiky je tou nejlepší příležitostí pro její připomenutí.
Celý večer moderoval s noblesou sobě vlastní Karel Sláma.

Oslavy 100 let republiky jsou za námi
Autor: Petr Nekut
Také naše město se jako většina naší země zapojilo velmi intenzivně do oslav stoletého výročí vzniku naší
republiky.
Jednalo se o celou řadu akcí, která započala koncertem „Hudba v myšlenkách Masarykových“ a křtem knihy
Zdeny Maršíkové o řečických legionářích. Koncert a křest doplnila výstava obrazů malíře regionu pana Sýby.
Oslavy pokračovaly v pátek 26. října velkým koncertem v místním kulturním domě, kde po původní
československé hymně následoval krátký projev, a poté již koncertovala naše místní dechovka pod vedením
Karla Macha převážně se svými autorskými skladbami, které přivedly návštěvníky na taneční parket. Zábava
pak pokračovala se Swing bandem Tábor a jeho průřezem skladeb za celé století naší republiky. Sobota pak
byla velmi deštivá, což nevadilo při sázení „Stromu republiky“ na náměstí a lípě to může spíše pomoci při jejím
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zakořenění. Do sázení se
zapojila i většina přítomných
diváků a společná fotografie
pak
bude
jistě
dobrou
vzpomínkou
pro
další
generace.
Za doprovodu naší dechovky
jsme se přesunuli na náměstí
Svobody k pomníku padlých.
Čestnou stráž tvořili tři příslušníci
aktivních záloh v uniformách.
Československá hymna spolu
se smutečními ohni a salvou
vytvořily důstojnou kulisu pro
tento pietní akt. Lampionový
průvod
byl
zrušen
kvůli
vytrvalému dešti a ohňostroj byl
odložen na úterý. Celkově si
naše město připomnělo výročí
naší republiky velmi důstojným
způsobem.

Pietní akt u památníku padlých.

Foto: Karel Sláma

Řečický zvon připomněl konec války
Autor: Petr Nekut
Letošní rok je ve znamení různých výročí a nejinak tomu bylo i tuto neděli 11. listopadu. Po stoletém výročí vzniku
republiky, které jsme si připomněli před čtrnácti dny a které je všeobecně známé, byla tato neděle věnována
kromě svátku sv. Martina a nezbytné huse méně známému, ale připomínanému výročí, jakým je sto let od
ukončení první světové války.
K jednání o příměří mezi Německem a Dohodou se
11. listopadu 1918 v železničním vagonu u
Compiegne sešly delegace, vedené německým
státním tajemníkem Erzbergerem a francouzským
vrchním velitelem Fochem. Ráno v 5:05 hodin byl
podepsán dokument, který stanovil, že od 11:00
hodin zavládne na frontách příměří. Smlouva
znamenala pro Německo územní ztráty, odebrání
kolonií, dočasné obsazení Porýní, zákaz spojení s
Rakouskem, přísná vojenská omezení a vysoké
reparace. Rozpadly se staré monarchie (RakouskoUhersko, Osmanská říše, Rusko a Německo) a vznikla
celá řada nových států (Československo, Maďarsko,
Polsko, Rakousko, Jugoslávie). Ve válce zahynulo na
18,5 miliónu lidí, z toho 10 miliónů vojáků.
V souvislosti s tímto výročím vláda České republiky
vyhlásila celostátní symbolické uctění památky
všech padlých v této válce, které mělo být
doprovázeno i zvoněním zvonů. V 13,30 hodin se
proto rozezněl na 2 minuty 20 sekund i zvon na naší
věži. Předtím jsme zapálili v 11 hodin svíčky u našeho

pomníku padlých na náměstí Svobody. Pěkné
slunečné počasí přilákalo i pár návštěvníků, kteří se
z naší věže rozhlédli po městě i okolí.

Zvon řečického kostela.
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Centrum města v příštím roce rozkvete
Autor: Petr Nekut
Konec roku je spíše ve znamení ukládání k zimnímu
spánku, úklidu a zimování zahrádek, ale v našem
městě je v současné době jeho střed spíše svědkem
horečné aktivity při práci na jeho zvelebení a
zkrášlení.
Odborná zahradnická firma z Jindřichova Hradce
využívá poměrně příznivého počasí k výsadbě
nejrůznější zeleně, stromů, keřů a květin, které by
měly oživit a zpříjemnit okolí středu města a jeho
zelené plochy. Cílem je různorodá skladba květin a
zeleně tak, aby během celého roku zde postupně
něco kvetlo a zpříjemnilo tak pohyb po městě našim
občanům i jeho návštěvníkům či jen projíždějícím

řidičům. Doufám, že budeme všichni příjemně
překvapeni od začátku jara do podzimu vším, co
zde poroste a pokvete a společně dokážeme
zabránit zbytečnému ničení nové zeleně.
V současné době se dokončuje i stavba nové haly
na odpady ve sběrném dvoře, která spolu s
přístřešky na kontejnery výrazně zlepší možnosti v
třídění a likvidaci odpadů, kterých neustále přibývá.
Dokončeny jsou i nové kuchyňky v naší Mateřské
škole, které nahradily čtyřicet let staré skříňky
nerezovými a spolu s nezbytnou technikou jako jsou
myčky a další přístroje výrazně zlepší hygienu a
možnosti stravování našich dětí.

Rozsvícení vánočního stromu po novu
Autor: Petr Nekut
První adventní neděle je vždy spojena s rozsvícením vánočního stromu, a nejinak tomu je již mnoho let i v našem
městě. Tentokrát však tato akce doznala několik změn, z nichž ta nejvýraznější byla v tom, že jsme nezdobili živý
stříbrný smrk rostoucí na náměstí, ale nainstalovali jsme poněkud menší v prostoru, kde stává májka. Důvod je
velmi prostý. Rostoucí smrk dorostl do takové výše, že běžné výsuvné plošiny již na něj nedosáhnou, a navíc je
schován v ostatní zeleni a není tak dobře vidět.

Rozsvěcení vánočního stromu na náměstí J. Hrubého.

Foto: Nik Semerád.

Počasí nám sice moc nepřálo, občasný deštík však neodradil většinu návštěvníků, kterých se sešlo více než dvě
stě. Program zahájil pěvecký sbor naší školy pod vedením paní učitelky Landsteinové a naladil všechny přítomné
na vánoční notu. Žesťové septeto Machovy kapely pak navázalo se svým pásmem koled a vlastní rozsvícení
stromu provedl průvod andělů, který přišel na náměstí se zvonečky a rozdával přítomným návštěvníkům drobné
dárky v podobě perníčků. Po společném odpočítávání se napotřetí strom rozsvítil. Nebyla to však žádná
porucha, ale hříčka pořadatelů v návaznosti na nepovedené rozsvícení stromu v Praze. Místní vánoční koledu
pak zazpívala Bára Volfová a závěrem vystoupila opět Machova kapela.
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O kvalitní občerstvení se opět postarali naši hasiči spolu s Martinem Slámou. Zábava pokračovala i navzdory
nepříznivému počasí a lidé se rozcházeli jen neradi do svých domovů.
Vzpomenout je třeba i ozvučení a osvětlení, o které se postaral Ondra Volf a při své premiéře rozhodně
nezklamal.

Mikuláš opět navštívil naše město
Autor: Petr Nekut
Pátý prosinec má sice
svátek Jitka, ale v jeho
předvečer
přichází
již
tradičně Mikuláš se svou
družinou a přináší hodným
dětem své dárky.
Abychom
mikulášské
družině ušetřili kroky a práci,
připravilo naše město před
radnicí společné předávání
dárků pro naše nejmenší. Již
od rána nosili rodiče dárky
pro své ratolesti spolu se
seznamem jejich hříchů,
které se kupodivu ve většině
případů
opakovaly
–
neposlouchá,
neuklízí,
odmlouvá, neučí se, nepíše
úkoly a zejména hřích
poslední doby – je pořád na
mobilním telefonu.

Mikulášská nadílka v Řečici.

Foto: Nik Semerád

Po setmění se náměstí zaplnilo, lidé si dávají teplé občerstvení od našich hasičů a děti nedočkavě vyhlížely
příchod Mikuláše. Před pátou hodinou se však místo Mikuláše objevil za zvuků pekelné hudby a ohně Lucifer se
svou čertovskou družinou a ve své knize hříchů měl plno záznamů. Poté však již přišel Mikuláš s anděly a za zvuků
hudby nebeské přinesl dětem své dárky, které jim po básničce či slibu polepšení rozdával. Závěrem večera byl
malý ohňostroj a děti odcházely spokojené a plné dojmů ze svátečního podvečera.
Poděkování patří členům místního divadelního spolku, kteří celé představení připravili a nazkoušeli a nadále u
nás udržují tuto hezkou tradici.

Řehořinky mají nové veřejné osvětlení
Autor: Petr Nekut
Pěkný dárek od Mikuláše dostala letos naše místní část Řehořinky a sice nové veřejné osvětlení.
Staré osvětlení bylo již ve špatném stavu, částečně nefunkční a po provedení připravované kabelizaci elektřiny
a odstranění sloupů, na kterých byly některé lampy umístněny, by došlo k jeho výrazné redukci. Proto rozhodla
městská rada již na konci minulého roku o jeho zásadní obnově.
Protože však i tato akce potřebuje stavební povolení, muselo se jít cestou projektu, vyřešení pozemků v trase,
věcných břemen a podobných komplikací, kterých je vždy celá řada a jejichž řešení zabere dosti času. Jsem
rád, že vlastní realizace se díky příznivému počasí podařila ještě v letošním roce a v zimním období, kdy je
veřejného osvětlení nejvíce potřeba, bude již na Řehořinkách i večer dobře vidět.
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Z jednání rady města a zastupitelstva
Ustavující zasedání zastupitelstva města č. 1/2018:
-

-

-

Nově zvolenými členy zastupitelstva jsou: Mgr. Dana Machová, MVDr. Petr Nekut, Jana Chvojková, Aleš
Bruner, Bc. Dagmar Semerádová, Antonín Krňa (všichni za Sdružení ODS a NK), Ing. Stanislav Vodrážka, Mgr.
Marie Valdová, Mgr. Martin Velík, Stanislava Martínková, Tomáš Tourek, Ing. Pavel Kercl (všichni za SNK KŘ),
Ing. Karel Mach, Mgr. Tomáš Englický (oba za ČSSD) a František Holakovský (za KSČM a NK)
všichni členové zastupitelstva složili slib
byl odsouhlasen veřejný způsob hlasování
výsledky hlasování:
starosta MVDr. Petr Nekut
místostarosta Mgr. Dana Machová
členové rady města: Mgr. Tomáš Englický, Ing. Karel Mach, Jana Chvojková
Finanční výbor: František Holakovský, Aleš Bruner, Mgr. Tomáš Englický
Kontrolní výbor: Antonín Krňa, Bc. Dagmar Semerádová, Ing. Karel Mach
Členové zastupitelstva se shodli na odložení rozhodnutí o výstavbě hasičské zbrojnice do doby, kdy budou
k dispozici podklady k řešení tepelného hospodářství města.
Informace k obchvatu města: investor stavby obchvatu ŘSD zadal prostřednictvím příslušné firmy zpracování
podání na odbor životního prostředí Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Vzhledem k tomu, že toto
podání bylo chybné (staré výkresy apod.) a objevily se ještě připomínky
občanů k hluku, bylo uvedené podání staženo a řízení přerušeno. Po
vypořádání všech připomínek bude řízení okamžitě obnoveno.

Zápis

Rada města například schválila:
-

-

Kompletní zápis ze
rekonstrukci malých kuchyněk a výsadbu zeleně v mateřské školce
zastupitelstva č.1/2018
instalaci boxu na vytříděné sklo určené k recyklaci ve sběrném dvoře
najdete na webových
osázení zelených ploch ve středu města, doplnění zeleně a cibulovin
stránkách města
realizaci vodovodní přípojky do Kulturního domu
www.kardasova-recice.cz
realizaci nového osvětlení v místní části Řehořinky
realizaci workoutového hřiště v parku za Kulturním domem a dále v
lokalitě „u hradu“ v rámci programu Mimoprodukční funkce lesa
instalaci herních prvků pro aktivní odpočinek dětí
realizaci stavby dřevěného altánu v č.77
koupi vysokotlakového čističe („wapky“), určenou na čištění techniky, chodníků a fasád
pověřila T. Englického zajištěním instalace nového čapího hnízda na místní Základní škole

Z městského úřadu – Sbor pro občanské záležitosti
„Blahopřejeme jubilantům naší obce“
Autor: Zdenka Bzonková a Jana Chvojková
V uplynulém čtvrtletí oslavili svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané:
Antonín Švarc

Libuše Kynclová

Jan Lněnička

Věra Surá

Jan Zelenka

František Ježek

Karel Tůma

Božena Houdková

Eva Fertáĺová

Jiří Srnec

Stanislav Charvát

Jana Jandová

František Mach

Hedvika Beníšková

František

Petr Berkovský

Marie Musilová

Marta Vašková

Marie Nováková

Hana

Marie Kašnová
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a úsměvů!

Vybíral
Jandová
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Události, zajímavosti, komentáře
Infografika – Komunální volby 2018
Autor: Aneta Chvojková

Komunální volby 2018 konané ve
dnech 5. a 6. října
Počet volených členů
zastupitelstva: 15
Počet volebních obvodů: 1
Počet volebních okrsků: 3
(Kardašova Řečice, Mnich,
Nítovice)
Počet voličů v seznamu: 1 786
Vydané obálky: 942
Volební účast: 52,74%
Odevzdané obálky: 942
Platné hlasy: 12 737
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Pozor! Pozor! Mimořádná zpráva ze světa kynologie!
Autor: Aneta Chvojková
V minulém čísle Řečických zajímavostí, jste si
mohli přečíst rozhovor s naším rodákem
Václavem Ouškou, který se svým psem Qvidem
získal v roce 2016 titul mistra světa (WUSV). Letošní
ročník mistrovství světa německých ovčáků
WUSV, již 31., se konal v dánském městě Randers
a to ve dnech 3. až 7. 10.
A jak si v Dánsku Vašek a Qvido vedli?
Ke svému titulu z roku 2016 přidali další! Po
výborných výkonech v jednotlivých disciplínách
(stopa 98b, poslušnost 94b a obrana 93b) získali
celkem 285 bodů, což jim krásně stačilo na první
místo a znovu, po dvou letech, si přivezli domů na
jih mistrovský pohár za kategorii IPO3.
Zároveň celý tým České republiky, kterého je
Václav Ouška s Qvidem součástí, vyhrál 1. místo
ve družstvech. Na druhém místě skončilo
Německo a na třetím Slovensko.

Mistři světa Vašek Ouška a Qvido.

Foto: Tereza Vajnerová

Gratulujeme již dvojnásobným mistrům světa!

Svatováclavský koncert
Autor: Jana Chvojková
V předvečer svátku sv. Václava 27. 9. 2018 se konal v kostele sv. Jana Křtitele koncert pěveckého sboru Smetana
z Jindřichova Hradce za doprovodu KMČ Orchestra taktéž z Hradce. Mohli jsme slyšet skladby Antonína
Dvořáka, G. F. Händela a Ave Maria Z. Pololáníka. Vrcholem večera byla překrásná mše Missa Brevis, jejímž
autorem je Jiří Pavlica. Celý koncert ve sváteční atmosféře byl velkým zážitkem a již nyní se můžeme těšit na
Tříkrálový koncert PS Smetana, který je naplánován na 4. 1. 2019, opět v řečickém kostele.

Vyjížďka na koních
Autor: Víťa Ambrožová

Chtěla bych se podělit o pár řádků ke koňské
akci, která se konala na Meteli u Nítovic dne 29.
9. 2018. Jako jedna ze zúčastněných jsem se
připravovala už pár dní dopředu. Myslím, že
každý koňák chce, aby vše proběhlo v pořádku.
To znamená: kůň v dobré kondici, nikde žádný
šrám (přece si neudělám ostudu, že má zrovna
třeba kousanec od jiného koně, či že si zrovna
vydrbal hřívu) a podobně. Všechna výstroj musí
být pečlivě zkontrolována a namazána, aby vše
vypadalo jako nové. Samozřejmě hned jak to
dáte na koně, výstroj vypadá stejně jako před
namazáním. Ale dobrý pocit je nejlepší. A pak Vyjížďka na Metel.
přijde na řadu jezdec.... A rychle co na sebe....

Foto: Víťa Zezulová
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Bude zima? Bude teplo? Co když bude foukat či pršet? To se nedá odhadnut, takže radši počítám se všemi
variantami.
protože je vám ho líto, tak je to znát.... A pak to jídlo
musí zákonitě chybět. K pití toho na výběr bylo velmi
mnoho. Nejlepší, co za mě mohu doporučit, je
Kamenická jedenáctka pivo jako křen. Kdo nechtěl
pivo, mohl si dát víno, domácí limonády, výbornou
kávu, byla toho spousta. Začátek akce probíhal v
klidu. Všichni zúčastnění se vydali na hodinovou
vyjížďku, která vedla po krásných lesních cestách a
lukách. Koně byli slušně vychovaní, nikdo žádnou
ostudu neudělal, ani žádný jezdec nespadnul. Přijel
i jeden koník s vozíkem. To byla podívaná. Po
vyjížďce byly různé soutěže pro děti či dospělé, kdo
chtěl, mohl se zúčastnit a vyhrát krásné ceny. Jelikož
to byla první akce, doufám, že se vše rozkřikne do
světa a sejde se nás víc. Chtěla bych tímto
poděkovat Petře Malechové s Honzou Sedláčkem
za super akcičku, se kterou si dali hodně záležet a
bylo to vidět. A proto příští rok opět na koních!

Vyjížďka na koních na Metel. Foto: Víťa Zezulová

Nastal den, kdy jsem se ráno probudila, oblekla a
hurá do Nítovic za koníky, sestrou a jejím manželem,
kteří nesměli u akce taktéž chybět. Koně už
netrpělivě přešlapovali ve výběhu a čekali, co se
bude dít, jelikož se nestává moc často, abychom
někam vyjeli hned ráno a bylo u nich rušno.
Nasedláno a jedeeeem. Cesta na Metel je skoro za
rohem. Máme to cca 6 km přes les pořád rovně.
Začátek akce byl v devět, přijeli jsme s předstihem.
Sluníčko nám svítilo po celou cestu, a to se hned
lépe jede. Vezli jsme si v placatici i něco na zahřátí.
Naštěstí nebylo potřeba, ale na kuráž taky fajn. Na
Meteli nás čekalo milé překvapení. Všude kolem
dobrá nálada, pořadatelé Petra s Honzou dělali, co
mohli, aby vše začalo a probíhalo tak, jak má.
Občerstvení zajištěno bylo také, i když na konci
akce to chtělo více jídla. Jezdci měli hlad a chtěli jíst
a jíst a jíst. No, ono totiž, když si dáte např. výbornou
domácí kulajdu s pečivem, pečivo vám sežere kůň,

Vzpomínáme s filmem
Autor: Karel Sláma a František Beneš (AV studio)
Letošní podzimní Vzpomínkové promítání bylo v pořadí již jedenácté a velmi nás překvapilo, lépe řečeno
potěšilo. Návštěva byla totiž doslova rekordní, zřetelně přes dvě stovky diváků. Jsme tomu opravdu rádi, ovšem
současně je pro nás takovýto zájem novým a věřte, že nelehkým závazkem. Tentokrát jsme veřejnosti nabídli v
rámci obvyklých čtyř programových bloků také několik novinek z naší letošní tvorby, např. filmový medailon
Jana Frolíka k jeho srpnovým sedmdesátinám, dokument o celostátním setkání slávistů, které naše město hostilo
počátkem července a reportáž z hostování místních ochotníků na vltavotýnském otáčivém hledišti. Pozornosti
neušel ani pořad, věnovaný pátému ročníku Mysliveckých slavností, které proběhly koncem července ve
Mnichu. Je tedy šance, že tyto okamžiky zůstanou zachovány a budou po čase určitým svědectvím své doby.
Na druhou stranu samozřejmě pokračuje zpracování digitalizovaných archívních materiálů. Cílem je úprava do
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podoby přístupné dnešnímu filmovému divákovi, což povětšinou vyžaduje nemalé úsilí a zejména adekvátní
ozvučení němých záběrů bývá neskonale pracné. Přes tyto potíže už vzniklo šestnáct dílů Řečické filmové kroniky
a další brzy přibydou. Začínáme proto uvažovat o přípravě první série k vydání na DVD. Svým způsobem
jedinečné historické dokumenty si to
určitě zaslouží. Patrně žádná obec
nejenom našeho regionu totiž nemá
takto zpracovanou část své novodobé
minulosti. V této souvislosti je třeba s
velkým poděkováním zmínit soustavnou
podporu naší činnosti vedením města.
Věříme, že potrvá i nadále a umožní
nám pokračovat v práci někdy
mravenčí, piplavé a vleklé, avšak ve
výsledku radostné a zdá se, že i vítané a
diváky
přijímané.
Rovněž
znovu
děkujeme všem autorům, amatérským
filmařům, kteří nám půjčili své filmy, a
samozřejmě vám, milí diváci, za nemalý
zájem a přízeň. Tak o prvním dubnovém
pátku zase na viděnou!

Zleva: Miroslav Krupička (kameraman), František
Beneš a Karel Sláma. Foto: D. Semerádová
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Výstava obrazů Bohuslava Sýby „Cesta zpět“
Autor: Jana Chvojková
V říjnu se v radničním sále konala výstava obrazů „Cesta zpět“, která byla zahájena 18. října vernisáží, na níž se
se sešlo větší množství hostů, mimo jiné proto, že autor byl v sedmdesátých letech pracovníkem místní lesní správy
a zahrál si též s místním divadelním spolkem v divadelní hře O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. Bohuslav Sýba
je absolventem Střední lesnické školy v Písku. V mládí rád kreslil a maloval. Ale také si, a to i častěji, rád „přihnul“,
až se někdy kolem čtyřicítky stal na alkoholu zcela závislý. Na přelomu tisíciletí si sáhl na samé dno. Sám vyhledal
pomoc odborníků i lidí, kteří bojují se stejnou závislostí. Od 13. ledna 2000 se již alkoholu nedotkl. Zůstala mu
rodina, vrátila se vážnost v zaměstnání, zlepšilo se jeho zdraví, ekonomická situace, našel vyrovnanost, zmizely
pocity neužitečnosti a sebelítosti. Je si vědom toho, že jediná sklenička alkoholu ho může katapultovat zpět,
proto se snaží jinými aktivitami zaplnit čas, dříve prosezený v lokálech. Vrátil se k malování, staví malý domek s
ateliérem „na důchod“. Nepovažuje se za umělce, chce ukázat, že vždy je cesta zpátky. To symbolizoval jeden
z vystavených obrazů „Balóny a závora“ – znovu nabytá svoboda a nový život v nekonečném prostoru.

Podzim s dechovkou v
Českém rozhlase v ČB
Podzim s dechovkou v Českém rozhlase
České Budějovice pokračoval v úterý 13.
listopadu dalším koncertem.
Lidové
písničky z okolí Kardašovy Řečice zahrála
Řečická kapela s kapelníkem Karlem
Machem. Tvorba Řečické kapely je u
rozhlasových posluchačů velmi úspěšná,
kdy
k nejžádanějším
písním
patří
Hraničářská a Narozeninová. Celý podzimní
cyklus vystoupení uzavřeli 6. prosince
Babouci, kteří v letošním roce slaví 150.
výročí od založení.

Řečická kapela zahrála v Českém rozhlase.
Foto: Český rozhlas ČB

Mohli jsme vidět kouzelné krajinky, portréty a zátiší. Jelikož byla výstava i prodejní, některým z vás teď zdobí stěny
pokoje jeden z obrazů Bohuslava Sýby.
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Jak na pohodové Vánoce
Autor: Veronika Slaninová
Vánoce jsou za dveřmi a spolu s nimi na nás média ze všech stran chrlí návody, jak zcela bez stresu a pohodově
připravit ty nejúžasnější svátky.
Většinou návody na Vánoce bez stresu začínají
doporučením, že si máme sepsat podrobný plán,
co a kdy musíme stihnout. Který víkend udělat velký
úklid (ten máte někdy dovoleno rozložit na více
víkendů, pak ale musíte začít nejpozději v půlce
listopadu), kdy nejpozději musíme mít nakoupené
všechny dárky, kdy musí být zabalené, kdy
nejpozději musí být napečeno alespoň 20 druhů
cukroví. Dále má plán obsahovat, kam a jakou
dekoraci umístíme, jaké trhy musíme navštívit. Na
internetu jsou dokonce ke stažení itineráře, které
stačí jen vyplnit (co na tom, že jen tato činnost
zabere zhruba dva večery), prý existují i mobilní
aplikace, které vám každý den připomenou, co
všechno má být do půlnoci hotovo.
Do toho všeho se přidávají rady, jak vše uvařit a
upéci tak, aby to bylo super zdravé a pokud možno
bez kalorií, jaké dekorace budou letos „trendy“ a
jaké svetry nebo šaty se soby nakoupit, abyste u
stromečku byli „cool“.
Stručně shrnuto, když se budete stresovat zhruba od
půlky října, pak máte šanci, že si Vánoce opravdu v
klidu užijete. Za cenu, že „v jizbě dusné všechno
usne“ a „máme na rok na klid nárok“. Zato s
pocitem, že to klaplo tak, jak jste si to naplánovali.
Kdysi dávno jsem ovšem četla návod na pohodové
Vánoce zcela jiného ražení. V mnohém byl dosti
inspirativní, proto si dovolím jej použít tak, jak mi
utkvěl v paměti. Snad některé z vás ujistí v tom, že
vše může plynout i zcela volně, bez plánování a
stresů a že z toho není potřeba mít provinilý pocit.
Dárky
Tento tip bude fungovat pravděpodobně jen u
dospělých, ale o to větší překvapení a legraci
můžete zažít. A navíc vás to nebude stát moc. V
okruhu lidí, ve kterém si vyměňujete dárky, si
stanovíte finanční limit – ideálně 50,- Kč. Limit nesmí
být překročen. Další podmínkou je, že na dárku musí
být odveden alespoň minimální podíl vlastnoruční
práce. Nakonec se vylosuje písmenko, od kterého
budou tento rok všechny dárky začínat. Pro
pokročilé se losují písmenka dvě. Například budou
vylosována písmena M a P. Můžete zakoupit bílé
ponožky, sami je nabatikovat na modro a hned
máte dárek – modré ponožky. Nebo můžete
nakreslit mapu Peru. Nebo darovat pro štěstí pár

uschovaných desetníků ve vámi ušitém vaku a tím
darujete málo peněz, ale i hodně štěstí. Fantazii se
meze nekladou a takový dárek může potěšit více,
než z nouze koupená poukázka do Kauflandu,
protože vám už doopravdy došly nápady.
Úklid
Pokud nestíháte umýt okna, nechte to být. Stejně se
pozdě rozednívá a brzy stmívá, na pozorování
naleštěných oken je tedy jen velmi málo času.
Návštěvy většinou chodí až odpoledne, využijte to
ve svůj prospěch. Zatáhněte závěsy – působí to
útulně. Nerozsvěcujte hlavní světlo, ale povídejte si
při svíčkách nebo při náladovém, tlumeném
osvětlení. Atmosféra bude klidná a romantická a
nikdo si nevšimne, že jste nestihli vytřít podlahu a utřít
prach. Ti, kteří by přesto měli pocit viny, mohou na
vlhký hadr nastříkat Diavu a dát ho na topení. Bude
to vypadat, jako že jste právě doleštili všechen
nábytek a byt bude krásně provoněný. Při tom všem
(ne)úklidu mějte stále na paměti: na Vánoce
nechodí kontrola z hygieny, ale Ježíšek – a ten se,
jak známo, narodil v chlévě, tak ať se u vás cítí
dobře.
Cukroví
Asi všichni známe ten stav, kdy se na Štědrý den
láme období „Nejezte to!“ na období „Vždyť vy to
vůbec nejíte!“. Není potřeba mít 20 druhů cukroví
jenom proto, že kolegyně v práci jich mají 18 a vy je
chcete trumfnout. Často to v zápalu podobných
soubojů končí tím, že se upeče linecké, které se
upraví na 5 způsobů – s kakaovým krémem, s
kokosovým krémem, s marmeládou, s čokoládou a
s kuličkou uplácanou z drobků cukroví, které se
nepovedlo. Většina mužů stejně razí teorii, že
nejlepším cukrovím jsou škvarky a děti mají oblíbené
dva, maximálně tři druhy. Tomu se přizpůsobte,
upečte velké množství tří druhů a nezakazujte
ujídání od samého začátku. Klidně ať děti uzobávají
i syrové těsto, když jim chutná. Nebudete toho
muset tolik péci, slepovat a zdobit. A to, co
upečete, slepíte a ozdobíte, vám potom s největší
pravděpodobností opravdu zbude na sváteční stůl.
Pravda, jednu nevýhodu to má – pro slepice toho
po Vánocích moc nezbyde.
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Výzdoba
Každý rok se můžete na internetu dočíst, jaká barva
Vánoc je ten který rok „in“. Jednou je to fialová,
potom modrá a jeden rok to prý dokonce byla i
černá. Nic z toho Vás nemusí trápit. Perníčky, jablka,
ořechy, sušená kolečka pomerančů, červené
mašličky, pár voňavých větviček a sváteční svíčky
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jsou klasikou, která k našim kořenům prostě patří.
Taková výzdoba bude vždycky krásná, voňavá,
levná a ekologická. A nemusíte kvůli ní oběhat
několik
supermarketů.
Místo
nakupovacího
maratonu si však musíte udělat vycházku do lesa. A
bude vám tam určitě lépe, než v obchodním centru
plném lidí, kteří se snaží do puntíku naplnit svoje
itineráře na pohodové Vánoce stažené z internetu.

Ochotnický spolek J. K. Tyl
Poslední ze žhavých milenců
Autor: Jana Chvojková
V sobotu 6. 10. 2018 jsme přivítali v našem
kulturním domě dva vynikající herce
Simonu Stašovou a Petra Nárožného, kteří
k nám zavítali s komedií Poslední ze
žhavých milenců v režii Petra Kaloče.
Tato komedie patří mezi nejúspěšnější hry
známého amerického autora Neila
Simona. Řadu sezón se těšila velké divácké
přízni na Broadwayi. Skvělá je svým
námětem i mistrnými dialogy. Kulturní dům
byl do posledního místa beznadějně
vyprodaný, diváci se výborně bavili a tu a
tam i zaslzeli. Oba protagonisté ocenili jak
vřelé přijetí řečických diváků, tak skvělé
zázemí v našem kulturním domě.
Petr Nárožný a Simona Stašová v řečickém KD.

Foto: Barbora Volfová

Výlet za kulturou
Autor: Andrea Rejhonsová
V sobotu 10. 11. 2018 řečický sbor ochotnického
divadla uspořádal již několikátý výlet do divadla
do Prahy. Vyjíždělo se ze Řečice autobusem
kolem desáté hodiny ranní, a tak byl v Praze čas
ještě na rozchod. Každý si pár hodin volna užil
po svém, někdo si zašel na dobré jídlo, někdo
na nákupy, jiní zašli pozdravit své známé a
někdo si vystál hodinovou frontu do čerstvě
opraveného Národního muzea. Před třetí
hodinou už ale všichni stáli před divadlem Na
Fidlovačce pod Nuselským mostem.

Mezi nebem a zemí.

Foto: Divadlo na Fidlovačce

Ve tři hodiny jsme seděli v sedačkách a tešili se
na divadelní představení s názvem Mezi nebem
a zemí, kde jsme mohli vidět známé herce, jako
jsou Sandra Pogodová nebo Daniel Rous.
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Myslím, že milá komedie s lehce duchařskou tématikou se všem líbila. Mnohé z nás přivedla k slzám, ať už to byly
slzy smíchu nebo dojetí. Někteří účastníci naší řečické výpravy se smáli tak, že i sami herci propukali v záchvaty
smíchu. Za svůj výkon všech sedm herců zasloužené sklidilo velké ovace.
Po představení jsme naskákali do autobusu. Cestou domů nechyběla zastávka na "malé" občerstvení u
McDonalda nebo rozptýlení ve formě společenských slovních her, dokonce se i zpívalo.
Za uspořádání kulturního výletu ochotnickému sboru za všechny děkuji a těším se na další.

Něco málo z historie divadelního souboru v K. Řečici
Autor: Dagmar Vyhlídková
Ve starých výstřižcích týdeníku Štít ze dne 7. ledna
1983 jsem objevila zprávu kronikáře K. Řečice pana
Stanislava Slámy. Z ní je patrno, že od prvního
ochotnického představení v našem městě letos
uplynulo 185 let.
Krátkou
zprávičku
kronikáře,
dlouholetého
divadelního ochotníka a později maskéra
divadelního souboru J.K. Tyl Stanislava Slámy,
kterého jsem si velice vážila, cituji doslovně:
„Letošní rok je vyhlášen jako Rok českého divadla, a
tak jistě všechny profesionální scény uvedou ty
nejlepší hry našich dramatiků. Pozadu však
nezůstanou ani ochotnické soubory. Budou to i
divadelní ochotníci z Kardašovy Řečice, kteří po
dvouleté odmlce nacvičují Lucernu od A. Jiráska.
Oslaví tak nejen Rok českého divadla, ale i 150 roků
od
prvního
ochotnického
představení
kardašovořečických přívrženců Thálie.
Za toto dlouhé období to bylo mnoho úspěšných
her, vždyť i v brožurce učitele Jana Hlávky, vydané
k 100. výročí ochotníků z K. Řečice, najdeme 8-10

představení za rok. To už svědčí o nadšení i velké
práci těch, kteří se divadlu věnovali ve svém volném
čase. Jiráskova Lucerna, kterou sehrají ochotníci na
řečické scéně 8. ledna, bude nejen pěkným
příspěvkem k Roku českého divadla, ale jistě i
povzbuzením do další činnosti kardašovořečických
divadelníků.“
Připomínám, že se psal rok 1983. Divadelních
představení našich ochotníků před a po tomto
letopočtu bylo mnoho. Veškeré dokumentující
divadelní plakáty vlastní Městský úřad K. Řečice
(nyní zapůjčeno panu T. Englickému, který sepisuje
knihu Z historie divadelních ochotníků K. Řečice).
Není člověka v našem městě a okolí, který by
neocenil náročnou práci a ochotu mnoha
spoluobčanů, kteří se rozhodli dávat ostatním lidem
radost prostřednictvím nacvičeného divadelního
představení.
Všichni s netrpělivostí očekáváme nově nacvičenou
hru Naši furianti, která v prosinci uzavře letošní
úspěšný divadelní rok.

Naši furianti na řečických prknech
Autor: Tomáš Englický
Na sváteční čas mezi Vánocemi a Novým rokem
připravili ochotníci z Divadelního spolku J. K. Tyl
premiéru české klasiky Naši furianti. Všichni jistě
známe klasické venkovské drama Ladislava
Stroupežnického a přinejmenším nejznámější
repliku: „Tenhle punč platim já!“ Známe však
význam a původ slova furiant? Prvotní užití slova
je povětšinou zapomenuto a málokdo z nás by
hádal, že furiant je rychlý a ohnivý tanec střídavě
v dvoučtvrťovém a tříčtvrťovém taktu. Nu, z
divokého křepčení se název přenesl a používá se
pro člověka společenského, žertovného, který se
rád předhání s ostatními, vytahuje se za účelem
získání společenského obdivu, musí mít vždy
poslední slovo a ve všem pravdu.
Dobová fotografie z představení.

Foto: Archiv OS J.K. Tyla
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Veselohra Ladislava Stroupežnického se vrací na
kardašovořečická prkna po neuvěřitelných 58
letech. Tenkráte se režie ujali Rudolf Adámek a Josef
Brož a divadlo bylo sehráno v místní Sokolovně. V
hlavních
rolích
vysloužilého
vojáka
Bláhy,
obchodnice Markýtky a ševce Habršperka tehdy
účinkovali Václav Křenek, Dobroslava Smitková a
Josef Kukačka. Protagonisty si můžete prohlédnout
na fotce z ochotnického alba Stanislava Slámy,
který ve "Furiantech" z roku 1958 ztvárnil radního a
sedláka Koženého. Více dobových obrázků
nabídneme v divadelním programu, ale na ten si
musíte počkat až do prosincové premiéry.
A ještě jeden návrat do historie. 30. listopadu 1968
se sehrálo první divadelní představení v novém
kulturním domě v Kardašově Řečici. Byl to Ženský
zákon režírovaný Marií Kafuňkovou (v hlavních rolích
Věra Žižková a František Stach). Nynější nově
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připravované představení Našich furiantů bude
tedy sehráno k 50. výročí prvního divadla v kulturním
domě.
Naši noví furianti zachovávají původní starosvětský
ráz hry, ale představení je přeci jen trochu
poupraveno, a to zejména zkráceno. Namísto
vyřazených pasáží nabídneme divákovi paletu
lidových písniček, které příběh o tvrdohlavých
sedlácích jistě oživí. Hudební stránku řídí Petr Žižka a
Karel Mach, na prknech uvidíte staré známé
ochotnické tváře, i herecké nováčky, včetně těch
nejmenších kandrdásků v rolích potomků krejčího
Fialy. Celý ansámbl řídí Karel Zaviačič.
Pevně doufáme, že se vydaří náš záměr divadlo
ladit na poetickou notu, což se jistě snoubí s
povánoční náladou svátečních dní. Těšíme se tedy,
že se s Vámi všemi ve dnech 28., 29., a 30. 12. 2018
v kulturním domě uvidíme.

Dědeček se rozloučil
Autor: Radka Volfová
24. listopadu 2018 náš Divadelní ochotnický spolek J.K.Tyl sehrál poslední představení, tedy derniéru úspěšné
komedie Dědeček, aneb musíme tam všichni.
A jak se říká, když něco končí, tak něco nového
začíná. Nebo po našem divadelním? Jeden scénář
se zavírá a my nedočkavě otevíráme nový.
Dychtivě čteme stránku za stránkou, větu za větou
a slovo za slovem. Zavřeme oči a představujeme si
novou scénu na jevišti, nové kostýmy, známé
herecké tváře a nezapomenutelný zvuk otevírající
se opony. Dokonce v myšlenkách slyšíme i váš
smích, který nás tak hřeje a nabíjí. A za to to všechno

stojí. Ty hodiny strávené zkoušením na jevišti, to
hledání správného kostýmu, to správné nastavení
divadelního světla, ta tréma před premiérou, ten
veškerý čas věnovaný divadlu. A hlavně za to stojíte
yy, naši diváci, kteří se baví a odcházejí z divadla s
úsměvem na tváři. S komedií „Dědeček, aneb
musíme tam všichni“ se tedy loučíme a těšíme se na
nový ztřeštěný kousek, na který se můžete těšit na
jaře, léta páně 2019.

Sbor dobrovolných hasičů
Aby u vás na Vánoce nehořelo
Autor: Lenka Heřmánková
Vánoční svátky jsou symbolem rodinné pohody,
štěstí a radosti. Každoročně ale znamenají také více
požárů v domácnostech. Během adventního
období zapalujeme svíčky častěji, ale také máme
více práce s pečením, úklidem a přípravami na
vánoční svátky, a proto snadno zapomeneme na
bezpečností pravidla. Proto je dobře si přes všechnu
krásnou atmosféru, kterou svíčky na adventním
věnci nebo vůně purpury a františků navozují, si
uvědomovat všechna rizika, která jsou s používáním

otevřeného ohně doma spojená. Domovy jsou dnes
doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály.
Koberce, čalounění, záclony – to vše je dnes
vyrobeno z umělých vláken, která snadno hoří.
Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých
materiálů rychle šíří a mohou způsobit značné
materiální škody.
Svíčky a prskavky – Hořící svíčka nebo prskavky jsou
otevřený oheň, proto je nesmíme nechávat bez
dozoru. Vždy, když odcházíte z domova nebo jdete
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spát, sfoukněte je. Případné převrácení svíčky může
způsobit
vznícení
hořlavých
materiálů
v
domácnosti. Zapálenou svíčku nelze proto položit
kamkoli a na cokoli. Svíčka by měla být umístěna na
stabilní nehořlavé podložce bránící přímému
kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím
adventního věnce, ubrusem apod.). Svíčky umístěte
v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů,
rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko
záclon, v těsné blízkosti sedaček či jiných textilií,
nenechávejte je ani na poličce nebo skříni, neboť
oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu.
Adventní věnce – Pamatujte, že adventní věnce se
svíčkami, které nejsou opatřeny nehořlavou
podložkou bránící kontaktu s věncem, jsou určeny
jen k dekoraci a v žádném případě bychom je
neměli zapalovat. Riziko, že nám pak věnec
vzplane, je velké. Pamatujte, že každý prodávaný
výrobek musí být opatřen návodem k použití, kde se
lze dozvědět, jak s předmětem bezpečně zacházet
a jak ho správně používat.

potravin. Pamatujte, že např. horký olej na pánvi a
jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak
může snadno dojít k popálení především v obličeji a
na rukách. Pokud se vám na pánvi vznítí potraviny,
tak je nejlepší pánev zakrýt pokličkou, mokrou
utěrkou nebo plechem na pečení. Tím zamezíme
přísunu kyslíku a oheň zhasne. Co dělat v případě
požáru? - Když přece jen dojde k požáru, snažte se
v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice.
Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom
majetek. Jestliže je to možné, snažte se požár uhasit
nebo alespoň zabránit jeho dalšímu šíření. Využijte
hasicí přístroje, hydrant na chodbě, kusy látek (z
neumělých vláken) apod., dávejte si přitom pozor,
aby vám oheň neodřízl únikovou cestu. Pozor na
elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny.
Pokud dojde např. k požáru vánočního stromku s
elektrickými svíčkami, musí se nejprve vypnout
proud a teprve pak lze hasit. A pamatujte, zařízení,
které může být pod elektrickým proudem, nikdy
nehasíme vodou ani pěnovým hasicím přístrojem!

Vánoční pečení a vaření – Opatrnost se vyplatí také
při „přípravě“ vánoční pohody v kuchyni. Hasiči
evidují každoročně požáry, kdy došlo ke vznícení

Pamatujte, že lidské zdraví je vždy cennější než
majetek a rozhodně se nepokoušejte požár
zlikvidovat za každou cenu sami.

▪

▪
▪
▪

Požár co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. Při ohlášení vždy nejdříve
uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo, zmiňte také důležité okolnosti, které mohou napomoci či naopak
zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe. Důsledně se řiďte
pokyny operátora tísňové linky.
Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujte je a snažte se jim pomoci (zejména dětem, starým
a nemohoucím osobám).
Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření,
držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou z textilie (stačí kapesník).
Hořící objekt co nejrychleji opusťte a přesuňte se do bezpečné vzdálenosti. Buďte připraveni poskytnout
pomoc zasahujícím hasičům.

Soustředění mladých hasičů ve Stříbrné Skalici
Autor: kolektiv mladých hasičů
V pátek 28. 9. jsme se ráno všichni sešli před
hasičárnou. Do hasičského tranzitu jsme naložili naše
věci a odjeli jsme do Tábora. V Táboře jsme navštívili
filmovou zbrojnici v Housově mlýně, kde jsme si mohli
vyzkoušet filmové zbraně a brnění. Po prohlídce
zbrojnice proběhl přesun na táborské náměstí, kde
jsme navštívili táborské podzemí. Dále jsme navštívili
muzeum města Tábor. Odpoledne jsme vyrazili na
cestu do Stříbrné Skalice, kde už na nás čekaly děti
z SDH Tuchoraz. Ubytovali jsme se. Pak proběhla
večeře. K večeři byly párky s chlebem a okurkou. Po
večeři jsme si mohli chvilku hrát, a pak byla večerka.
V sobotu v 7:30 byl budíček. Ještě před snídaní jsme
se venku pořádně rozcvičili. Nasnídali jsme se a

vyrazili na procházku do lesa, kde jsme hledali
houby a stavěli domečky pro zvířátka. Po návratu z
procházky jsme procvičovali vázání uzlů, topografii,
zdravovědu, hasební prostředky a grafické značky
technických prostředků. Pak byl oběd. K obědu
byla polévka a kuře na paprice s těstovinami. Po
obědě byl chvilku polední klid. Při poledním klidu
nám vedoucí připravili trasu branného závodu
(závodu požárnické všestrannosti – několik stanovišť
s různými úkoly – střelba ze vzduchovky, topografie,
zdravověda, hasební prostředky, lezení po laně). Po
odpoledním klidu jsme se rozdělili do družstev a
postupně vyráželi na trasu „braňáku“. Když se
všechna družstva vrátila zpět k chatě, tak proběhlo
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krátké vyhodnocení, a hned potom jsme si šli na
večeři. K večeři si každý mohl opéct tolik buřtů kolik
chtěl. Po večeři jsme hráli společenské hry a
vybíjenou. V neděli jsme opět začali rozcvičkou a
potom byla snídaně. Po snídani jsme šli opět
trénovat – motání hadic, střelbu ze vzduchovky…….
Po trénování byl oběd. K obědu nám vedoucí uvařili
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buřtguláš. Tentokrát jsme měli službu, takže jsme po
obědě umyli nádobí. Po umytí nádobí jsme se šli
sbalit a uklidit na pokoje. Proběhlo společné focení
a poté loučení a odjezd zpět do Kardašovy Řečice.
Po příjezdu jsme uklidili auto a rozešli se domů. Na
soustředění se nám líbilo a už se těšíme na další,
které nás čeká v dubnu 2019.

Soustředění ve Stříbrné Skalici.

Foto: Lenka Heřmánková

Škola a školka
Návštěva rodilého mluvčího
Autor: Anna Pelikánová
V měsíci říjnu navštívil třídu 5.A rodilý
mluvčí – pan Simon, který pochází z
Anglie. Strávil se třídou jednu
vyučovací hodinu plnou zajímavých
otázek, odpovědí a inspirace. Žáci se
Simona ptali na jeho práci, zájmy a
znalosti. Žáci viděli spoustu fotek a
vyzkoušeli si, jaké to je komunikovat s
někým, kdo nerozumí česky. Panu
Simonovi se společný, pozitivně
naladěný čas také velice líbil, žáci od
něho později dostali i dopis.
Rodilý mluvčí v 5. třídě.

Foto: ZŠ KŘ
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Oslavy v jednotlivých třídách

Projektový den - 100. výročí
republiky
Jak slavily výročí děti na prvním stupni?
V tělocvičně Základní školy proběhlo společné setkání tříd z
prvního stupně. Jejich cílem bylo vytvořit českou vlajku. Žáci přišli
oblečeni buď v bílých, modrých, červených mikinách, tričkách.
Dokonce se rozhodli jim vypomoct i někteří žáci z druhého stupně.
Fotografii najdete na straně č. 2.

1. A, 1. B
Ve čtvrtek 25. 10. 2018 si žáci obou
prvních tříd vyrobili z papíru naši vlajku.
Paní učitelky jim vysvětlily umístění
barev a správné zavěšení. Opakovaně
si poslechli nahrávku naší hymny. Na
konci školního roku se s ní seznámí více
(Slabikář). Připomněli si 100. výročí naší
republiky. Dále se žáci podíleli na
vytvoření vlajky v tělocvičně školy.

Oslavy ve 2. B
Projektový den zahájila třída
povídáním
o
vzniku
Československa a o osobnosti
našeho prvního prezidenta T.
G. Masaryka. Zazpívali si
českou hymnu, kterou se
naučili předchozí den při
hudební výchově.

2. A
Žáci 2. A se společně s třídní paní
učitelkou rozhodli upéct Masarykovo
cukroví. Donesli si vlašské ořechy,
hladkou mouku, máslo, kakao, vejce,
krupicový cukr a cukroví bylo na světě!

Pokračovali prací s dalšími
symboly
české
státnosti
(velkým a malým znakem
České
republiky,
státními
barvami,
českou
vlajkou,
vlajkou prezidenta republiky a
státní pečetí), některým se
věnovali velice podrobně.
Pak měly děti prostor na
prezentaci
vlastní
práce.
Připravily si povídání o tom, co
Foto: ZŠ KŘ
českého mají nejradši, a jejich Koláž žáků 4. tříd.
témata
byla
opravdu
různorodá. Většina dětí si dala na své práci záležet, přinesla i
spoustu ukázek toho, co je podle nich typicky české. Mnohdy
dostali posluchači k zajímavým informacím také obrázek nebo
ochutnávku. Každý, kdo si referát připravil, dostal pochvalný list a
balíček Masarykova cukroví. Na závěr si děti vyzkoušely
vědomostní test o naší republice.

Oslavy ve třídě 5.B.

Foto: ZŠ KŘ

4. A, 4. B
Učitelé 4. tříd se rozhodli spolu se svými
žáky vytvořit koláž s časovou přímkou
důležitých událostí, které se odehrály
během 100 let.
3. třída
V rámci projektového dne si žáci spolu
s paní učitelkou povídali o vzniku naší
republiky. Potom se společně podívali
na pořad Dějiny udatného českého
národa – 2 díly o vzniku a rozvoji
Československa. Paní učitelka si
následně s dětmi povídala o tom, co
viděly v pořadu.
Následně si prohlédli fotografii našeho
prvního československého prezidenta a
povídali si o něm. Nakonec si nakreslili
českou vlajku a zazpívali českou
hymnu.
5. B
Projektový den žáci 5. B odstartovali
referáty o krajích České republiky.
Následně zařadila třídní paní učitelka
také diskusi o historii státu. Poté si děti
vyráběly
papírové
hrnečky
s emblémem naší vlajky. Den zakončili
žáci vycházkou na náměstí Svobody
k památníku padlých, kde společně
uctili památku padlých vojáků a
civilistů z roku 1918.
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Oslavy 100 let republiky v 5. A
Žáci naší školy si připomněli mnoho momentů ze
stoleté historie našich zemí. Třída 5. A se zaměřila
na tvorbu koláží. Rozdělena byla do čtyř skupin,
každá z nich pracovala na různých časových
úsecích, odpovídajících změnám zřízení či velikosti
území. Dopředu měla za úkol připravit si obrázky,
které by charakterizovaly daná období. Mohli se
zaměřit na významné osobnosti z oblasti kulturní,
politické, sportovní, nebo také výrobky z dob
minulých a dobové oblečení. To vše společně
přenesli žáci na velké archy, domalovali obrázky.
K tomu všemu jim ve třídě zněla dobová hudba,
nezapomněli ani na hymnu. To vše podtrhli
trikolórní výzdobou třídy. Společně s ostatními žáky
školy se oblečeni do národních barev podíleli na
vytvoření „živé vlajky“ v tělocvičně.
Žáci z 5. A vytváří koláže k oslavám 100 let republiky. Foto: ZŠ KŘ

A jak probíhal projektový den na druhém stupni?
Žáci byli rozděleni napříč jednotlivými ročníky do dvanácti skupin.
Každé skupině bylo přiřazeno několik jmen či událostí, které dne 25. 10.
2018 zpracovávali jako projekt. Na výtvorech si dávali záležet, jelikož
jsme je následně vyvěsili po budově školy.

Ukázka zpracovávaných
témat

Projekty žáci zpracovávali na barevné čtvrtky (modrá, červená, bílá)
v barvách české vlajky. Důležité bylo, aby si žáci mezi sebou práci
spravedlivě rozdělili a podklady si přinesli na projektový den už
z domova. Ve škole je výtvarně zpracovávali. Žákům bylo předem
vysvětleno, aby nepoužívali neověřené internetové zdroje a
nekopírovali celé texty z internetu, ale aby vybírali, co je
nejpodstatnější.

Muži 28. Října

Po realizaci projektového dne jsme společně umístili hotové projekty
v přízemí školy. Fotografiemi, na nichž jsou zvěčněni žáci, kteří se na
projektech podíleli, jsme umístili na nástěnku rovněž v přízemí.

- T. G. Masaryk, E. Beneš,

- 17. 11. 1939, atentát na
Heydricha, 9. 5. 1945
- 21. 8. 1968, 16. 1. 1969, manifest
Několik vět
- Martinská deklarace, 28. 10.
1918, Mnichovská dohoda
- Menzel, L. Vaculík, J. Škvorecký,
M. Kundera, B. Hrabal
- . Nohavica, K. Kryl, M. Kubišová,
J. Hutka

Projektový den ve škole. Foto: ZŠ KŘ
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Když držíš v rukou pana „Rajče“, můžeš mluvit...
Autor: Dagmar Vyhlídková
O tom, že mluví vždy jen jeden, se v kolektivu žáků pátých tříd ve středu 21. listopadu 2018 postarala loutka
pana Rajče.
Pan Mgr. Radim Strojek z organizace
ACET ukázal ve dvou vyučovacích
hodinách žákům 5.B, co je to hodnota
života, jak máme o ní bojovat a prožit
plnohodnotný život. Nejdůležitějším
bodem besedy bylo vysvětlení, kdo je
autorita. Žáci se v několika aktivních
hrách přesvědčili, že být uznávanou
autoritou není nic lehkého. Ubezpečili
se na mnohých příkladech, že je třeba
přirozeným ale i formálním dobrým
autoritám pomáhat. Při hře na dobrou
autoritu pochopili, že je správné tuto
autoritu podpořit. Při hře na špatnou
autoritu řešili, jak by se zachovali, když
by jim bylo ubližováno.
Bohužel, v závěru besedy nebyla
splněna mise, že se loutka INDIANA
QUIDA stane kmenovým kamarádem. Žáci 5. B při besedě s Radimem Staňkem.
Foto: ZŠ KŘ
Snad příští rok budou naši žáci natolik
vyspělí v rozhodování, že se k loutce zachovají úplně jinak než dnes. Pro žáky bylo očekávání z besedy splněno,
neboť se naučili kriticky hodnotit důležité věci kolem sebe.

Události ze školy
Skialpining ve druhé třídě
Autor: Naděžda Hradilová
Díky návštěvě Nadi Podzimkové se žáci 2.
A a 2. B seznámili se skialpiningem. Děti si
poslechly velice poutavé povídání o
tomto zimním sportu, o ohleduplnosti a
kamarádství při sportech. Po projekci
videa měly prostor na otázky.
Evropský den jazyků – Cestovní veletrh
Autor: ZŠ
Celý druhý stupeň včetně pátých tříd
pracoval
na
vytvoření
několika
cestovních kanceláří. V tělocvičně se
pak uskutečnil cestovní veletrh, kde
cestovní kanceláře nabízely své nejen
letecké zájezdy do zahraničí. Součástí
veletrhu byla i ochutnávka specialit
z jednotlivých turistických oblastí.

Přednáška o skialpingu ve 2. B.

Foto: ZŠ KŘ
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Den s čokoládou
Autor: Jitka Tláskalová
Žáci 7. třídy se rozhodli exkurzní den strávit v Muzeu
čokolády v Táboře. Dozvěděli se tam mnoho
zajímavého o výrobě čokolády a prohlédli si mnoho
výrobků z marcipánu. Letos se výstava věnovala
automobilům. V tvořivé dílně měli možnost vyrobit si
sami z marcipánu pár výrobků. Některým se opravdu
povedly.

Muzeum komunismu v Praze
Autor: 9. třída
Devátá třída vyrazila společně s osmou třídou až do
Prahy. Navštívili jsme Muzeum komunismu, které bylo
velice zajímavé. Žáci byli rozděleni do skupin a jejich
úkolem bylo vyplnit pracovní listy, které nám poskytlo
muzeum. Nejzajímavější však, jak všichni víme, byla
cesta vlakem a rozchod.

Žákyně deváté třídy na výletě v Praze.

Foto: ZŠ KŘ

Vánoční kvíz
Autor: redakce ŘZ, výsledky na straně 39
1. Proč se slaví Vánoce do 6. ledna?
6. Jaké dary přinesli Ježíškovi tři králové k jesličkám?
a) 6. ledna byl malý Ježíšek pokřtěn
a) zlato, diamanty a safíry
b) protože po delší době začíná opadávat jehličí z b) myrhu, zlato a kadidlo
vánočního stromečku
c) mléko, chléb a sůl
c) kvůli fázi měsíce
7. Z čeho se dělá vánoční františek?
2. Jak se jmenuje první adventní neděle?
a) z mletého dřevěného uhlí kadidla
a) stříbrná
b) nedělá se, roste v lese podobně jako jmelí
b) měděná
c) kope se ze země jako uhlí
c) železná
8. Kde se zrodila tradice zdobení vánočního
3. Co jsou to barborky?
stromečku?
a) Skupina dívek mající jméno Barbora jde společně a) Německo
slavit svátek
b) Rakousko
b) Proutky zlatice nebo třešně, které by do Vánoc měly c) Švýcarsko
rozkvést
9. Čím byl Josef, manžel Panny Marie, maminky
c) Jednohubky
malého Ježíška?
4. Tipněte si, kolik Vánoc z 10 je podle dlouhodobých a) tesař
statistik na sněhu a kolik na blátě?
b) truhlář
a) 2 na sněhu, 8 na blátě
c) kovář
b) je to půl na půl
10. Proč jsou Krýzovy jesličky v Jindřichově Hradci
c) 3 na sněhu, 7 na blátě
zapsány v Guinnessově knize rekordů?
5. Z čeho byl dříve vyroben předchůdce dnešních a) je v něm nejvíce postaviček
adventních věnců?
b) je to největší mechanický lidový betlém na světě
a) z vydlabané kůry stromů
c) jedná se o nejstarší mechanický lidový betlém na
b) ze starého dřevěného kola
světě
c) z dřevěné destičky a zavěšoval se na zeď
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Mladý přírodovědec
Výlet na burzu terarijních zvířat
Autor: Jana Sobotková
Kroužek Mladý přírodovědec se vydal první
adventní neděli do Českých Budějovic, kde
se v Domě kultury Metropol konala burza
terarijních zvířat – Tera. Pozorovali jsme
živočichy převážně z řad plazů – různé druhy
i velikosti hadů, mnoho druhů ještěrek, vodní
i suchozemské druhy želv. K vidění či koupi
byli ale i například pavouci, štíři, hmyz –
strašilky, pakobylky, lupenitky atd., akvarijní
rybičky a v neposlední řadě i potkánci,
morčata nebo různé druhy sukulentů a
orchidejí. Kromě této "havěti" od domácích
chovatelů se na burze dá sehnat i kompletní
vybavení k chovu. Mnoho z nás se
inspirovalo, a ještě večer připsalo do dopisu
Ježíškovi o jedno přání navíc…

Jiří Vykopal s gekončíkem. Foto: Jana
Sobotková.

Zdeněk Hrabal s hadem (druh
se neodvažujeme určit). Foto:
Jana Sobotková

FK Kardašova Řečice 1922
První půlka sezóny je pro „A tým“ minulostí…
Autor: Aneta Chvojková, Roman Kačur (trenér)

Ze Slavonic jsme body nepřivezli
Slavonice – Kardašova Řečice 4:1 (2:1)
Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (11.): „Výsledek tak úplně neodpovídá dění na hřišti. Hrálo se
vyrovnané utkání. Bohužel o výsledku rozhodly naše laciné chyby, kterými jsme soupeři branky darovali.
Naopak své šance jsme využít nedokázali. Do dalších nás nepustili rozhodčí, jejichž výkon v nás zanechal
vyloženě pachuť. Ukázalo se, že hlavní arbitr pan Bartůněk bohužel ani nezná pravidla fotbalu a jeho druhý
asistent dokonce našemu hráči vyhrožoval fyzickým napadením! Pak je opravdu radost motivovat kluky hrát
fotbal. Nicméně doufám, že to dokáží hodit za hlavu a příští týden budou bojovat stejně jako v posledních
zápasech.“

Řečice sahala v Lomnici po vítězství do poslední minuty…
Lomnice – Kardašova Řečice 2:2 (0:0)
Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (11.): „Domácí mají mladý, běhavý tým. Čekali jsme od nich
kombinační hru, ale zvolili taktiku dlouhých nakopávaných míčů. První poločas jsme se s tím srovnávali, hráli
málo důrazně a udělali jsme několik fatálních chyb v rozehrávce. Ve druhém padly čtyři branky a všechny
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ze standardních situací. Inkasovali jsme jako první, ale díky brankám
Janečka a Šergla jsme dokázali výsledek otočit. Bohužel, v poslední
minutě jsme z přísně nařízeného přímého kopu inkasovali. Sahali jsme
po vítězství, ale remíza je myslím spravedlivá pro obě strany. Hráče
musím za nasazení a předvedený výkon pochválit.“
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Sezóna 2018/2019
22. 09. Slavonice – KŘ 2:2 (Z. Šergl 15‘)
29. 09. Lomnice – KŘ 2:2 (K. Janeček 63‘,
Z. Šergl 84‘)
06. 10. KŘ – Studená 1:3 (J. Kovář 35‘)
20. 10. KŘ – Olešnice 4:2 (V. Roubík 4‘, P.
Kvasnička 14‘, 2x Z. Šergl 28‘ a 72‘)
28. 10. Třebětice – KŘ 3:0
03. 11. KŘ – N. Bystřice 7:1 (J. Kovář 4‘, 3x
J. Klokner 6‘,8‘ a 42‘, M. Bílek 15‘, O.
Jánošík 73‘, M. Kupka 88‘)
10. 11. Ledenice – KŘ 4:0
---------- Zimní přestávka ---------Jaro 2019
23. 03. 15:00 KŘ – Ledenice
30. 03. 15:00 Č. Velenice – KŘ
06. 04. 16:30 KŘ – Mladé
13. 04. 16:30 Třeboň B – KŘ

V pruhovaných dresech J. Kovář a V. Roubík.

Foto: S. Hladík

Venku se Řečici nedaří…
Kardašova Řečice – Studená 1:3 (1:2)
Roman Kačur: „Tohle utkání bylo z naší strany hodně špatné. Žádný
z hráčů nepředvedl svůj standardní výkon. Někteří hráli naopak
hluboce pod svými možnostmi. Inkasované branky jsme lacinými
chybami soupeři prakticky darovali. Přišli jsme doma o tři body a
tuhle ztrátu, ale hlavně výkon, musíme odčinit v dalším zápase. O
jediný náš gól se v 35. minutě zasloužil Kovář.“

20. 04. 17:00 KŘ – Dobrá Voda
27. 04. 17:00 Suchdol – KŘ
04. 05. 17:00 KŘ – Slavonice
11. 05. 17:00 KŘ – Lomnice
18. 05. 17:00 Studená – KŘ
01. 06. 17:00 Olešnice – KŘ
08. 06. 17:00 KŘ – Třebětice
15. 06. 17.00 N. Bystřice – KŘ

Zasloužené domácí vítězství s Olešnicí
Kardašova Řečice – Olešnice 4:2 (3:1)
Roman Kačur: „Vydařil se nám vstup do utkání a po třiceti minutách
jsme vedli 3:0. Dobře jsme kombinovali, byli pohyblivější a díky
zlepšené finální fázi a koncovce jsme si vypracovali rozhodující náskok. Mimo pasáže, kdy jsme se přizpůsobili
soupeřově nakopávání míčů, jsme byli lepším týmem a důležité body získali zaslouženě. Za předvedený
výkon zaslouží hráči pochvalu. Škoda jen přísného vyloučení Zdeňka Šergla a zranění Pavla Kvasničky.
Vzhledem k současné šíři našeho kádru jsou to citelné ztráty.“

Nepovedené utkání v Třeběticích
Třebětice – Kardašova Řečice 3:0 (3:0)
Zápas očima trenéra Romana Kačura „Tenhle zápas se nám nevydařil. V prvním poločase jsme v útočné,
ale i obranné fázi hráli bez potřebného pohybu a daleko od sebe. Ve všech soubojích jsme byli pozdě a
nestačili zachytávat náběhy soupeře. Z toho pramenily první dvě inkasované branky. Třetí v poslední minutě
prvního poločasu padla po naprosto nepochopitelně nebráněném rohu. Po obrátce jsme se sice zlepšili,
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začali více bojovat a kombinovat, ale i tak náš výkon nebyl dobrý. Domácí hráli v pohybu, a to na nás stačilo.
Chtěli vyhrát víc a zvítězili zaslouženě.“

Zdeněk Šergl bojuje na domácím hřišti o míč.

Foto: S. Hladík

Skvělý výkon na domácím hřišti
Kardašova Řečice – Nová Bystřice 7:1 (5:1)
Komentář Romana Kačura k zápasu: „Utkání s takovým výsledkem se
samozřejmě hodnotí dobře. Naprosto skvěle nám vyšel úvod zápasu. Již
ve 4. minutě otevřel skóre Kovář, prakticky vzápětí přidal dvě branky
Klokner a v osmé minutě jsme tak vedli 3:0. Po čtvrthodině hry přidal Bílek
další gól a o třech bodech bylo rozhodnuto. Za hosty korigoval z přímého
kopu Havel, ale ještě do přestávky zkompletoval hattrick Klokner. Ve
druhém poločase přidali branky Ondra Jánošík a Kupka. Ke cti hostů je
potřeba dodat, že utkání nezabalili a hráli až do závěrečného hvizdu.
Máme samozřejmě radost, že jsme tento důležitý duel výsledkově zvládli.
Výkon nebyl úplně top, ale doufám, že jsme v posledním letošním
domácím střetnutí naše fanoušky potěšili a alespoň částečně odčinili
nepříliš povedený podzim.“

Smolný zápas plný neproměněných šancí

Aktuální tabulka po 1. polovině
sezóny
1. Sokol Suchdol n. L.
25
2. TJ Lomnice n. L.
24
3. FK Sokol Třebětice
24
4. TJ Sokol Olešnice
21
5. TJ Loko České Vel.
18
6. SK Mladé
18
7. TJ Jiskra Třeboň B
17
8. FK Studená
15
9. TJ Sokol Ledenice
14
10. TJ Sokol Slavonice
13
11. FK Kard. Řečice
11
12. SK Dobrá Voda
8
13. TJ Jiskra N. Bystřice
8
14. TJ Blesk Klikov
0

Ledenice – Kardašova Řečice 4:0 (2:0)
Roman Kačur hodnotí utkání: „Výsledek tak úplně neodpovídá dění na hřišti. Hrálo se vyrovnané utkání a
nás, bohužel, zradila koncovka. Vytvořili jsme si totiž spoustu šancí, dvakrát trefili tyč, ale vstřelit branku nám
nebylo přáno. Naopak domácí své příležitosti proměnili, a proto mají tři body. Myslím, že tento zápas byl
odrazem celého podzimu, který se nám nepovedl. Pravdou ovšem je, že jsme ho odehráli prakticky ve
dvanácti hráčích, kteří za to zaslouží uznání a jimž chci ještě jednou poděkovat. Doufám, že do zimní přípravy
kádr doplníme, že se uzdraví dlouhodobí marodi, a že na jaře naše postavení v tabulce vylepšíme.“

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
0
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Mladší žáci
Autor: Jiří Kovář (trenér)
Odehrané zápasy v sezóně 2018/2019:
23. 9. Mistrovský zápas v Třeběticích
V dalekých Třeběticích jsme chtěli potvrdit body získané v minulém kole na
domácí půdě. Celý zápas byl poměrně vyrovnaný, naši kluci na tom byli o
něco lépe technicky a domácí zase měli větší bojovnost. O výsledku utkání
tedy rozhodlo proměňování brankových příležitostí a to se nám bohužel moc
nedařilo.
Výsledek: Třebětice - K. 4:1 (Šenold A.)

Tabulka po podzimní části
soutěže:
1. FK J. Hradec
15
2. TJ Dačice
13
3. FK K. Řečice
12
4. TJ N. Včelnice
7
5. TJ Kunžak
6
6. Třebětice
6
7. N. Bystřice

3

28. 9. Domácí mistrovský zápas
V další podzimní části sezony jsme na našem hřišti hostili hráče Nové Bystřice. Začátek zápasu se nám moc
nepovedl a soupeř se ujal vedení, ovšem postupem času jsme převzali iniciativu a ke konci poločasu kluci
skóre otočili. Druhý poločas už byl v naší režii a z mnoha šancí se nám povedlo alespoň dvakrát skórovat.
Výsledek: KŘ – N. Bystřice 4:1 (Musil O. 2x, Chvojka J. 2x.)
7. 10. Řečičtí žáci dominovali na půdě Nové Včelnice
V Nové Včelnici jsme odehráli zatím náš nejlepší zápas v sezoně a silnému soupeři jsme toho moc nedovolili.
Všichni naplno makali a předvedli řadu pěkných fotbalových akcí. Tento výkon bychom rádi zopakovali i v
dalším domácím zápase proti Kunžaku.
Výsledek: N. Včelnice – KŘ 0:6 (Šenold A. 2x, Chvojka J., Vácha J., Čáp A., Jirsa J.)
13. 10. Další domácí výhra
Dalším soupeřem nám byl Kunžak. Úvod zápasu se nám povedl a rychle jsme se dostali do tříbrankového
vedení. V závěru prvního poločasu dokázal soupeř snížit na rozdíl jednoho gólu, ale ve zbytku zápasu jsme
hru kontrolovali a byli lepším týmem.
Výsledek: KŘ – Kunžak 6:3 (Šenold A. 2x, Musil O. 2x, Čáp A., Pluhařík Z.)
20. 10. Dačice zůstaly nedobité
V posledním podzimním kole OP jsme zajížděli do Dačic, kde nás čekal zápas o první místo v soutěži. Domácí
byli o něco fotbalovější, ale naši kluci příkladně bojovali, a tak se hrál pěkný zápas. I přes porážku jsme s
výkonem spokojeni a v jarní odvetě se budeme snažit soupeři prohru oplatit.
Výsledek: Dačice – KŘ 4:0
Během zimy tým mladších žáků zúčastní zimní ligy v Malšicích.

Starší přípravka
Autor: Tomáš Pražák (trenér)
Odehrané zápasy v sezóně 2018/2019
12. 9. Zápas v Novosedlech nad Nežárkou
První mistrovský zápas se nám vůbec nepovedl a proti "B" týmu Novosedel jsme se trápili celý zápas. Chyběl
pohyb a také v bojovnosti a nasazení jsme za soupeřem hodně zaostávali. Nikdo se sám neporazí. Je třeba
zlepšit přístup k zápasu i tréninku, kde se nás schází opravdu málo. Výsledek: Novosedly n/Než. "B" – KŘ 3:5
(Pluhařík Z. 2x, Pražák M. 2x, Kodým J.)
20. 9. Triumf na domácím hřišti
V dalším kole OP jsme přivítali na našem hřišti hráče Českých Velenic. Soupeř byl o dost mladší a tak měli naši
hráči po celý zápas značnou převahu a celkem v pohodě si došli pro druhé výtězství v soutěži.
Výsledek: KŘ - Č. Velenice 15:6 (Pluhařík Z. 4x, Šenold A. 4x, Novák H. 2x, Mertl J. 2x, Kodým J., Tarkanič P.,
Neugebauer T.)
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27. 9. Mistrovské utkání v Třeboňi
Utkání v Třeboni se nám nepovedlo, zaostávali jsme ve všech
fotbalových činnostech. Máme problém, když je soupeř fotbalovější, my
musíme přidat v bojovnosti a tvrdosti, ale stává se pravý opak,
přestáváme bojovat a soupeři zápas odevzdáme.
Výsledek: Třeboň - KŘ 12: 6 (Šenold A. 3x, Čáp A. 2x, Mertl J.)
2. 10. Doma jsme převálcovali Hradec
V dalším zápase jsme na našem hřišti přivítali hráče J.Hradce. Tentokrát
se nám hra dařila a soupeř nám nestačil v žádných činnostech. Povedlo
se nám i několik opravdu hezkých akcí. Takový výkon musíme
zopakovat i v dalších zápasech proti daleko silnějším protivníkům.
Výsledek: KŘ - JH 19:5 (Pluhařík Z. 8x, Šenold A. 3x, Čáp A. 3x, Velík K. 2x,
Kodým J. 2x, Neugebauer T.)

Tabulka po podzimní části:
1. Jiskra Třeboň
18
2. Lomnice n/Luž.
15
3. FK K.Řečice
12
4. Novosedly n/Než. A
9
5. FK J. Hradec
6
6. Č. Velenice
3
7. Novosedly n/Než. B
0

10. 10. Nepovedený zápas v Lomnici nad Lužnicí
Zápas proti Lomnici se nám hrubě nepovedl a předvedli jsme nejhorší výkon za poslední rok. Domácí nehráli
nikterak zázračný fotbal, ale naše pomalá hra a žádná bojovnost jim umožnila dojít si pro zasloužené vítězství.
Vše začíná již přístupem k tréninku, kde se nám docházka, a hlavně chování na tréninku prudce zhoršily. Je
třeba opět přidat a začít makat.
Výsledek: Lomnice n.L. - K.Řečice 8:4 (Čáp A. 3x, Šenold A.)
23. 10. Mistrovské utkání v Řečici
V posledním mistrovském utkání podzimní části soutěže jsme se utkali s týmem Novosedel nad Nežárkou. Po
minulém nepovedeném zápase byl náš výkon o něco lepší. Výsledek sice zcela neodpovídá průběhu hry,
která byla celkem vyrovnaná, ale rozhodl náš rychlý přechod do protiútoku. Naši útočníci se tentokrát
dokázali střelecky prosadit a soupeř si při jejich bránění nevěděl rady.
Výsledek: KŘ – Novosedly n/Než. "A“ 0:2 (Čáp A. 4x, Pluhařík Z. 3x, Šenold A. 3x.)
11. 11. Halový turnaj J.Hradec
První halový turnaj jsme odehráli v J. Hradci. Přechod do haly je vždy těžký, a
proto také většina zápasů ještě neměla potřebnou kvalitu. Naši kluci střídali
dobré a horší momenty. Své nejlepší zápasy jsme odehráli proti domácímu
Hradci a Třeboni, kdy nás jenom špatná koncovka připravila o výhru, naopak
se vůbec nepovedl úvodní zápas proti Nové Včelnici. Po celý turnaj nás
hodně sráželo neproměňování brankových příležitostí, a to zapříčinilo
konečné 5. místo.
Výsledek:

Výsledky:
KŘ- N. Včelnice 0:1
KŘ – JH 1:1 (Pluhařík Z.)
KŘ – Suchdol n/L. 2:0
(Pluhařík Z., Kodým J.)
KŘ – Strmilov 1:2 (Čáp A.)
KŘ – Třeboň 1:1 (Čáp A.)

Momentálně hraje družstvo zimní ligu a dále se zúčastní Vánočního turnaje v Třeboni.

Mladší přípravka
Autor: Tomáš Pražák (trenér)
Odehrané zápasy 2018/2019
23. 9. Naši hráči jasně dominovali
Poprvé co hrajeme, jsme se utkali se Studenou a domácí si při pohledu na naši malou družinku hráčů věřili,
ale to ještě netušili, co je čeká. Ve všech činnostech byli naši hráči daleko lepší a výsledek podle toho
vypadá. Druhý zápas proti Novosedlům už tak jednoznačný nebyl, soupeř nám nic nedaroval, ale i tady se
ukázala kvalita, která byla jednoznačně na naší straně.
Výsledky: KŘ – Studená 27:0 (Gorský M. 11x, Pražák M. 9x, Šedivý M. 4x, Virt L. 2x, Novák H.)
KŘ - Novosedly n.N.. "A" 16:1 (Pražák M. 6x, Šedivý J. 5x, Gorský M. 4x, Virt L.)
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29. 9. Dvojnásobná výhra na domácím hřišti
Oba zápasy proti týmům Novosedel a Třeboně jsme zvládli odehrát s
přehledem, soupeři nám nestačili v žádných fotbalových
dovednostech a naše převaha byla opravdu velká. Do hry se zapojily
téměř všechny děti, které chodí trénovat.
VÝSLEDKY: KŘ – Novosedly n.N. "A" 16: 4 (Pražák M. 9x, Gorský M. 5x,
Šedivý J., Novák H.)
KŘ – Třeboň 17:1 (Šedivý J. 5x, Virt L. 4x, Pražák M. 3x, Gorský M. 3x,
Novák H., Pluhaříková K.)
7. 10. Z Bystřice s plným počtem bodů
Tentokrát jsme hráli proti domácí Bystřici a Dačicím. V obou utkáních
jsme na hřišti předvedli dobrou hru a byli vždy o hodně fotbalovějším
týmem. Všichni zaslouží pochvalu za to, jak se snažili.
Výsledky: KŘ - N. Bystřice14:3 (Pražák M. 8x, Šedivý J. 6x.)
KŘ – Dačice 14:4 (Pražák M. 5x, Šedivý J. 4x, Virt L. 2x, Novák H. 2x,
Vistak M.)
13. 10. Težká zkouška ve Velenicích
V prvním zápase proti domácím se představila dvě nejlepší
družstva v soutěži a konečně nás někdo trochu prověřil. Po celý
první poločas jsme byli častěji v držení míče a soupeře zatlačili
před jeho bránu. Proměňování šancí nám moc nešlo, a hlavně
hráči Velenice vyráželi k nebezpečným brejkům a téměř každou
šanci dokázali proměnit. V druhém poločase jsme ještě přidali v
nasazení a rychlosti hry a domácí nám již nestačili. Ve druhém
zápase proti Kunžaku byl rozdíl mezi týmy velký a s přehledem
jsme jasně zvítězili.
Výsledky: KŘ – Č.Velenice 8:5 (Pražák M. 6x, Gorský M. 2x.)
KŘ – Kunžak 14:5 (Pražák M. 8x, Gorský M. 3x, Novák H. 2x, Šedivý
J.)
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Tabulka po podzimní části soutěžě:
1. FK K.Řečice
42
2. TJ N.Včelnice
33
3. Lok. Č.Velenice
30
4. Novosedly n/Než.
20
5. Lomnice n/Luž.
16
6. TJ Kunžak
15
7. N.Bystřice
13
8. FK J.Hradec
13
9. TJ Studená
9
10.TJ Dačice
8
11.Stráž n/Než.
8
12.Jiskra Třeboň
3

Turnaj 2019
Turnaj v roce 2019 proběhne 8.
června, kapacita turnaje byla
stanovena zatím na 20 družstev
a je vypsán pro hráče ročníku
narození 2010 a mladší.
Závazně přihlášená družstva:
FK Kardašova Řečice 1922 2x
FC MAS Táborsko
Bohemians Praha 1905

21. 10. V Jindřichově Hradci opět vítězně
V dalším kole jsme zajížděli do J.Hradce. Oba zápasy byly hodně podobné a soupeři na nás herně nestačili.
Je dobře, že se do hry zapojilo z naší strany hodně hráčů.
Výsledky: KŘ - J. HradeC 17:4 (Pražák M. 8x, Šedivý J. 4x, Virt L. 2x, Gorský M., Vistak M., Novák H.)
Kř – Třeboň 12:4 (Pražák M. 7x, Novák H. 2x, Virt L. 2x, Šedivý J.)
28. 10. Poslední zápasy podzimní části
Poslední podzimní zápasy okresního přeboru
jsme odehráli na domácím stadionu. Opět
jsme na hřišti dominovali a předvedli řadu
hezkých akcí a spoustu gólů. Do zápasů se
zase zapojili všichni naši hráči, kteří nebyli
nemocní. Zatím se v soutěži nenašel nikdo,
kdo by nás pořádně prověřil.
Výsledky: KŘ – Stráž n.N. 31:0 (Pražák M. 10x,
Gorský M. 8x, Vistak M. 4x, Virt L. 3x, Hrdlička M.
2x, Šedivý J. 2x, Novák H., Vistak A.)
KŘ - Lomnice n.L1 9:8 (Gorský M. 9x, Pražák M.
8x, Šedivý J., Novák H.)
Během zimy se hráči mladší přípravky zúčastní
zimní ligy v Malšicích.
Fotbalisté mladší přípravky.

Foto: FK KŘ
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SK Kardašova Řečice
Řečická parta přivezla zlato
Autor: Marie Valdová

Sport

V září se čtveřice řečických borců ve složení
Fanda Markes, Fanda Mach, Standa
Sedláček a Pavel Kvasnička vydala na
štafetový běh 100 km z Prahy do Plzně.
Startovalo se v Praze v Říčních lázních a
prvního 10 km úseku se ujal Fanda Mach s
jasným cílem: pokořit jej v co nejrychlejším
čase, protože pořadatel vyhlásil prémii pro
nejrychlejšího běžce tohoto úseku v podobě
nového páru běžeckých bot. A opět se
potvrdilo, že SK K. Řečice je klubem s
vynikajícími sportovci. Nový pár bot značky
Salming odkrývá se svým spokojeným
majitelem krásy řečické přírody.
Na dalších úsecích trasy se kluci střídali dle
domluvy a tak, aby co nejlépe rozložili síly.
Bezesporu měli nejen dobrou taktiku, ale i
bezkonkurenční výkony, které jim cíli v obci
Letkov u Plzně přesně po deseti předávkách
vynesly skvělé první místo v kategorii!

Vítězná čtveřice.

Foto: SK KŘ.

Sami aktéři byli spokojeni, závod si užili s pohodou sobě vlastní a již teď se těší a připravují na obhájení vítězství v
dalším ročníku. Gratulujeme!

Vyhlášení Českého poháru v triatlonu a aqautlonu
Autor: Marie Valdová
V sobotu 3. 11. se konalo vyhlášení Českého poháru
v triatlonu. V rámci slavnostního večera v pražském
hotelu Clarion se mezi oceněnými
objevilo hned několik zástupců z Kardašovy Řečice.
V kategorii mladších žáků zabodoval Šimon
Michálek, který obsadil třetí místo. Stejnou příčku
obsadil i jeho bratr Filip v dorostenecké kategorii.
Filipovi patřilo ještě druhé místo v aquatlonu.
V Českém poháru v aquatlonu (plavání + běh)
získala 2. místo v kategorii žen 40-49 let Marie
Valdová a 3. místo brala Jarmila Tourková.
Slavnostním večerem skvěle provázel moderátor
České televize Tomáš Budka. Příjemná atmosféra
byla dovršena bohatým rautem a nechyběl ani
hudební doprovod.

Řečické sportovkyně na vyhlášení Českého poháru.

Foto: SK KŘ
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Svatomartinské Dyjákovice
Autor: Marie Valdová
Již třetím rokem vyjíždíme oslavit svátek sv. Martina do Dyjákovic nedaleko Znojma. Během odpoledne a večera
navštívíme nejen několik sklípků místních vinařů a okoštujeme dary révy vinné, ale zvládneme i bezkonkurenční
porci svatomartinské husy a na závěr přidáme i tanec. Letošní návštěva na Moravě se nesla opět v přátelské
atmosféře.

Řečický půlmaratón pošesté a přece nově
Autor: Marie Valdová

A díky tomu jsme na startu mohli přivítat opravdu
elitní běžkyně a běžce, kteří předvedli kvalitní
běžecké výkony. Dokonce padl i jeden traťový
rekord, jehož autorkou je Tereza Chlupová z
Kamenice nad Lipou – absolutní ženská vítězka
zvládla půl maraton v čase 1:27:48.

Nehledě na to, kdo proběhne cílovou bránou první,
je vítězem opravdu každý. Každý z bezmála 140
závodníků, kteří se odvážili postavit na start, a
bezesporu každý, kdo závod dokončil. Vězte, že to
občas bolí, ale pocit euforie v cíli bolesti zbavuje,
endorfiny se vyplavují. Přichází pozávodní úleva,
radost z dosaženého cíle i šťastný pocit
sounáležitosti. A to už stojí za to, nemyslíte?
Za organizační pomoc patří velký dík všem
kamarádům dobrovolníkům, a především místním
hasičům, protože bez jejich nasazení a ochoty
bychom závod takového rozměru mohli jen těžko
uspořádat.
Příští ročník řečického půl maratonu bude 9. 11.
2019.
Foto: Aneta Bouzarová

Přestože se jednalo o již šestý ročník závodu, byl
nový hned v několika rovinách. Zejména se nám
dostalo velké důvěry od vedení Jihočeského
běžeckého poháru, které nás zařadilo do série více
jak dvaceti vybraných běhů napříč krajem.

Nejlepším mužem, který s časem 1:19:00 sice
neprolomil rekord z roku 2012, se stal Lukáš Studnař z
Veselí nad Lužnicí.

Start řečického půlmaratonu.

17. listopad je státním svátkem a my jsme ho oslavili
méně tradičním způsobem, než bývá zvykem.
Oprášili jsme heslo zakladatele Sokola, totiž Ve
zdravém těle zdravý duch a vydali se na trať
řečického půlmaratonu, popřípadě někteří na její
poloviční úsek o délce 10,5 km.
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Přednáška o expedici Hindúkuš Nošak
Autor: Marie Valdová
V pátek 23. 11. uspořádal
sportovní klub v prostorách sálu
základní
školy
zajímavou
přednášku
s
Michalem
Podzimkem, který se jako jeden
z
pětice
dobrodruhů
ze
západních Krkonoš zúčastnil
expedice na nejvyšší horu
Afgánistánu Nošak (7492 m).
Radost z pokoření afgánské
velehory měl nakonec jen jeden
člen výpravy, ostatní
byli
limitování vlastními silami i
počasím. Poutavé vyprávění Plakát Expedice Hindúkuš Nošak.
našeho hosta o vysilující výpravě
bylo doplněno i krásnými snímky.

Foto: SK KŘ

Mikulášské plavecké štafety
Autor: Marie Valdová
Ve středu 28. 11. jsme se zúčastnili plaveckých štafet pořádaných univerzitním sportovním klubem v bazénu v
Jindřichově Hradci. Na start jsme postavili opět dva týmy – ryze dámský tým a druhý mužský tým namixovaný s
plavci z J. Hradce. Dámy hájily barvy Kardašovy Řečice velmi bojovně a patřilo jim čestné 7. místo mezi devíti
startujícími družstvy. Druhý zmiňovaný tým si svým výkonem doplaval pro skvělé 2. místo.

Po stopách Jacka Ferneta

Na co se můžete těšit?

Autor: Marie Valdová
V sobotu 1. prosince pokryl krajinu letošní první sníh. Asi jen pošetilce by
napadlo vyjet si v tento den dobrovolně na kole. A přesto... bylo nás
bezmála 300.

28. 12. 2018 – Povánoční
předsilvestrovský večerní běh
smíšených dvojic – sledujte naše
webové stránky
www.skrecice.cz

Řeč je o 22. ročníku orientačního cyklozávodu zvaného Fernetcup. Start a
cíl je v hostinci Stará škola v obci Příbraz. Na dvou či tříčlenné hlídky čeká
před startem mapa se zakreslenými 20 kontrolními body a jejich úkol je
"prostý": objet pokud možno všechny kontroly, nebo alespoň co nejvíce z
nich. Taktika, znalost kraje, čtení mapy i fyzická zdatnost už jsou jen na závodnících. V kategorii mužů nás
zastupovala hlídka Dušan Martínek a Tomáš Tourek. V kategorii žen tříčlenná hlídka ve složení Stanislava
Martínková, Jarmila Tourková a Marie Valdová. A právě v ženské kategorii jsme zabodovaly a přivezly po cca
75 km cenné stříbro, a to dokonce bez jediného pádu (terén pod sněhem byl občas dost zrádný). Další řečická
závodnice Michaela Žáková obsadila se svojí hlídkou třetí místo v kategorii žen. Gratulujeme!

Aerobic team Kardaška
Autor: Jana Müllerová (trenérka)
Od září již pilně trénujeme a připravujeme se na novou soutěžní sezónu. V letošním roce má náš tým 40 členů.
12 děvčat trénuje v závodní skupině a 28 děvčat trénuje ve skupině nezávodní. V této skupině jsou holčičky od
první do sedmé třídy, které se učí základy aerobiku a také pomalu nacvičují sestavu na vystoupení. Děvčata ze
závodní skupiny nacvičují novou sestavu, tentokrát s názvem „Charleston“ a hned první týden v lednu je čekají
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závody v Kutné Hoře. V Kardašově Řečici budou v lednu vystupovat na „Setkání seniorů“ a na Modelářském
plese. Poslední víkend v lednu je pak čekají další závody, tentokrát v Českých Budějovicích.
Držte nám pěsti, ať se nám závody vydaří.

Aktuální sestava aerobic teamu.

Foto: Jana Müllerová

Sokol Kardašova Řečice
Tužme se….
Autor: Eduard Adámek
Historie Sokola K. Ř. sahá do roku 1896, kdy byl založen, bohužel fungoval jenom do roku 1948. Znovuobnoven
byl Sokol v letech 1995 – 2017, a to s oddílem kopané. Od roku 2018 má Sokol K. Ř. pouze oddíl stolního tenisu.
Oddíl stolního tenisu má tři družstva, která jsou zapojena do soutěží. Družstvo „A“ ve složení T. Smolík, J. Smolík, p.
Peterka, I. Kozel hrají krajský přebor. Družstvo „B“ je zapojeno do okresního přeboru „II“ ve složení Z. Smolík, P.
Vobořil, J. Stráda, M. Šustr.
Družstvo „C“ ve složení O. Slanina, P. Vobořil, M. Beran, P. Tupý, K. Vobořil, E. Adámek je zapojeno do okresního
přeboru III.
Sokol K. Ř. vlastní Sokolovnu, plochu „zimního stadionu“, lesík (též před Sokolovnou). Každoročně pořádá
„Tříkrálový turnaj“, v roce 2019 již 11. ročník.
Nutno podotknout, že dotace 80 tisíc korun byla použita především na podlahu v Sokolovně. V měsíci dubnu
2018 proběhla valná hromada ST, kde byli zvoleni funkcionáři výboru. Starostou Sokol byl zvolen E. Adámek,
zástupce R. Budík, předseda oddílu Z. Smolík, hospodář T. Smolík.

Řečické zajímavosti X-XII/2018

33

Úspěchem je určitě 3. místo v krajském přeboru „A“ mužstva (10 mužstev). Stolní tenis se hraje v období září–
duben, trénujeme každé úterý. Tímto bych rád mezi nás pozval nové adepty. Zároveň přeji stolnímu tenisu
mnoho úspěchů na „sportovním poli“!

Slavia v Kardašově Řečici
Zhodnocení uplynulého roku

Fanoušci Slavie na výjezdu.

Blíží se konec roku 2018 a nastal čas
bilancování naší práce. Byl to rok velice
náročný a poučný. Převažovalo více úspěchu,
ale také se nám něco nepovedlo. Co se
povedlo, byla beseda s panem Beránkem,
která díky našemu hostu byla velice
povedená. Pak se uskutečnilo několik zájezdů
na zápasy Slávistů do Prahy. A největší akcí
naší odbočky bylo celostátní setkání Slávistů v
našem městě. Setkání vyvrcholilo fotbalovým
turnaje, kterého se účastnilo celkem 30
družstev, poté následovala zábava s hudbou
pro všechny přítomné. Toto setkání bylo velice
dobře hodnocené a udělali jsme reklamu
našemu městu. A co se nám nepovedlo. Po
akci došlo v naší odbočce k názorovým
rozporům, a tak jsme se rozdělily a vznikla nová
pod názvem Fans Kardaška. Tato nová
odbočka se má čile k světu, uspořádala už několik zájezdů do Prahy a připravuje druhý ročník vánoční
procházky kolem našeho města. Další akce se plánují a budou včas oznámeny. Výbor děkuje všem členům a
příznivcům za vykonanou práci a přeje do roku 2019 všem hodně zdraví a štěstí.

Foto: Josef Bursík

Autor: Jan Šlápota

Radostné bilancování
Autor: Jan Frolík
I když se bilanční posezení příznivců SK Slavia Praha,
sdružených v místní odbočce Odboru přátel tohoto
klubu, konalo dva dny po nezdařeném vystoupení
slávistických fotbalistů ve francouzském Bordeaux,
nic nebránilo tomu, aby první prosincový večer
proběhl v bývalé moštárně v srdečné, družné, živé
atmosféře. Jako host se ho zúčastnil i starosta města
MVDr. Petr Nekut.
V úvodu se vrátil Jarda Tomša k hodnocení
fotbalového turnaje, který kardašovořečická
odbočka (zde je však nutno připomenout, že do ní
patří i členové z Veselí nad Lužnicí, Drahova i jiných
obcí) uspořádala 6. července v areálu místního
fotbalového stadionu a jehož se zúčastnilo třicet
týmů z celé republiky. Přestože jeho zajištění nebylo
vůbec jednoduché a hlavní pořadatelé zažívali
často horké chvilky, vše nakonec proběhlo ke
spokojenosti stovek účastníků, těch, kteří si zde
Fanoušci Slavie.

Foto: Jan Frolík
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zahráli, i těch, co jenom přihlíželi. O tom však
poskytly Zajímavosti bližší informace už v předchozím
čísle. Zbývá tedy pouze zmínit, že v úvodním projevu
zaznělo v bývalé moštárně rovněž opětné
poděkování všem organizátorům slávistického
setkání, přičemž nebyli opomenuti ani ti, kteří se od
původní odbočky v létě odštěpili a založili si vlastní.
Místní Odbor přátel zajistil pro všechny pořadatele
turnaje celodenní občerstvení a uhradil i večerní
koncert. Přesto však lze předpokládat, že se většina
z nich řídila heslem, jehož autorem je zakladatel
setkání odboček Slavie Miroslav Dlouhý: Co uděláš
pro slavii zadarmo, je čest.
Předsednictví řečické odbočky se během jednání
vzdal Jarda Tomša, jemuž byl při té příležitosti
vysloven dík za vše, co pro místní příznivce slavného
pražského klubu vykonal, a podstoupil tuto funkci
mladšímu
členu,
Josefu
Městeckému.
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Místopředsedou je Milan Lepič. Hovořilo se i o
plánech fanklubu řečických slávistů do budoucna.
Ale proč jsem svůj článek nadepsal Radostné
bilancování?
Nejenom
kvůli
pozitivnímu
vyhodnocení úspěšné akce z počátku léta, ale
hlavně kvůli tomu, že programem sobotního
posezení nebylo nějaké zdlouhavé schůzování.
Patřilo k němu v neposlední řadě dobré pohoštění,
na něž si zúčastnění členové sami přispěli, ale také
společné fotografování před klubovou zástavou,
tombola, ale především hodně hudby a zpěvu, a to
zásluhou malé kapely tvořené akordeonem,
heligonkou a basou.
Sluší se také poděkovat paní Městecké a Milanu
Lepičovi za vzornou obsluhu všech přítomných. I
když mezi nejmladšími a nejstaršími účastníky sezení
byl rozdíl půl století věku, určitě se nikdo z nich
nenudil.

Lidé z Kardašovy Řečice
Petr Hanzlík – musher a cestovatel
Autor: redakce ŘZ

Jaké byly vaše první zkušenosti s musherstvím?
Respektive jak jste s tím začal?
Vždycky jsem chtěl mít psa, a proto jsem začal v
mládí dělat služební kynologii. Měl jsem německého
ovčáka jménem Lord, se kterým jsem postupně
získal všechny zkoušky. A taky jsem celé dětství i
dospívání hodně četl příběhy o dobývání pólů
apod. pravidelně jsem jezdil na lyže na hory. Zimní
krajina mi učarovala. Vždy jsem snil o tom, že bych
podnikl nějakou výpravu se psy do hor. Ale nikde
jsem se nedočetl, jak například zapřáhnout psa, jak
vypadají saně atd.
V Třeboni, kde jsem v tu dobu žil, jsem se seznámil
s Janem
Pokorným
a
Jiřím
Komárkem
z Mikrobiologického ústavu, kteří toto nadšení sdíleli
se mnou, stejně jako můj bratr.

Petr Hanzlík se psím spřežením. Foto: archiv Petra Hanzlíka

Petr Hanzlík bydlí v našem městě již desítky let. Píše knihy, sportuje, podniká… Pro ty, kteří jeho příběh neznají
anebo pro ty, kteří by se o něm rádi dozvěděli něco nového, jsme připravily tento rozhovor. Kdo vlastně Petr
Hanzlík je? To nelze vyjádřit jedním slovem. Je to sportovec, cestovatel, spisovatel, podnikatel, jeden ze
zakladatelů chovu Českého horského psa a průkopník musherství neboli jízdy se psím spřežením, v České
republice. Mašér (počeštěno z angl. termínu „musher“) je člověk, který dokázal skloubit lásku ke psům a ke
sportu…
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Petr Hanzlík a Český horský pes. Na čepici si můžete
všimnout nápisu JZD Rozhled. Foto: archiv Petra Hanzlíka
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Kdy jste tedy podnikli svou první výpravu do hor?
Bylo to v roce 1975 a jeli jsme na Šumavu s
pěti německými ovčáky. Což se ale ukázalo jako
naprostá katastrofa. Byli to silní jedinci, kteří se rvali
mezi sebou. První sáně byly posvařované z trubek a
na starých lyžích. Jelikož to bylo v naší zemi něco
nového, tak jsme o našich snaženích psali do novin
a najednou se ozval Joe Kupec z Aljašky. Byl to
emigrant, který se o nás dočetl a následně mi
poskytl první informace, poslal mi můj první psí
postroj a další tipy.

Petr Hanzlík ve zkratce
Narodil se v roce 1947.

Když už jste měli cíl a postroj, chyběl vám už jen ten
správný pes. Jak jste to vyřešili?
Bylo mi jasné, že plemeno německého ovčáka do
psího spřežení není možné použít. Dostali jsme
kontakt na pana Hozáka, který dovezl do Česka
v roce 1968 sněhového psa z Athabasky z Kanady.
Jenže tomu psovi bylo už 10 let a my věděli, že
pokud s ním chceme pracovat, že nemáme moc
času a nemůžeme ho nechat umřít. A proto jsme se
s J. Pokorným a J. Komárkem pustili v roce 1977 do
šlechtění nového plemene. Nakryli jsme tohoto
sněhového psa s čuvačem a měli krásná štěňátka.
Museli jsme plemeno zaregistrovat a pojmenovat.
Vymyslet jméno nebylo vůbec těžké. Věděli jsme, že
je z Čech, že chceme do hor a že je to pes. A bylo
to. Český horský pes (dále jen ČHP)!

Vyrůstal v Praze a po ukončení vojenské služby
se přestěhoval do Třeboně. Díky své rodině měl
vždy kladný vztah ke sportu.

Jak jste zjistili, že nové plemeno splní vaše
očekávání?

Podnikl několik dobrodružných výprav,
například za polární Ural, na Bajkal, na Yukon na
Aljašce, Špicberky, Kamčatku nebo Kolymu.

Právě proto jsem se spojil se šéfem pošty ve
Špindlerově Mlýně a nabídl jsem mu, že budu po
horkých boudách rozvážet na saních poštu.
Dovážel jsem balíky, alkohol i jídlo do těch
nejnáročnějších míst a celý okruh měl okolo 40
kilometrů. Samozřejmě jsem musel jezdit za každého
počasí. Nikdo tam do té doby neviděl, že by někdo
jezdil po krkonošských hřebenech se psím
spřežením. Všichni po mně překvapeně koukali a za
to že jsem nahoru vyvezl ledasco, dávali najíst mně
i psům. Psi byli celou zimu v noci přivázaní venku a
přes den jezdili po horách. Takto jsem strávil dvě
zimy, na což jsem si musel vybrat veškerou

O svých cestách, ale i o rodinných kořenech
napsal několik knih: Mush Go (1991), Sibiřským
trailem – z Evropy do Asie psím spřežením přes
polární Ural (1994), Bajkal – Sibiřská výzva (1998),
Po Yukonu na Aljašku (2004), Kam paměť sahá
(2009), Příběhy Argonauta (2014), Stíny a
odlesky (2016) a Kolyma (2018).
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dovolenou ve své práci na jihu Čech. Členové klubu
ČHP mi průběžně psy půjčovali, aby si zvykli na
náročné horské podmínky. Psi byli velice dobře
osrstění, což se později hodilo, protože na Bajkalu
nebo Uralu bylo až -40 °C.
Měl jste nějaký vzor v musherství? Kdo vás nejvíce
inspiroval k vašim aktivitám?
Mým vzorem byl Václav Vojtěch, který se v roce
1926 zúčastnil americké výpravy na jižní pól jako
psovod. Poté chtěl uspořádat vlastní, českou
výpravu z Prahy na Aljašku. To se mu ale nepovedlo,
protože v roce 1931 tragicky zemřel. Celý svůj život
tvrdil, že k nám na hory patří psi.
Na jeho počest jsme začali v roce 1986 pořádat
závody psích spřežení po hřebenech Krkonoš. Byl to
200 kilometrů dlouhý etapový závod dvojic a nazvali
jsme ho Memoriál Václava Vojtěcha. Pořádá se
dodnes.
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to je už v deltě Obu. Nejlepší mapa byla, když jsem
vytrhnul jeden list z atlasu, který měla moje matka za
první republiky ve škole.
Nakonec jsme do cíle dorazili v pořádku.
V Labitnangy jsme projížděli okolo čerstvě
opuštěného gulagu. Potkávali jsme cestou bývalé
vězně, kteří se tam snažili začlenit zpět do života. To
byly hodně silné zážitky. Ve městě se nám i psům
pak dostalo pomoci například v podobě jídla.
Jak jste se na takové dobrodružství připravovali?
Vyrazili jsme začátkem března, měli jsme tam
s sebou 11 psů a celá výprava trvala 3 neděle. Jídlo
jsme měli připravené z domova, například lůj
s hořčicí. Prostě to, co má v sobě hodně energie a
dlouho vydrží. Jeli s námi dva Rusové, kteří měli
s sebou bezvadný stan, kde nás nakonec spalo
všech jedenáct. Tenkrát jsme měli speciální
spacáky, které jsme si sami šili. Postroje na psy jsme
si taky šili sami. Napsal jsem řediteli Škody Mladá
Boleslav, jestli by mi na ně poslal materiál. Najednou
přišel velký balík a psaní, abych okamžitě zapomněl
na jeho jméno. A takhle nám pomáhali všichni.
Vždycky nás vybavili. Nikdo s tím ale nechtěl být
spojován.
Šlo vám někdy na výpravách o život?
Skoro vždycky. Například když začne v krajině foukat
„purga“, což je vichřice vanoucí od Severního
ledového oceánu, to si jenom vlezete do spacáku
a snažíte se umřít důstojnou smrtí. Purga válcuje tu
tundru třeba týden.

Skijoring aneb jízda na lyžích se psy. Foto: archiv Petra Hanzlíka

Jste známý cestovatel a s ČHP jste byli na několika
zahraničních expedicích. Jaká byla vaše první
velká zahraniční výprava?
Na polárním Uralu jsme byli v roce 1989 v místech,
kde byl posledy Nansen v roce 1912, kdy mapoval
splavnost sibiřských řek pro cara. Od té doby to
nikdo nedělal, a tak jsme vůbec nevěděli, jak to tam
bude vypadat. Tenkrát jsme neměli GPS navigace,
mapy, mobily, vysílačky, prostě nic. Bylo těžké se už
vůbec dostat do Vorkuty, kde nám řekli, že 60 km na
sever je Kerské moře a že když pojedeme pořád
rovně, že dorazíme na polární Ural, který rozděluje
asijskou a evropskou část Ruska a protože se táhne
od severu k jihu, nemůžeme ho minout. Všude byla
tundra, což je nekonečná pláň. Taky nám řekli, že až
narazíme na polární Ural, uvidíme říčku Mala Kara a
po ní že vylezeme na pereval (průsmyk), tam je
jezero, ze kterého vytéká Štičí řeka a po Štičí řece se
dostaneme podél řeky Ob až k městu Labitnangy a

Na Bajkalu a Uralu teploty klasají i pod 40 °C, a tak
to je třeba po celou dobu výpravy. Jednou třeba
na Bajkalském jezeře bylo minus 30 a vítr začal velmi
silně. Říká se mu „sarma“, je to vítr táhnoucí se z ústí
řeky Sarmy a tenkrát se valil na to jezero. Vichřice
nás zastihla na ledě, bylo i 35 °C pod nulou. Psi
popadali, měli všechny 4 nohy roztažené, leželi na
břiše. Sáně i s námi vítr popotahoval a psi vláli za
námi. Odvál nás až k pobřežním skalám. Umíte si
představit, kolik tam asi bylo pocitově. Ani jeden pes
neonemocněl. Brácha tam dokonce spadl do
jezera. Hned jsme ho vytáhli ven, on jenom
zachrastil a led z něj opadl.
Jaké další výpravy jste absolvoval?
Pak jsem byl ještě dvakrát na Bajkale, na
Špicberkách, na Kamčatce, kde jsme lezli na
nejvyšší činnou sopku euroasie Ključevskaja. Lezli
jsme z nulové výšky až na její vrchol (4750 m).
V posledních dvou tisících metrech už se jde jenom
po ledu s mačkami. Sopka se mezi tím otřásala a na
hlavu nám mohl kdykoli spadnout kamen. Byl tam
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mimochodem zakázaný vstup. Také jsem se tam
dostal mezi pytláky lososů, což bylo dost
nebezpečné. Mezi pytláky a těmi rybími inspektory
normálně probíhala válka, kdy po sobě stříleli
ostrými náboji. Báli jsme se, abychom taky jednu
neschytali.
Podle toho, co říkáte, byly všechny vaše výpravy
poměrně náročné na přípravu. Cestovali jste na
velké vzdálenosti, s velkým nákladem. Jak to bylo
s financováním vašich cest?
V dnešní době bych to neufinancoval. Tenkrát tady
ale byl pan Marek (JZD Rozhled KŘ), který měl jako
mladý muž vizi a JZD se snažil nějakým způsobem
zviditelnit. Viděl, že o nás se furt někde píše. Na
všech fotkách pak bylo třeba na saních vidět nápis
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JDZ Rozhled KŘ a to se družstvu vyplatilo. Dalším
sponzorem byl například podnik Fruta, ale pomáhali
i místní truhláři, kteří nám vyrobili klece pro psy do
letadla, když jsme letěli do Moskvy.
Vzal jste na nějakou z vašich cest rodinu?
Můj syn se mnou na výpravě byl třikrát. Prvně s námi
byl v sedmi letech na Bajkalu, a to na koních. Byla
s námi i moje žena Eva. V té oblasti jsem znal
domorodého indiána Vitalije z naší zimní výpravy a
ten mi slíbil, že pro nás sežene koně. Ale když jsme se
setkali, oznámil nám, že ty koně pracovali jenom
přes léto a teď jsou vypuštěni na volno a my si je
musíme chytit. Oni tam lítali někde po stepi… Nejdřív
jsme to stádo museli vystopovat a pak nahnat do
rozpadlé ohrady, kde jsme vytvořili čtvrtou stranu
ohrady tak, že jsme se chytli za ruce. Vitalij koně
chytal do lasa a „rozdával“ nám je. Bylo to jako
v nějaké „mayovce“. Pak jsme vedle na hromadě
našli naházená sedla, která jsme následně použili. A
když jsme je těm koňům zase nandali, mínili se
zbláznit.
Podruhé se mnou byl můj syn Petr na Yukonu, když
mu bylo 15. Bylo to na stoleté výročí zlaté horečky.
Šli jsme Stezku zlatokopů a potom se plavili 600 km
po Yukonu na kánoi. Později s námi byl ještě na
Špicberkách.
Máte ještě nějaké cestovatelské sny?
Ano. Chtěl bych jet do USA na motorce po známé
Route 66. Taky by se mi líbilo jet transsibiřskou
magistrálou do Vladivostoku, nebo mě bratr láká do
Mongolska na koně. Cílů je pořád ještě spoustu…
Jste mimo jiné i spisovatel. Kdy vyjde vaše další
kniha a o čem bude?
Vyjde před Vánoci, bude o mé výpravě na sibiřskou
Kolymu, ale více vám neprozradím. Nechte se
překvapit. Tímto bych chtěl všechny zájemce
pozvat na autorské čtení této knihy, které proběhne
před Vánoci v knihovně na městské radnici.

Musherská výprava.

Foto: archiv Petra Hanzlíka

Křest nové knihy Petra Hanzlíka
Křest knihy o Kolymě proběhne 19. 12. 2018
od 18:30 v knihovně na radnici města.
Dále je pak na začátek roku 2019
naplánována beseda o výpravě na polární
Ural. Termín bude upřesněn na plakátech a
v městském rozhlase.
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Pohledy do minulosti

Aktuální pohled na partii rybníka Kuchyňka a řečický kostel.
Podzim 2018. Foto: Aneta Chvojková

Dobový pohled na partii rybníka Kuchyňka, v pozadí řečický
kostel, přibližně 20./30. léta 20. století, pohlednice vydána
nákladem Josefa Poláka. Foto: archiv Anety Chvojkové

1977… „JZD Rozhled K. Řečice na počest 60. výročí VŘSR uzavřelo závazek ke splnění státního plánu obilí
do 10. 8. 1977. K stanovenému datu splnilo státní plán na 105,5 %. V živočišné výrobě má JZD splněn plán přes
velké obtíže v krmivové základně zaviněné nepříznivým počasím loňského roku. Plní úkoly takto:
Mléko – litry
Hovězí maso
Vepřové maso
Důbež maso
Selata – ks

Plán
3 160 000
7040 q
3800 q
3900 q
300

skut. k 31.7.
% plnění
2 050 106
64,90
3938
55,94
2103
55,34
2446
62,70
919
306,00“
Zdroj: Řečické zajímavosti č. 6, VIII/1977

1978… „Sportovní akce: V únoru bude turnaj ve stolním tenise k 30. výročí Vítězného února. V březnu bude
turnaj neorganizovaných hráčů v odbíjené k 30. výročí Vítězného února.“ Zdroj: Řečické zajímavosti č. 8, II/1978.

1980… „Několik čísel z našeho domova důchodců. V současné době je v domově 142 obyvatel. Z tohoto
počtu jsou 103 babičky a 39 dědečků. Průměrný věk našich obyvatel je 79 let a 9 měsíců. Nejstarší obyvatelce
babičce Barborce Hofhanzlové z K. Řečice bude letos 95 let. Dalším dvanácti obyvatelům je již přes 90 let.
Nejnižší důchod 780,- Kč pobírá 86 obyvatel, dalších 40 obyvatel má důchod do 1000,- Kč a jen 16 obyvatel
nad 1000,- Kč.“ Zdroj: Řečické zajímavosti č. 19, IV/1980
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1981… „Kino v Kardašově Řečici Vás zve v květnu na tyto filmy: Kdo přichází před půlnocí, Rellí, Chlapi
přece nepláčou, Na plný plyn, Otrokáři, Na konci sezóny, Pochybný odstřel.“ Zdroj: Řečické zajímavosti č.22,
III/1981

1982… „V roce 1981 bylo odhlášeno z trvalého pobytu 49 osob, přihlášeno 100 osob.“ Zdroj: Řečické
zajímavosti č.28, III/1982

1982… „Zadáno pro ženy, tak se nazývá nový cyklus 4 přednášek určených pro ženy a dívky, na které Vás
co nejsrdečněji zve OB v K. Řečici a OKS J. Hradec.
„1. přednáška – Chceme se líbit – červen – se bude zabývat kosmetikou, džezgymnastikou, prostě úpravou pleti,
těla… Celý večer bude pro zpestření vyplněn zábavnou prózou K. Slámy a reprodukovanou hudbou. Chcete-li
se alespoň trochu líbit, přijďte ve středu 16. 6. od 19:30 hodin do přísálí Kulturního domu K. Řečice, kde se
uskuteční tento zahajovací večer cyklu Zadáno pro ženy. Přístupno i mužům.“ Řečické zajímavosti č. 30, VI/1982

Výsledky kvízu ze strany 22 : 1a, 2c, 3b, 4c, 5b, 6b, 7a, 8a, 9a, 10b

Inzerce
Vánoční prodej ryb bude probíhat:
v pátek a sobotu 21. - 22. 12. 2018
Od 8:00 do 15:00 hodin na stánku
v areálu Rybářství Kardašova Řečice s.r.o.
Cena:
kapr I. do 2,5 kg
80 Kč/kg
kapr výběr
90 Kč/kg

Plynoservis: opravy a
revize plynových zařízení
Vladimír Vondrka, Kardašova
Řečice
Kontakt: 602 705 737
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Jak třídit a recyklovat odpad v Kardašově Řečici?
× NE

✔ ANO
Sklo – zelený kontejner

- Láhve od nápojů, skleněné střepy,
tabulové sklo.
- Nemusí se odstraňovat etiketa
nebo víčko.
- Zelený kontejner = barevné sklo
(když není v obci bílý, tak i bílé sklo)

- Keramika, porcelán, autosklo,
drátěné sklo, zrcadla.

- Bílý kontejner = čiré sklo

Plast – žlutý kontejner

- PET láhve od nápojů (sešlapané),
kelímky, sáčky, folie, obaly a
výrobky z plastů, polystyren.
Prázdné obaly od šamponů,
kosmetiky, …
Snažte se vše očistit nebo vymýt.

- Novodurové trubky, obaly od
nebezpečných látek (motorové
oleje, chemikálie, barvy), bakelit,
guma, PVC, linoleum, pneumatiky.

- Nápojové kartony

Papír – modrý kontejner

- Noviny, časopisy, reklamní letáky,
knihy, sešity, krabice, kartony,
papírové obaly, krabice, balící
papír, …
- Není nutné odstraňovat foliové
okénko z obálek nebo kanc. sponky
z papíru.

Mokrý, mastný nebo jinak
znečištěný papír.
Uhlovaný a voskovaný papír.
Použité plenky a hygienické
potřeby, použité kapesníky.

Kontejnery v našem městě: za nákupním střediskem COOP – u mlýnského kola, „ve dvoře“ v ulici Nádražní, na
sídlišti TGM, v ulici Smetanova na Moravském poli, u společenských místností v Mnichu a Nítovivích

Baterie

Elektrozařízení

✔ ANO

× NE

- Baterie používané v domácnosti:
z hraček, hodin, mobilních telefonů,
elektrotechniky atd.
- Knoflíkové články, tužkové baterie,
monočlánky, hranaté baterie 9V
- Max rozměr 9x5 cm, lehčí než 1 kg

- Plně nabité baterie
- Rezavé, rozbité, lepkavé baterie
- Autobaterie a jiné baterie
s tekoucím elektrolytem
- Baterie a akumulátory
z průmyslových podniků
- Baterie težší jak 1 kg

- Malé, vyřazené elektrospotřebiče
- Např.: rychlovarné konvice,
mixéry, telefony, holící strojky,
tiskárny, fotoaparáty, PC, vrtačky

- Velká elektrozařízení
- Samostojné kopírky, pračky,
myčky, ledničky, mrazničky,
sporáky, televize, monitory
- Zářivky, úsporné zářivky

- Vestibul Základní školy
- Červený kontejner na parkovišti u nákupního střediska Coop

Textil a oblečení

✔ ANO

× NE

- Vkládejte čisté a zabalené: oděvy,
bytový textil, obuv, hračky (měkké i
tvrdé), kabelky, prostěradla,
přikrývky, povlečení atd.

- Mokré, plesnivé a znečištěné
textilie (zeminou nebo ropnými
látkami), průmyslové ústřižky látek

- Bílý kontejner na parkovišti u nákupního střediska COOP
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Sběrný dvůr Kardašova Řečice vybírá:
Plast

✔ ANO

„Měkký“ = PET láhve, igelity,
nápojové kartony, prázdné obaly
od kosmetiky, folie, kelímky.

„Tvrdý“ = trubky, …

Snažte se vše očistit, vymýt…

Polystyren
„obalový“ = z nábytku, obalů

„stavební“ = obkladový, izolační,…

Sklo
Láhve od nápojů, skleněné střepy, tabulové sklo.
Nemusí se odstraňovat etiketa nebo víčko.

Papír

- Noviny, časopisy, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, kartony, papírové
obaly, krabice, balící papír, …
- Není nutné odstraňovat foliové okénko z obálek nebo kanc. sponky z
papíru.

Elektrozařízení

- „obývaková elektronika“ (rádia,
holící strojky, telefony, atd.)
- „kuchyňská elektronika“( mixér,
lednička, atd.)

Nebezpečný odpad

- Obaly od nebezpečných odpadů
(suché)

Televize

Baterie,
autobaterie,
akumulátory,
monočlánky

Barvy,
pesticidy,

Olej jedlý (z
fritézy), vyjetý
motorový olej

Zářivky, svítidla (trubice i tělesa)
Textil a oblečení
Vkládejte čisté a zabalené: oděvy, bytový textil, obuv, hračky (měkké i
tvrdé), kabelky, prostěradla, přikrývky, povlečení atd.

Kovový odpad

- Kovové konstrukce, traverzy,
- Rámy jízdních kol, kočárků, trakařů
- Plechy, kryty okapy
- Výrobky ze slitin kovů (dural, mosaz, bronz,…)

Stavební odpad

Suť, vybouraný stavební materiál, cihly atd – do 100 kg

Objemný odpad

Matrace, koberce, … „vše co se nevejde jinam“.

Dřevěný odpad

Starý nábytek, dřevěné předměty, …

Pneumatiky
Se správným umístěním odpadu nebo s tím, co se může ve sběrném dvoře odevzdat vás ochotně
seznámí pan Pavel Dolák (provozní).
Adresa Sběrného dvoru: Kardašova Řečice, ulice Dobrovského (u vlakového nádraží)
Otevírací doba: středa 15:00 až 17:00 (březen – duben)
středa 16:00 až 18:00 (duben- říjen),
sobota 9:00 až 11:00
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Sázení Stromu republiky na náměstí.

Derniéra hry "Dědeček aneb musíme tam všichni"

Foto: Karel Sláma

Foto: Nik Semerád

Foto: Barbora Volfová

Mistři světa 2018 Václav Ouška a Qvido Vepeden.
Foto: Tereza Vajnerová

Foto: Karel Sláma

Start řečického půlmaratonu.
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Děti na vyjížďce na koních na Meteli u Nítovic.

Foto: Nik Semerád

Foto: Víťa Zezulová

Mladí hasiči na soustředění. Foto: Lenka Heřmánková

Mikulášská nadílka 2018.
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