Řečické zajímavosti X-XII/2021

15 Kč

1

Řečické
zajímavosti
Datum vydání: 17. 12. 2021, číslo 4, ročník XLVI

Vážení čtenáři, prožíváme krásné období adventu a těšíme se na blížící se Štědrý den. Věříme, že i přes aktuální
opatření a dlouhotrvající pandemii coronaviru, která omezuje nejen kulturní a společenský život v našem městě, si
užijete vánoční atmosféru se svými blízkými v té nejlepší možné míře. Budeme rádi, když k tomu přispěje i listování
vánočním číslem Řečických zajímavostí, které jsme pro vás připravili. Zároveň děkujeme všem, kteří do našeho
obecního zpravodaje pravidelně přispívají svými články.
Za celou redakci a Město Kardašova Řečice vám přejeme krásné a pohodové svátky a šťastný nový rok!
A na co se můžete těšit uvnitř tohoto čísla?

FOTOGALERIE
KOMENTÁŘE DŮLEŽITÝCH UDÁLOSTÍ
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Nový vyřezávaný betlém umístěný v kapličce v parku starého hřbitova je dílem řezbáře Martina Bicana z Nové Vsi nad Lužnicí
(foto: N. Semerád)

Přednáška Kateřiny Žižkové o Jižní Koreji v radničním sále (foto: N. Semerád) a adventní atmosféra na náměstí Jaromíra Hrubého
(foto: V. Nekut)
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Plánované akce – upozornění
17. 12.

Vánoční koncert

– vystoupí Kvarteto Harp Rock Můra. Uslyšíte harfu, housle,

elektrickou kytaru a akustickou kytaru. Začátek v 18 hodin. Při návštěvě koncertu bude nutné dodržovat aktuální opatření vyhlášená Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Všechny ostatní plánované kulturní akce jsou z epidemiologických důvodů do odvolání zrušeny.

ZVONKOHRA NA VĚŽI KOSTELA NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
12:05 skladby „Na řečickým rynku" a „Christmas Happy“
15:01 skladby „Narodil se Kristuspán“ a „Štědrý večer nastal“
17:01 skladby „Narodil se Kristuspán“ a „Štědrý večer nastal“
18:05 skladby „Na řečickým rynku" a „Christmas Happy“

! Upozornění pro čtenáře !
Na městském úřadě
a v knihovně je možnost
zakoupit dotisk knihy Jana
Frolíka „Zaneste city mé ku
klidné Řečici“.

VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ
bude probíhat ve středu a ve čtvrtek 22.

a 23. prosince

na stánku v areálu Rybářství Kardašova Řečice s. r. o.
Každý den od 8:00 do 15:00 hodin.
Tel.: 775 751 905
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Z městského úřadu – slovo starosty města
Do školy zamířila dotace z Jihočeského kraje
Autor: Petr Nekut
Jednou z mnoha dotací, kterou město v letošním roce získalo je i ta z dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora sportu 1. výzva. Jihočeský kraj podpořil úpravy
naší školní tělocvičny, ve které došlo k výměně původního starého a poruchového
osvětlení za nové moderní LED osvětlení, které nejenže zlepšilo intenzitu osvětlení
v tělocvičně, ale zároveň též snížilo výrazně spotřebu elektřiny při sportování. Druhou
částí pak bylo pořízení nové plynové kotelny, která zajistí optimální vytápění budovy
podle požadavků školy i sportujících oddílů. Obě akce pak zároveň ušetří škole provozní
náklady, protože dojde k výraznému snížení spotřeby energie v budově. Výše dotace
byla 900 000 Kč a tvořila 70 % nákladů akce, jež velmi pomohla zlepšit podmínky
sportování žáků, za což bych rád poděkoval zastupitelstvu kraje.

Likvidace následků větrné kalamity pokračovala i na podzim
Autor: Petr Nekut
Vichřice z 29. června způsobila velké škody jak ve městě, tak v jeho okolí, ale jak jsem ubezpečil všechny spoluobčany, do měsíce byla většina škod ve městě odstraněna. Velké nasazení našich technických služeb, hasičů, dobrovolníků i všech občanů spolu s technikou z okolí pomohlo a město se rychle vrátilo k běžnému životu. Neznamená to však,
že jsou odstraněny všechny škody. Na podzim jsme vysadili nové stromy místo zničených, v zimním období počítáme
s dalším ošetřením či odstraněním poškozených stromů.
Naše pozornost se teď plně soustředí na odstraňování škod v našich lesích, které se po bližším ohledání ukázalo jako
mnohem větší a poškozeno či zničeno je více než 3 000 kubíků dřeva. Spolu s odstraňováním škod ve městě jsme
proto začali i s těžbou poškozených porostů, abychom zabránili finančním ztrátám a lesy rychle obnovili. Sehnali jsme
potřebnou techniku – harvestory, vyvážečky, traktory či kamiony a začali těžbou poškozených porostů ve Voseckém
lese, kde bylo více než 1 200 kubíků polomového dřeva, které okamžitě obchodujeme a prodáváme, aby se
nehromadilo v lese a neztrácelo na kvalitě zejména u převažující borovice, která v letním období rychle modrá.
Velkým štěstím v tomto neštěstí jsou ceny dřeva, které se oproti loňskému roku zvedly na víc než dvojnásobek
a prodej dřeva pro nás znamená nezanedbatelný příjem. V současné době máme zpracováno více než dvě třetiny
polomů a práce rychle pokračují. Máme též plno palivového dřeva a zájemci se mohou přihlásit buď u hajného
M. Surého nebo na radnici.
Těžba dřeva tedy úspěšně pokračuje, ale my už v současné době
pracujeme na čištění poškozených pasek a začali jsme s výsadbou
nových stromů, přestože nás brzdil jejich nedostatek na trhu.
S čištěním pasek nám pomáhá drtící fréza, která rozdrtí všechno
klestí, odstraní pařezy i nálety a paseku připraví k sázení jako pole.
Těžká technika někde způsobí koleje či vytlačí bahno, a proto
současně pracujeme na opravách lesních cest či skládek dřeva.
Máme již připraveny kůly na stavbu oplocenek, kam umístíme
listnaté zpevňující dřeviny, zejména duby, aby byl les odolnější jak
vůči větru, tak
i škůdcům. Práce
v lese je ještě
mnoho, ale mohu
vás ubezpečit, že
obecní lesy jsou
v dobrém stavu
a
škody
po
vichřici
budou
rychle odstraněny.

Nově vysazené stromy na náměstí Svobody a v ulici Nádražní (foto: A. Chvojková)

- inzerce
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PLYNOFIKACE

Upozornění občanům, kteří chtějí dostávat hlášení
městského rozhlasu do e-mailové pošty:

důležitá telefonní čísla
Město Kardašova Řečice

1) webové stránky města (www.kardasova-recice.cz)
2) na úvodní straně dole napravo zadat: novinky e-mailem (zadat vaši
e-mailovou adresu)

Starosta města MVDr. Petr Nekut
608 383 032

ověřovací kód (opíšete)

Stavební technik Milan Mrázek
604 205 757

3) zobrazí se: „souhlasím se zasíláním novinek e-mailem z webu
https://www.kardasova-recice.cz

TDI Ing. Pavel Beran
774 618 467
eg.d

zadáte: „uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů“
4) poté do vaší e-mailové schránky přijdou dva odkazy a vy znovu
potvrdíte, že chcete hlášení rozhlasu odebírat.

Vedoucí správy provozu Ing.
Tomáš Vacek 733 670 644
Podávání žádostí o přípojku
Tomáš Zerzub 724 258 494
TDI Ing. Vladimíra Šetková
724 848 553
Zpracovatel projektu
Zdeněk Troup

606 602 520

Ing. Tomáš Troup
398

605 391

Jindřichohradecké montáže +
Stamoza
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhly ve
dnech 8. a 9. října 2021. Kardašova Řečice je při volbách rozdělena na tři
volební okrsky – Kardašovu Řečici, Mnich a Nítovice.
Celková volební účast ve městě Kardašova Řečice byla 65,55 %. Volební účast
podle okrsků můžete vidět v tabulce níže. Data o volbách jsou převzata
z Českého statistického úřadu (www.volby.cz).

Okrsek
1. KŘ
2. Mnich
3. Nítovice

Voliči v
seznamu

Vydané
obálky

1616
68
139

1036
53
106

Volební % platných
účast v %
hlasů
64,11
77,94
76,26

99,32
100
97,17

Stavbyvedoucí Roman Novotný
737 270 917
Jednatel Karel Welcl
737 270 905
Teplospol
Ing. Štěpán Srnka
720 429 800
Projektant vnitřních rozvodů
Jan Plucar

728 405 333

Dodavatelé vnitřních rozvodů
Jihoterm s.r.o.

721 464 889

Gastop J.H. s.r.o.
384 320 869
Valek PVT s.r.o. 602 470 567
A-JIKOM s.r.o.

775 364 053

STAV4U s.r.o.

777 624 200

Dodavatel kotlů GIENGER s.r.o.
Filip Houska

739 531 062

Dodavatelé skříněk a pilířů HUP
PVK s.r.o. – Oxana Hortová
602 184 705
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Důležité informace
Městský úřad
Tel: 384 383 031
Web: www.kardasova-recice.cz
Mail: posta@kardasova-recice.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00 - 11:30, 12: 30 – 17:00
Úterý:

neúřední den (7:00-11:30,

12:00-15:30)

Středa:

7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

Čtvrtek: neúřední den (7:00-11:30,
12:00-15:30)

Pátek: neúřední den (7:00-11:30, 12:0013:30)

Knihovna
Tel: 384 382 092
Mail: knihovna.krecice@gmail.com
Výpůjční doba:
Pondělí: 7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Úterý:

Zavřeno

Středa:

7:00 – 11:00, 12:00 - 17:00

Čtvrtek: 8:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
Pátek:

8:00 - 12:00
Sběrný dvůr

Provozní doba:
Středa: 16:00 – 18:00 (duben-říjen)
Sobota: 9:00 – 11:00
Kompostárna
Po tel. domluvě (384 383 031)
Lékaři
MUDr. Martina Janoušková (prakt.
lékař pro dospělé) – 384 382 183
MUDr. L’ubica Horkayová (gynekologická ord.) – 728 849 541
MUDr. Jana Slavíková (prakt. lékař
pro dospělé) – 384 383 610
MUDr. Jana Sedláčková (prakt. lékař
pro děti a dorost) – 725 373 032
MUDr. Ilona Žídková (stomatologická
ordinace) – 384 382 254
Lékárna Benátky – PharmDr. Jitka
Dvořáková – 384 383 029
Česká pošta

Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byli za Jihočeský kraj
na dobu čtyř let zvoleni tito poslanci:
Ing. Ondřej Babka (ANO), Ing. Jan Bartošek (KDU-ČSL), Ing. Jan Bauer (ODS),
Mgr. Richard Brabec (ANO), Mgr. Šimon Heller (KDU-ČSL), Mgr. Pavel Klíma
(TOP 09), Ing. Václav Král (ODS), Ing. Roman Kubíček, Ph.D. (ANO), Ing. Jan
Kubík (ANO), Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková (STAN), MUDr. Iveta Štefanová
(SPD), Ing. Karel Tureček (ANO), Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. (STAN).

Tel: 954 237 821
Provozní doba:
Pondělí: 10:00-12:00, 13:00-18:00
Úterý:

8:00-12:00, 13:00-16:00

Středa:

10:00-12:00, 13:00-18:00

Čtvrtek: 8:00-12:00, 13:00-16:00
Pátek:

8:00-12:00, 13:00-16:00

Sobota: 8:00-10:00
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Z jednání rady a zastupitelstva města
Ve zkratce z rady města
Autor: Dana Machová (místostarostka)
Rada například schválila:
➢

návrh rozpočtu na rok 2022

➢

kalkulaci ceny vody pro rok 2022 navržené dle platné legislativy

➢

návrh Obecně závazné vyhlášky města Kardašova Řečice č. 1/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

➢

záměr na výměnu veřejného osvětlení v Husově ulici

➢

výsledek výběrového řízení na realizaci rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Komenského – firma
Jindřichohradecké montáže s. r. o.

➢

návrh do Rady Jihočeského kraje týkající se Smlouvy mezi městem Kardašova Řečice a Jihočeským krajem
o spolupráci na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici Husova

➢

aktualizaci investičních priorit ZŠ a MŠ K. Řečice na období 2021–2027 pro ORP J. Hradec

➢

provozovatele plynových přípojek a obsluhy kotlů v panelových domech na sídlišti TGM – Teplospol a. s.

➢

žádost o finanční příspěvek firmě Slunce, Pečovatelská služba s. r. o.

➢

finanční příspěvky pro rok 2022 místním spolkům a organizacím

➢

výsledek výběrového řízení na realizaci výtahu v ZŠ a MŠ K. Řečice – Jindřichohradecká stavební s. r. o.

➢

výměnu počítačů na městském úřadě

➢

přidělení bytů (DPS, čp. 703, čp. 460, čp. 584)

➢

opravu městských dětských hřišť a doplnění herních prvků v obci Nítovice

Rada vzala na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2021. Starosta seznámil členy rady s výsledkem kontroly Odboru
životního prostředí, týkajícího se likvidace následků červnové kalamity u městského hřbitova (polomy a vyvrácené
stromy). Závěrem kontroly bylo zjištění, že vše probíhalo v souladu s platnými předpisy. Rada doporučila prověřit
možnosti řešení dopravní situace u fotbalového hřiště a v centru města. Starosta informoval o možnosti dotace na
realizaci nového trávníku na fotbalovém hřišti a o zřízení městské policie.

Z jednání zastupitelstva města
Ze zápisu zveřejněného dne 8. 10. 2021 na stránkách města, zapisoval Pavel Hanuš. Více informací najdete na
www.kardasova-recice.cz / Úřad / Úřední deska / Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města konané dne 29. 9. 2021 projednávalo tyto body:
Bod č. 1 – Zpráva o činnosti Městského úřadu za uplynulé období
➢

Starosta města přednesl informace o celkovém stavu plynofikace města a postupu prací v ulici Tyršova a na
náměstí J. Hrubého. U kostela došlo ke zdržení stavebních prací z důvodu archeologického výzkumu na místě původního hřbitova.

➢

V horní části Husovy ulice byla dokončena přeložka sítí a dokončena finální úprava povrchů, zároveň
probíhají jednání na krajském úřadě o opravě kanalizace v dolní části ulice, která je zde v havarijním stavu.

➢

Vichřice ze dne 29. 6. 2021 způsobila velkou kalamitu v městských lesích, poničila stromy okolo hřbitova,
památník na náměstí Svobody, střechy a stromy po celém městě.

➢

Pokračuje obnova a opravy bytového fondu.

➢

Zhodnocení stavu dotací na tělocvičnu, školu a obnovu rybníka Žabov.

➢

Pokračují práce na vybudování autobusové zastávky v Mnichu.

➢

Pokračují opravy dětských hřišť a obnova veřejné zeleně po vichřici.

➢

Na hřbitově je budováno nové kolumbárium.

➢

Starosta města poděkoval místním dobrovolným hasičům za pomoc při vichřici v Kardašově Řečici a pomoc obcím poničeným tornádem na Moravě.

➢

Připravuje se oprava rozvodů vody a kanalizace v ulici Komenského.

Řečické zajímavosti X-XII/2021

9

Bod č. 2 – Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 641/2 v k.ú. Mnich u Kardašovy Řečice za
cenu 300,- Kč /m2 bez DPH za účelem rozšíření zahrádky a prodej pozemku p.č. 293/3 v k.ú. Kardašova Řečice za
500,- Kč/m2 bez DPH pro výstavbu RD.
Bod č. 3. – Zastupitelstvo města schválilo prodej příslušné části pozemku p.č. 4226/7 v k.ú. Kardašova Řečice za cenu
500,- Kč/m2 bez DPH za účelem výstavby RD.
Bod č. 4 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků za účelem výstavby garáží.
Bod č. 5 – Zastupitelstvo města vzalo na vědomí závěrečný účet a zprávu dozorčí rady SMO BV za rok 2020.
Bod č. 6 – Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh na střednědobý výhled rozpočtu města Kardašova Řečice na
období 2021–2025.
Bod č. 7 – Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za
komunální odpad a navrhlo vytvoření pracovní skupiny zabývající se touto vyhláškou.
Bod č. 8 – Zastupitelstvo města pověřilo Radu města zajištěním vypracování studie proveditelnosti pumptrackového
areálu včetně orientačního nacenění jeho realizace („pumptrack je uměle vytvořený uzavřený okruh pro terénní
jízdu na kole, okruh je tvořený vlnami, klopenými zatáčkami a podobně…“ pozn. redakce).
Bod č. 9– Diskuze
V rámci diskuze bylo odpověděno na tyto otázky občanů města:
- stav obchvatu města: probíhá územní řízení
- stav kanalizace v Husově ulici: bude provedena oprava nejvíce poškozené části a připravuje se celková
rekonstrukce
- stav plynofikace města a udržitelnost topení plynem do budoucnosti a proč nebyla provedena oprava teplovodu:
před dvěma lety došlo k ukončení smlouvy o dodávkách tepla mezi Městem Kardašova Řečice a firmou Delta.
Z tohoto důvodu byl jako nejvhodnější způsob vytápění zvolen plyn.
- dopravní značení u školy a způsob ochrany zde přecházejících občanů: probíhá jednání o umístění semaforu
- zeleň v ulici Husova a v lokalitě u fotbalového hřiště: bude zpracován projekt.

- inzerce

Upozorňujeme občany, že je nové kolumbárium na místním hřbitově a je možné si
tato místa zamluvit. Městský úřad – správa
hřbitovních míst (tel. číslo: 383 134 484, 731
457 993).

Řečické zajímavosti X-XII/2021
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Z městského úřadu – Sbor pro občanské záležitosti
„Blahopřejeme jubilantům naší obce“
Autor: Zdeňka Bzonková
V uplynulém čtvrtletí oslavili svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané:
Věra Leštinová

Eva Kozlová

Eva Vašková

Vlasta Vaňková

Eduard Dvořák

Vlasta Machová

Hana Vítová

Stanislav Charvát

Zdeněk Belšán

Marie Marková

Eva Kovářová

Eva Hanzlíková

Marie Nováková

Jarmila Lexová

Jan Zelenka

Jan Pastorek

Rozkvetlá Řečice
Autor: Jana Chvojková
Taková malá zahrádka nebo truhlík na okně se může zdát leckomu jako zbytečnost, co nestojí za řeč. Ale jen si zkuste
představit, kdyby jich opravdu nebylo. Naštěstí v našem městě a místních částí takových rozkvetlých oken
a zahrádek, lahodících oku kolemjdoucích máme hodně.
I v letošním roce se konala soutěž Rozkvetlá Řečice. Na to, kolik máme v našem okolí skvělých zahrádkářů, se
bohužel do soutěže nezapojilo tolik lidí, kolik jsme očekávali. V letošním roce byli oceněni poukázkami na zahradnický
materiál v hodnotě až 1000 Kč tito výherci:
Iveta Koubová, ulice Palackého
Hana Peltanová, ulice Nádražní
Alena Bouzková, ulice Bezručova
Eliška Vítová, ulice Hradecká
Zvláštní poděkování města patří paní Daně Ouškové, která svojí neúnavnou pílí zkrášluje naše Benátky, kde každé
jaro nádherně rozkvete spousta květin, které zdobí pestrými květy tuto část města až do podzimu.
Všem, kteří dělají naše město krásnější, děkujeme!

Řečické zajímavosti X-XII/2021
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Události, zajímavosti, komentáře
K svátku sv. Mikuláše dostalo celé město pěkný dárek
Autor: František Beneš
Opět se rozezněl téměř 200 let starý zvon na věži řečického kostela po
náročné opravě mechanického závěsu, tzv. srdce a instalaci nového
šetrnějšího a úspornějšího systému automatického vyzvánění pomocí
sofistikovaného lineárního elektromotoru s bezpečnostními čidly, který
bezmála po třiceti létech provozu nahradil ten původní, již nefunkční.
Rekonstrukci provedla úspěšně odborná kampanologická firma pana
Michala Votruby z Tábora a o investici se rovnoměrně podělilo město
a farnost Kardašova Řečice.
Z tohoto důvodu byly upraveny i časy spouštění nově instalované
zvonkohry v návaznosti na periodu odbíjení věžních hodin a vyzvánění
uvedeného kostelního zvonu takto: 12:05 - skladby „Na řečickým rynku"
a „Christmas Happy“, 15:01 - skladby „Narodil se Kristuspán„a "Štědrý večer
nastal“, 17:01 - „Narodil se Kristuspán„ „Štědrý večer nastal“ a 18:05 skladby „Na řečickým rynku" a „Christmas Happy“.
Příjemné prožití svátků vánočních přeje všem František Beneš.

Kultura se nedá

Nový systém na věži řečického kostela (foto: F. Beneš)

Autor: Karel Sláma
Složité a komplikované podmínky pro kulturní život, dění a konání nadále trvají, přinášejí řadu potíží a provedení
některých akcí rovnou znemožňují. Přesto končící rok nebyl tak úplně marný, nabídl přece jenom několik pořadů,
akcí a událostí, které přilákaly řadu diváků a účastníků a vnesly pár tónů tolik kýžené běžnosti a scházející normality.
Byla to nejenom činnost divadelníků, o které ostatně v minulém čísle ŘZ pojednává obšírněji předseda DS J. K. Tyl
Tomáš Englický, ale třeba také práce Řečické kapely, která ve svízelných podmínkách domácí produkce natočila a
k vydání připravuje své již čtvrté autorské CD, a především svým koncertem na tradičním „Pouťovém podiu“ přinesla
tolik potřebný závan pohody a radosti. Celoměstská oslava Mezinárodního dne dětí pak byla zdařilou manifestací
touhy po lepším příštím a patří se znovu poděkovat všem, kteří se na její přípravě a provedení podíleli. Podzim patřil
mimo jiné dvěma zajímavým přednáškám v radničním sálu (Kateřina Žižková nám přiblížila Jižní Koreu, Oldřich Čondl
pak novinky v pravidlech silničního provozu). Městská knihovna nabídla prostor křtu nové povídkové knihy Petra
Hanzlíka „Horečka“ a také „Vzpomínkové promítání“ se již čtrnáctým pokračováním vrátilo po takřka dvou letech ke
svým divákům, aby je potěšilo dalšími archivními unikáty a několika novými díly Řečického filmového zpravodaje.
Patří se tedy kulturním činovníkům a neméně tak divákům popřát lepší nový rok, výdrž a elán. Kultura se nedá!

Řečické zajímavosti X-XII/2021
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Jižní Korea očima Kateřiny Žižkové aneb život studenta na druhé
straně světa
Autor: Jana Chvojková
V říjnu se konala v radničním sále přednáška Kateřiny Žižkové, studentky koreanistiky na Karlově univerzitě, která se
nedávno vrátila z půlroční stáže z Jižní Korey. Jižní Korea je jednou z nejvyspělejších zemí světa, ale tato země je pro
většinu lidí docela neznámá. Málokdo tam byl, málokdo se tam chystá… Kateřina nás přesvědčila, že jde
o nádhernou zemi, která nabízí snad
všechno, co si cestovatel může přát – krásné
hory, tajemné buddhistické chrámy, čistou
přírodu i obrovská města. Přednáška byla
doplněná projekcí fotografií, provázená
velmi
poutavým
vyprávěním
nejen
o studentském životě, ale i běžném životě
Korejců.
Kateřina
také
pohovořila
o
gastronomii,
místních
specialitách
a zvycích. Pár perliček, které mne zaujaly:
Když si zapomenete například mobilní
telefon na lavičce, téměř se 100% jistotou ho
tam druhý den najdete nebo že mnohé
dívky dostávají k šestnáctým narozeninám
od rodiny plastickou operaci obličeje.
Kateřina se s námi rozloučila v korejštině
a slíbila, že její cesta do Jižní Korey nebyla
určitě poslední, takže se zase někdy

Kateřina Žižková přednášela o životě v Jižní Korey (foto: N. Semerád)

můžeme těšit na další milé setkání.

Ani okresní hejtmani to neměli lehké
Autor: Jan Frolík
Uplynuly sotva čtyři roky od doby, kdy jsem na stránkách Řečických zajímavostí informoval o první samostatné
vědecké publikaci bývalého žáka řečické základní školy PhDr. Martina Klečackého Ph.D. Jednalo se o knihu Český
ministr ve Vídni. Ve službách císaře, národa a politické strany.
Letos v létě se Martin Klečacký představil odborné veřejnosti, ale
i amatérským zájemcům o historii svým druhým titulem Poslušný
vládce okresu. Okresní hejtman a proměny státní moci v Čechách
v letech 1868–1938. Jak je patrné už ze samotného názvu knihy,
zúročil v ní výsledky svých bádání zaměřených na fungování státní
správy v posledních desetiletích existence Rakousko-Uherska
a během dvaceti let, po něž trvalo meziválečné Československo, a to
na úrovni okresů. Je logické, že se zaměřuje především na jejich
nejvyšší představitele, okresní hejtmany, kteří byli do své funkce
jmenováni vládou. Ti řídili v obou těchto obdobích úřady státní správy
jednotlivých svěřených území, ale byli také jejich nejreprezentativnějšími představiteli, kteří měli mimo jiné i povinnost oblékat si při
významných událostech okázalou uniformu. Předpokladem pro výkon
této funkce bylo dobré vzdělání, především právnické, kterým se
hejtmani řadili mezi vzdělaneckou elitu své doby. I když byla jejich
moc omezená pouze na region, který spravovali, měli poměrně široké
pravomoci. Tolik tedy jenom velice stručně k základnímu seznámení
s rolí okresního hejtmana ve veřejné správě podle informací, které
jsem načerpal z prvních stránek úvodu. Obsahově zahuštěná
publikace má však více než tři sta stran. Čemu všemu tedy věnuje
Martin Klečacký pozornost?
Obálka nové knihy Martina Klečackého (zdroj: NLN)
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V prvé řadě historickým souvislostem, konkrétněji reformám, které
vedly k vytvoření této funkce
a k vymezení její administrativní
náplně. Byrokratická správa na
jakékoliv úrovni představuje složitý
útvar, který prochází nejrůznějšími
proměnami vyplývajícími ze změn
v zákonných opatřeních, ale
i spontánním vývojem, s nímž
prvotní záměry původně ani
nepočítaly. Mýlil by se přitom ten,
kdo by se domníval, že státní
úřednictvo okresů mělo vždy
snadné živobytí jak ze strany
pracovního vytížení, tak výdělku.
Nadřízené vládní orgány na něm
šetřily, a navíc často v této sféře
veřejného angažmá vládl značný
chaos, jehož důsledkem byla
i nevyváženost v odměňování
jednotlivých úředníků. Svízelnou
existenční
situaci
okresních
hejtmanů v bezprostředně poválečném Československu dokládají
jejich stížnosti, jako je kupř. ta, z níž
M. Klečacký cituje a která zároveň
podává svědectví o úkolech, jež
museli
vůdčí
představitelé
někdejších okresů plnit: …Jest tedy
přednosta okresní správy opravdu
duší celého úřadu. Jako takový

každodenně ráno pročísti musí
veškerou došlou poštu – 100 až 300
psaní (podle velikosti úřadu),
přiděliti je referentům, s nimiž
o některých záležitostech musí
promluviti a dáti jim ústní pokyny,
napsati vlastnoručně a vyříditi
osobně věci prezidiální (rázu
ponejvíce důvěrného, týkající se
např.
úřednictva,
bezpečnosti
státu), přijati hlášení okresního
velitele četnictva, obstarati věci
peněžní knihy a hospodaření se
týkající, přijímati návštěvy stran
s ústními stížnostmi a přáními,
provésti inspekci celého úřadu,
prohlédnouti a schváliti spisy, jež
předešlého dne byly jednotlivými
referenty
vyřízeny,
podepsati
všechny kanceláří vyhotovené
čistopisy, vyříditi věci z referátů, jež
si
vyhradil,
dohlédnouti
nad
personálem atd. …
Na dalších stránkách své nové
knihy se M. Klečacký zabývá mimo
jiné vazbami okresních hejtmanů
na stát jako takový, na národnost
(řada „starostů“ českých okresů
byla německého původu), v případě těch již čerstvě československých funkcionářů i na jejich
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setrvávající tendence vyřizovat
veřejné
záležitosti
nepružnými
konzervativními metodami, které si
osvojili ještě za dob, kdy sloužili
rakouské
monarchii.
Autor
neopominul
ani
specifičtější
témata, jako byla kupř. role
protekčních tlaků při obsazování
úřadů, úzce osobní ambice vyšších
úředníků, záležitosti související s jejich rodinným zázemím atd., atd.
Text publikace je doplněn grafy,
tabulkami a v případě zvlášť
výrazných osobností mezi hejtmany
i biogramy, které shrnují jejich
kariérní život. Patřičnou dobovou
atmosféru dodávají knize výstižně
vybrané fotografie plné pánů
nesmírně důstojného vzezření.
Zdůrazňovat, že Poslušný vládce
okresu je vynikající historickou
studií, by bylo nošením dříví do
lesa.
Šestatřicetiletý
Martin
Klečacký, v současnosti zástupce
ředitele pro vědeckou činnost
Masarykova ústavu a archivu AV
ČR, je historik, o němž – bude-li
tento čím dál komplikovanější svět
dále trvat v alespoň trochu
rozumné podobě – nesporně ještě
hodně uslyšíme.

Vánoční meditace s listováním v deníku
Autor: Zdena Maršíková
Psaní deníku je asi charakteristické pro určitý typ lidí, o nichž to také svým způsobem něco vypovídá. Možná
nejvýstižněji to vyjádřil Josef Čapek ve svém eseji Kulhavý poutník, když napsal, že deník je „vítaným útulkem duchu,
který v sobě tají lecjaký neklid, odpoutanost i tíhu.“ Kdysi jsem dospěla k názoru, že psaní deníku má smysl už jen
proto, abych si třeba zaznamenala zajímavé myšlenky a názory, se kterými se setkám, ale i to, co člověk ze svého
života často zapomene, nebo na co si jen mlhavě vzpomíná.
Při hledání nějakého vánočního
námětu pro Řečické zajímavosti
jsem v deníku objevila citaci
z dopisu mého bratrance: „Čím by
byly dějiny bez narození Krista?
Dalekou a marnou cestou bez
cíle.“ Poněkud jinak se na toto
téma vyjádřil kdysi Ludvík Vaculík
v jednom ze svých „Posledních
slov“, psaných pro Lidové noviny,
když napsal, že jsme kdysi (my lidé)
stvořili příběh, který v nás má
udržovat iluzi, že náš život má
nějaký smysl“. Je možné si vymyslet
příběh, který pak bude dva tisíce
let formovat naše dějiny? A co by

nám vlastně bez toho „příběhu“
v životě zbylo? Beznaděj?
A tak se jako každoročně na
Vánoce těším i s vědomím, že jsem
své křesťanské víře leccos dlužná.
Těším se na rodinná setkávání
a zvyklosti i na to každoroční
přemítání, čím byl uplynulý rok pro
mě. Jsou roky, které uplynou bez
velkých vzruchů a událostí, a pak
nás jeden takový rok poznamená
na celý zbytek života. Říkám si, co
nás má v životě potkat, to nás
nemine. Skoro se mi chce věřit, že
některé životní kroky děláme
jakoby pod dohledem, ne-li na

podnět vyšší moci či božího
záměru, jak kdo chce. Někdy
dlouho váháme, jestli věci nechat
běžet, jak jsou nebo začít uvažovat
o změně. Když se pro ni konečně
rozhodneme, může se stát, že ono
rozhodnutí našemu životu změní
směr.
Ale vraťme se do současna, kdy
jsme i v čase předvánočním
neustále konfrontováni s pandemií
covidu 19. Nenechme se mást
radami „mudrců“ na sociálních
sítích ani samozvaných odborníků.
Na novou nemoc nemohou ihned
existovat dlouhodobě ověřované
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léky, jistě se jich dočkáme. Zatím
nám může pomoci očkování, které
zabrání
nejhorším
následkům
nemoci a samozřejmě ukázněnost
a
dodržování
ochranných
opatření,
třebaže
nás
svým
způsobem
v
osobním
životě

omezují. Mějme trpělivost a doufejme v lepší časy.
Přeji všem čtenářům Řečických
zajímavostí pokojné a radostné
vánoční svátky, prožité s těmi
nejbližšími.
Vím,
že
obvyklá
novoroční předsevzetí nebývají
většinou
naplněna,
a
tak
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nedávejme novému roku žádné
úkoly, nechme mu svobodnou vůli
a s tím co nám přinese, naložme
co
nejlépe,
podle
okolností.
Užívejme si ho pomalu, bez spěchu
a vnímejme přitom všechny krásy
světa, jak by řekl básník.

Podzimní Budapešť
Autor: Aneta Chvojková
Také poslední dobou slyšíte čím dál tím více o Budapešti jako o zajímavé turistické destinaci, kterou stojí za to
navštívit? Mezi ostatními evropskými metropolemi je hlavní město Maďarska zatím ne tolik známým a vyhlášeným
městem, ale to neznamená, že by nemělo co nabídnout. Dostat se do Budapešti je přitom jednodušší a finančně
méně náročnější než do některých západních velkoměst, a navíc jsou místní obyvatelé velmi milí, ochotní a turisty
vítají s otevřenou náručí. Na návštěvu Budapešti vám postačí přibližně tři dny, prodloužený víkend a určitě se tam
budete chtít ještě někdy vrátit…
Já jsem navštívila toto město na
konci října, počasí bylo ideální na
procházky po městě, návštěvu
památek i ochutnávku místních
specialit. Doprava do Budapešti
záleží na preferenci každého
turisty. My jsme zvolili přepravu
vlakem, která je pohodlná, levná
i poměrně rychlá. Dálkový spoj
společnosti RegioJet jezdí z Prahy,
přes Brno a Vídeň až do Budapešti
v pravidelných
intervalech,
z kterých je jednoduché si vybrat
ten nejvhodnější pro každého.
Cesta vlakem trvá přibližně sedm
hodin, což je tak akorát na
odpočinek, knížku nebo film. Cena
jízdenek začíná přibližně na 900
korunách za zpáteční jízdenku,
studenti mohou využít atraktivních
studentských slev. Někteří turisté
z Česka, které jsme v Budapešti
potkali, zvolili dopravu automobilem nebo autobusem, záleží na
tom, co komu vyhovuje.
Nabídka ubytování je v Budapešti
opravdu široká a za dobrou cenu.
Ubytování v centru, se snídaní
a potřebným komfortem se dá
sehnat i za 500 korun noc/osoba.
Nejjednodušší
je
podle
mne
vyhledávání
přes
aplikaci
booking.com, kde si můžete
ubytování zařídit v češtině, najdete
zde i recenze od ostatních
návštěvníků a další potřebné
informace.
Kdo by se bál jazykové bariéry,
nemusí mít strach. Maďarština je

sice naprosto odlišná od našeho
slovanského jazyka, ale se základy
angličtiny si zde určitě vystačíte.
Maďaři jsou na turisty zvyklí
a angličtinu ovládají velmi dobře,
informační cedule i letáky jsou
rovněž k dostání i v anglickém
jazyce. Milé překvapení však byla
možnost volby slovenského jazyka
v automatech na jízdenky do
městské
hromadné
dopravy.
A češtiny se v Budapešti také
nezbavíte, jelikož skoro každá třetí
skupinka turistů pochází z České
republiky. Co se týče peněz,
v Maďarsku
se
platí
forinty.
Hodnota jednoho forintu je tak
nízká, že se může stát, že
v peněžence budete mít například
30 000 forintů, což je v přepočtu asi
2 000 českých korun. V Budapešti
jde však pohodlně platit i eury
nebo pomocí karty. Obecně je
Budapešť
poměrně
levným
městem,
oběd
v
obyčejné restauraci vyjde na přibližně 150
korun.
A teď již k tomu, proč vlastně stojí
za to Budapešť navštívit. Turista zde
najde jak velké množství krásných
památek, tak i potěšení ve formě
gastro
zážitků
nebo
pobytu
v lázních. Doprava po městě je
velmi
dobře
organizovaná
a jednoduchá, na delší přesuny je
možné využít přepravu autobusem,
tramvají nebo metrem. Metro
v Budapešti má jednu zajímavost,
linka M1 (žlutá) je nejstarší linkou

podzemní dráhy na evropském
kontinentě. Otevřena byla v roce
1896 u příležitosti oslav tisíciletí
příchodu Maďarů do Karpatské
doliny a jsou zde k vidění historická
nástupiště i vlakové soupravy.
Avšak hodně památek se dá
příjemně obejít i pěšky, a ještě si u
toho můžete vychutnat dobrou
kávu v kelímku, zmrzlinu nebo
nějaké jiné občerstvení.
Z hlavních památek doporučuji
navštívit Baziliku svatého Štěpána,
ať už kvůli její nádherné výzdobě
nebo úchvatnému výhledu na
celé město, který nabízí terasa na
její kopuli. Nedaleko baziliky, na
východním břehu řeky Dunaje, se
nachází budova parlamentu –
největší ikona celého města.
Parlament je 268 metrů dlouhý
a 123 metrů široký a obzvláště
v noci, kdy je celý osvětlený, je
pohled na něj opravdu dechberoucí.
Hned
vedle
budovy
parlamentu, na břehu Dunaje, se
nachází
známý
památník
věnovaný
židovským
obětem
druhé světové války. Jedná se
o desítky párů bot žen, mužů i dětí,
které připomínají tisíce obětí, které
byly na tomto místě zastřeleny
fašisty. Dalším turistickým bodem je
určitě Gellertův vrch, ke kterému
vede příjemná procházka parkem
nad Dunajem. Zde najdeme sochu
Svobody a pevnost Citadella. Dále
po břehu stojí za návštěvu
Rybářská bašta a Matyášův chrám.
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Jak říká jedna turistická stránka
„nenavštívit
Rybářskou
baštu
v Budapešti
by
bylo
jako
nenavštívit
Koloseum
v Římě,
Eiffelovku v Paříži nebo Big Ben
v Londýně“. A je to pravda, jedná
se o rozlehlou a malebnou stavbu
tyčící se nad řekou, ze které je
krásný výhled na druhý břeh.
Na druhém konci města, při
procházce po Andrássyho třídě,
dojdete až na náměstí Hrdinů a
k parku
Városliget,
kde
se
nacházejí asi nejznámější lázně
v Budapešti – Széchenyi. Náměstí
Hrdinů je jedno z hlavních náměstí
ve městě a jeho dominantou je
Památník
Tisíciletí
se
sochou
archanděla Gabriela na vrcholu.

Po stranách náměstí najdeme
Muzeum krásných umění a Dům
umění, což by milovníci obrazů
určitě neměli vynechat. Z muzeí je
zajímavé také Národní muzeum
s expozicí historie Maďarska.
Pokud chcete z výletu přivést
nějaký maďarský suvenýr anebo
ochutnat místní speciality, určitě
navštivte
centrální
tržnici.
Obchodníci zde prodávají ovoce,
zeleninu, uzeniny, víno i vyhlášenou
maďarskou papriku. Nezapomeňte
ochutnat langoš, maďarský guláš
nebo paprikáš. V rámci „gastro
turismu“ pak doporučuji vyhlášený
Street
Food
Karaván,
místo
s příjemnou atmosférou, kde si pod
širým nebem můžete vychutnat

něco z široké nabídky „jídel do
ruky“. Ti, co mají rádi zmrzlinu, by se
měli zastavit v Gelarto Rosa, kde
vám šikovní zmrzlináři vykouzlí
zmrzlinu ve tvaru růže. Pro večerní
posezení se skleničkou alkoholu
pak doporučuji ikonický Szimpla
Kert,
hospodu
ve
starém
vnitrobloku v bývalé židovské čtvrti.
Výše uvedené tipy jsou pouze
výčet z celé řady zajímavých míst,
lokalit
a
podniků, které se
v Budapešti nachází a na které
byste při plánování návštěvy
tohoto města neměli zapomenout.
Budapešť je turistické, přátelské
a moderní město s významnou
historií, které každého cestovatele
určitě mile překvapí.

Pohled z kopule Baziliky sv. Štěpána na město, Socha Svobody na Gellert Hill a budova parlamentu (foto: autorka).

Boty na dunajském nábřeží a náměstí Hrdinů (foto: autorka).
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Rybářská bašta a Bazilika sv. Štěpána (foto: autorka).

Peču, pečeš, pečeme…
Autor: Veronika Slaninová
Pečení cukroví je krásná tradice. Provoněný byt, cukroví vyskládané v několika krabicích – to je ta pravá vánoční
idyla. Hospodyňky se předhánějí, která zvládne upéct víc druhů a nezapomenou se tím pochlubit na sociálních
sítích. Čím dříve, tím lépe. Kdo nedá koncem listopadu na facebook nebo Instragram fotku alespoň perníčků, ten
jako by nebyl. Pak je ještě potřeba přidat fotky prvního sněhu (co kdyby někdo nepostřehl, že napadl), vlastnoručně
vyrobeného adventního kalendáře a adventního věnce, nadílky od Mikuláše a nazdobeného stromečku. Jinak by
Vánoce snad ani nemohly přijít.
Ale zpět k cukroví. Naše děti jsou
poměrně vybíravé, proto jsem si
vždy vystačila jen s pár základními
druhy – linecké s pořádně kyselou
marmeládou, vanilkové rohlíčky,
perníčky a vosí hnízda. Po několika
pokusech s novými recepty jsem se
o osvěžení ustáleného seznamu již
nepokoušela, žížaly v kompostu
cukrovím rozmazlovat nemusíme.
Až
jednou…
Na
adventním
veletrhu v Soběslavi jsem viděla
nádherné perníčky. Byly zdobené
marcipánem. Ne tím pravým
z mandlí, ten já nerada, ale tím
z mléčné hmoty, který býval ke
koupení v každém „mlíčňáku“
a milovala jsem ho od malička.
Koupila jsem si kávu a jeden
perníček. A pak druhý a třetí.
A pak ještě několik domů, na
ochutnání. „Mami, to je to nejvíc
nejlepší cukroví, to musíme taky
udělat!“ Pravda, marcipánem už
jsem potahovala nejeden dort, ale

nikdy mě nenapadlo ho přilepit na
perníčky. To spojení chutí je
skvostné.
Rok 2014
Je 29. listopadu. Zapálím svíčky na
cinkacím stromečku a vonného
františka, naleju si skleničku vína,
uvařím kávu do hrnečku po
babičce a pustím si na CD
přehrávači koledy. Z uleželých těst
vykrájím
perníčky
ve
tvaru
stromečků, zvonečků a sněhových
vloček. Potom ještě linecká srdíčka
a hvězdičky, a nakonec vytvaruji
vanilkové rohlíčky. Večer ještě
umíchám
marcipán,
kterým
potáhnu perníčky a mám hotovo!
Vosí hnízda udělám až týden před
Vánocemi.
Po týdnu už nemáme perníčky,
lineckého
a
rohlíčků
slabou
polovinu, přestože zatím ujídají
pouze dva synové, třetímu je
teprve půl roku. Dobře, proces
zopakuji. V případě perníčků ještě

dvakrát. A od toho roku mají kluci
v kalendáři červeně vyznačený
začátek
adventu,
abych
perníčkovo-marcipánovou sezonu
náhodou nezmeškala.
Rok 2018
Je 2. prosince. Zapálím svíčky na
cinkacím stromečku a vonného
františka, naleju si skleničku vína,
uvařím kávu do hrnečku po
babičce a pustím si na CD
přehrávači koledy. Chci z ledničky
vyndat uleželá těsta. Je jich tam
slabá polovina, jsou na nich otisky
prstů všech tří dětí, na perníkovém
dokonce i zubů. Děti chtějí
pomáhat
s
pečením.
Mnou
navrhované
tvary
se
jim
nepozdávají, vezmou si celou
krabici vykrajovátek a vykrajují psy,
kosti, puzzle, figurky na člověče. Ze
zbytků těsta nemám šanci vyválet
další placku, protože jsou okamžitě
snědeny. Ještě štěstí, že marcipán
nejde dělat do zásoby, tam se mi
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podaří nadpoloviční většinu hmoty
zachránit a použít ji na zdobení
perníčků.
Celý postup se opakuje ještě
čtyřikrát,
perníčky
rovnou
zadělávám z kila mouky. CD
s koledami se mi po dvou týdnech
záhadně ztrácí a je nahrazeno
písničkami z pohádek. Na vosí
hnízda už rezignuji.
Rok 2021
Je 27. listopadu. Zapálím svíčky na
cinkacím stromečku a vonného
františka, naleju si skleničku vína,
uvařím si kávu do hrnečku po
babičce a pustím si na bluetooth
reproduktoru koledy. Těsta na
linecké
a
vanilkové
rohlíčky
nemám, zato mám dvě obrovské
koule perníkového
– žitného
i pšeničného. Dobře, už nejsou tak
obrovské.
Ale
aspoň
nejsou
okousané, jen olámané. Děti chtějí

pomáhat s pečením. Máme od
předloňska nová vykrajovátka –
v Tescomě byly obří slevy. Sady
velikonoční, kávové, narozeninové,
dinosauří. Ty všechny se na
vánoční perníčky báječně hodí.
Zejména razítko s ovcí vystihuje
letošní náladu ve společnosti, což
děti naštěstí nevnímají, ovečka se
jim prostě líbí. A taky tulipány,
smajlíci a nápis „Happy birthday“.
Na reproduktor připojí svůj mobilní
telefon a koledy jsou nahrazeny
hity jako Rybář minecraftovej, Když
nemůžeš tak přidej, The Spectre.
Pšeničné
těsto
se
chová
prapodivně. Aha, uvědomuji si
chybu v receptu. Děti mají
povoleno
ty
rozteklé
placky
okamžitě sníst, což za velkého
jásotu
ochotně
provedou.
Mícháme opravné těsto – na zítřek.
Z reproduktoru kvílí Bambusovej
král. To chce druhou skleničku vína.
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Nadšení děti neopouští, vytrvale
pomáhají
i
s
marcipánem
a zdobením perníčků. Máme jich tři
krabice.
Je 28. listopadu. Za okny se objevily
peřiny sněhu, nádhera, dokonalá
první adventní neděle! Perníčků
máme už jen krabici a půl. Děti
poskakují kolem linky a těší se na
další pečení. Reproduktor se vybil
v polovině hitu Despacito. To je
dobrá zpráva. Ta horší je, že došlo
víno. Večer jsou stavy perníčků
doplněny.
Je 1. prosinec. Krabice zejí
prázdnotou a děti se ptají, kdy
budeme dělat perníčky s marcipánem. Asi se jim pokusím vysvětlit,
že nejlepším cukrovím jsou škvarky
a klobása nakrájená na kolečka.
Uspěju?

Souboj na vále – žitné nebo pšeničné perníčky s marcipánem?
Pšeničné perníčky:
500 g hladké mouky, 150 g moučkového cukru, 180 g medu, 100 g
změklého másla, 2 vejce, 1 lžička
kypřícího
prášku
do
pečiva
(nezkoušejte
nahradit
sodou),
přibližně 20 g perníkového koření.
Dle vlastní chuti pak možno
strouhaná kůra z ½ citronu, 2 lžíce
kakaa, 1 čajová lžička strouhaného zázvoru.
Všechny
suroviny
pečlivě
promícháme,
těsto
necháme
odležet alespoň přes noc, pokud
se odleží dva dny, tím lépe.
Pečeme při teplotě cca 160-165 ֯C.
Při vyšší teplotě se perníčky
většinou hodně vyboulí (vlastní
zkušenost) a to je při zdobení
marcipánem na škodu.
Žitné perníčky:
350 g žitné celozrnné jemné mouky
(v Kauflandu mají Pernerku), 100 g
moučkového cukru, 3-4 lžíce
medu, 40 g změklého másla,
2 vejce, 1 lžička jedlé sody, 4 lžičky
perníkového koření, 1-2 lžíce
mléka.

Postup stejný jako u pšeničných
perníčků, pouze teplota pečení se
pohybuje kolem 170 ֯C.
Jako u předchozího receptu je
možné dle vlastních preferencí
přidat citronovou kůru, kakao,
zázvor. Perníčky z žitné mouky jsou
ovšem pravou českou klasikou
a tradicí. A jak jsem se dočetla od
opravdových profíků, nic z toho do
perníčků nepatří, jen perníkové
koření a už žádné další „voňavky“
ani barvy.
Ani u jednoho receptu perníčky
ničím nepotírám. Někdo radí
potírat před pečením, někdo po
pečení (ať už bílky, celým
rozšlehaným
vajíčkem
anebo
dokonce rumem). Já šetřím síly na
marcipán.
Marcipán:
200 g polotučného sušeného
mléka, 100 g moučkového cukru,
3 lžíce teplé vody, 2 lžíce
kukuřičného sirupu (mají ve zdravé
výživě v Jindřichově Hradci), 2 lžíce
oleje (řepkový, slunečnicový), 1
a ½ lžičky mandlové tresti.

Pozor – na rozdíl od těsta na
perníčky nelze marcipán připravit
do zásoby! Je určen k okamžitému
zpracování.
Jakmile
zaschne
a ztuhne, již nepůjde rozválet
a nejspíše ani modelovat. Lze jej
sice dát na chviličku do mikrovlnné
trouby a rukama pečlivě prohníst,
ale už zůstane pravděpodobně
hrudkovatý a bude se s ním špatně
pracovat.
Mléko
a
cukr
prosejeme.
Smícháme tekuté suroviny – vodu,
olej, kukuřičný sirup a tresť,
přisypeme
moučkový
cukr
a promícháme. Potom vpracujeme sušené mléko. Pokud je
marcipán příliš řídký, přisypeme
buď sušené mléko nebo cukr,
podle
vlastních
chuťových
preferencí. Pokud je tuhý, můžeme
přidat trošku vody – ale velmi
opatrně, stačí po lžičkách anebo
přidáme kukuřičný sirup. Záleží totiž,
na co hmotu budeme chtít použít.
Po přidání vody marcipán změkne,
ale potom zase rychle vyschne
a ztvrdne. Taková hmota se hodí
na figurky, které mají držet nějaký
tvar. Když přidáme kukuřičný sirup,
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hmota zůstane měkčí a vláčnější –
hodí se na potahování dortů.
Marcipán zpracovávám v domácí
pekárně – režim míchání těsta. Jde
to ale i hnětacími metlami od
ručního šlehače nebo ručně –
napřed
nahrubo
zapracovat

rukama v míse, potom přendat na
vál a propracovat. Velmi záleží na
mléku, každá šarže se chová jinak,
univerzální přesný recept proto
neexistuje, je potřeba reagovat
podle toho, jak se nám marcipán
bude chovat a na co ho
potřebujeme.

1)
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Barvení
–
osobně
používám
nejraději sypké potravinářské barvy
(koupíte v místním železářství). Do
kousku těsta udělám dolík, nasypu
trošku barvy, zakápnu kapkou
vody a zapracuji. Na vánoční
perníčky
marcipán
nebarvím,
nejvíc jim sluší přirozená bílá barva.

2)

1) Vše je připraveno – silikonový vál, zvonící stromeček, františek v
dýmníku, víno, káva, reproduktor na koledy, těsta, pečící plechy
vyložené folií na pečení od Tescomy.

3)

2) Do pšeničných perníčků patří dle výše uvedeného receptu
opravdu kypřící prášek do pečiva. Pokud ho experimentálně
nahradíte sodou (jako jsem to poprvé zkusila letos), dopadne
to nějak takhle.

4)

3) Dinosauři a pes u dětí jednoznačně vedou – perníčky před upečením. A proč jsou na nich vytiskané motivy,
když se stejně budou polepovat marcipánem? Je to hlavně proto, že takové perníčky lépe drží plochý tvar. A
také proto, že pokud by ke zdobení marcipánem z nějakého důvodu nedošlo, vypadají parádně i jen tak (což je
pro mě – antitalent na bílkovou polevu dost zásadní).
4) Perníčky po upečení – vypadají dobře i bez toho marcipánu, no ne?
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6)

5)

5) Suroviny pro výrobu marcipánu. Kukuřičný škrob je na podsypání při válení placky – někdy to je potřeba, někdy ne. Stejně tak
při tvarování figurek někdy pomůže ruce lehce poprášit škrobem, potom se hmota nelepí. A pokud se lepí na vykrajovátka,
můžete poprášit celou placku, případně vykrajovátka do škrobu namáčet. Přebytečný škrob se potom snadno setře z hotových
výrobků mašlovačkou.
6) Rozválená placka – začínáme vykrajovat a polepovat perníčky. Marcipán po vykrojení a vytisknutí motivu lehce potřu ze
spodní strany vodou a přitisknu na perníček.

7)

9)

8)

7) Perníkový kluk. Kus Ameriky i na českých stolech!
8) Nakonec musím uznat, že dinosauři jsou vážně roztomilí.
9) Ujídání? Neznáme!

10)
)

10) Hotovo… Tedy hotovo pro dnešní den. Víno dopité, baterie v reproduktoru vybitá, svíčky dohořely, stejně tak pár františků. Celá scenérie se bude do
Vánoc ještě mnohokrát opakovat.

A které perníčky jsou lepší? Pšeničné dělám už roky, žitné jsem zkusila
letos poprvé. Jsou původnější, tradičnější. Po pečlivém posouzení
naší pětičlennou rodinou (psa jsme se neptali) jsou žitné jednoznačným vítězem souboje. Jen nevím, jestli to není tím, že pšeničných
jsme po těch mnoha letech už dost přejedení a změna je vítaná.
Ale jakmile se perníčky polepí marcipánem, verdikt se mění podle
dětí takto: Lepší jsou ty, na kterých je tlustší vrstva marcipánu!
Jestli chuti perníčků s marcipánem propadnete tak, jako my, můžete si jejich přípravu zopakovat i na Velikonoce. Formičky zakoupíte
v místním železářství.
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Základní škola
Šesté třídy vyrazily za hvězdami
Autor: Jana Sobotková
I v této náročné době se nám podařilo domluvit
exkurzi do nově zrekonstruované Hvězdárny
a planetária prof. Františka Nušla v Jindřichově
Hradci. Tam jsme právě v nově zřízeném planetáriu
společně absolvovali krásný výukový program
o planetách naší sluneční soustavy a o celé naší
galaxii, potažmo vesmíru. Děti byly z programu
nadšené a za sebe musím říct, že 3D promítání
společně s výkladem, bylo opravdu působivé. Žáci si
prohlédli i dalekohledy a teleskopy, kterými
hvězdárna disponuje.
Hvězdárna a planetárium v J. Hradci nabízí i programy pro veřejnost. Dvakrát v týdnu pozorování
večerní oblohy a každou neděli odpoledne program
vhodný pro naše nejmenší. Podrobné informace
naleznete na jejich webových stránkách. Za sebe
i naše šesťáky musím říct, že návštěva určitě stojí za to!

Žáci šesté třídy před hvězdárnou v J. Hradci (foto: J. Sobotková)

12. ročník česko-slovenského projektu
Autor: Dagmar Vyhlídková
Do tohoto projektu se letos přihlásilo 928 škol s celkovým počtem 106 074 žáků, z toho v ČR 224 škol s celkovým
počtem 22816 žáků a ze SR 704 škol s celkovým počtem 83258 žáků. Každý rok je záložkový projekt nazvaný jinak.
Letos se chlubil týmto označením: „Záložka do knihy spojuje školy: Okouzlující svět knižních příběhů, pohádek
a básní“.

Letos nám byla přidělena slovenská
partnerská škola ze Žiliny, pro kterou jsme
vyrobili přes 250 ks záložek. V těžkém
období koronaviru jsme si do školy nemohli
pozvat žádného spisovatele jako tomu
bylo v některých předcházejících letech,
kdy mezi školáky přišel místní básník Jan
Frolík nebo spisovatelka Zdena Maršíková,
která na požádání před šesti lety
uspořádala pro třeťáčky pěknou besedu
o pohádkové knize Na řečickém rynku
kámen na kamínku. Poznáte z historické
fotografie dnešní vycházející žáky?

Historická fotografie – dnešní vycházející žáci
s paní Maršíkovou (foto: D. Vyhlídková)

Již několik let (od roku 2015) se naše škola kontaktuje se slovenskými kamarády a v rámci literárně-výtvarného
projektu si vyměňují záložky do knihy. V minulosti si naši žáci dopisovali se školáky z Bratislavy, Čadce, Vrútek a letos se
spřátelili s mládeží ze Žiliny. Žáci v rámci tohoto projektu četli, kreslili, stříhali, lepili a vymýšleli různorodé záložky do
knihy, které se koncem října odesílají do partnerské školy.

Žáci naší školy si pro sebe vybrali z velké
záplavy poslaných záložek tu nejhezčí
a založili si ji v rozečtené knize. Poněvadž jich bylo opravdu velké množství, uložili jsme přebytek do Městské knihovny
našeho městečka, aby si mohli ze záložek vybrat i další pravidelní čtenáři. K nahlédnutí je i kniha o Žilině, kde
najdeme mimo jiné informace o partnerské škole. O té se nám v posledním listě zmiňuje i koordinátorka projektu na
tamní škole. Na další již 13. ročník čs.-slov. projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY se naši školáci i učitelé těší.
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Výňatek z dopisu paní učitelky Boženy Bzdilikové ze ZŠ Martinská Žilina:
Keďže naša škola je z časti športová, preto máme aj bazén, posilovňu, dve telocvične a teraz aj krásne zrekonštruovaný športový areál. Deti na 1. - 4. majú plávanie v rámci rozvrhu, žiaci vyššieho stupňa už len ako krúžok po obede.
Je to fajn, ale je to aj veľmi náročné na udržiavanie a to aj finančne.
Zároveň k nám chodia žiaci z iných škôl na plavecký výcvik.
Kedysi sme mávali v každom ročniku triedy rozdelené, jedna bola
športová, zameranú na volejbal. Jedna jazyková, a jedna klasická.
Teraz to už takto nie je, zostala jazyková trieda a klasické triedy, no
zároveň v každej triede sú deti, ktoré chodia v rámci krúžkov na
rôzne športy – atletika, gymnastika, kanoistika, volejbal apod.
V meste majú deti viacej možností a klubov, ktoré so školami
spolupracujú. A rodičia sú radi, že sa deti viac hýbu…
Ja pochádzam z dediny na Kysuciach (do Žiliny dochádzam 40 km)
a tu u nás deti nemajú taký výber ako v Žiline, no zasa pohyb im
nechýba, keďže majú okolo seba prírodu, samé kopce, nehovoriac
o tom, že tu ešte deti pomáhajú aj rodičom pri práci v záhrade, čo
v meste zasa deti nepoznajú. Nuž, každý má niečo…
Keď som pozerala vašu dedinu, pripadalo mi to skôr ako malé pekné
mestečko, ani nie ako dedina. Máte to tam veľmi pekné a aj príroda
okolo – tie jazerá sú krásne.
Ešte raz ďakujeme za spoluprácu a uvidíme, možno medzi deťmi
vzniknú aj listové priateľstvá…
Záložky vyrobené žáky naší školy (foto: D. Vyhlídková)

Evropský den Jazyků
Autor: Tomáš Křiklán

- inzerce

Evropský den jazyků je oslavou Evropské jazykové rozmanitosti a jejím cílem je propagace učení se cizím jazykům.
I naše škola se zapojila do oslav. Děti se 26. 9. učily počítat do 10 a základní fráze v různých evropských jazycích.
Navíc zjišťovaly informace o jednotlivých evropských zemích, poslouchaly hymny, tvořily infografické plakáty.
Některé z nich se učily i tradiční tance. Jejich výrobky zdobí chodby školy. Věříme, že takové aktivity přispějí k jejich
chuti učit se cizí jazyky i nad rámec školní výuky.
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První republika
Autor: Tomáš Křiklán
Ve dnech 25. a 26. října si žáci naší základní školy připomínali výročí založení Československa. Každá třída si
vyzkoušela, jaké to je založit republiku. První den žáci vymýšleli vlajky, znaky, hymny, zákony i měnu své vlastní
republiky. Následující den se žáci vydali na pochod kolem Kardašovy Řečice a navštěvovali místa s první republikou
spojená jako například místní část zvaná Amerika a bývalá rakvárna. Při tomto pochodu si žáci vyzkoušeli aktivity,
kterými se děti v dřívější době bavily. Hráli kuličky, čáru nebo pouštěli draka. Nakonec žáci po obědě ochutnali
Masarykovo cukroví, které v předchozích dnech napekly žákyně osmých a devátých tříd.

Mokré vysvědčení
Autor: Iveta Toufarová
Od 9. září do 18. listopadu navštěvovaly naše třídy
3.A, 4.A, 4.B a bonusově i obě 5. třídy plavecký
výcvik. Z důvodu epidemie nemohly děti 5. tříd
v minulém školním roce výcvik dokončit. Na konci
celého kurzu obdrželi všichni žáci mokrá vysvědčení,
kde měli zaznamenány své úspěchy.
Městský Plavecký bazén Jindřichův Hradec vyhlásil
Výtvarnou soutěž pro děti ke kulatému jubileu 30 let
bazénu. S radostí jsme se soutěže zúčastnili,
a přestože byla oslava 30 let na základě nepříznivého
vývoje epidemie Covid-19 odložena na neurčito,
vítězové soutěže byli vyhlášeni v sobotu 27. 11.
zveřejněním jmen na facebooku a bazen.jh.cz.
Výtvarníci, jejichž obrázky porota vybere jako
nejhezčí, budou kontaktováni. Slavnostní vyhlášení se
odehraje v náhradním termínu. Doufáme, že naše
práce budou zdobit plavecký bazén další rok.

Svět knihy v Praze

„Covide, covide, velký trest tě nemine. Sportem tě překonáme, plaváním tě udoláme“ – výtvarná soutěž Plaveckého bazénu v J. Hradci
(foto: ZŠ)

Autor: Markéta Vochozková
Dne 24. 9. 2021 se vybraní žáci z osmé a deváté třídy zúčastnili veletrhu Svět knihy v Praze. Cesta byla dlouhá, ale
prohlédli jsme si spousty zajímavých knih a mnoho žáků si domů odvezlo i nějakou tu knihu pro sebe i rodiče.

Výlov rybníka Holná
Autor: Nela Svobodníková, žákyně 5. třídy
Na tento výlet jsem se moc těšila. Výlov jsem již dlouho
neviděla. Sešli jsme se před školou v 7:15 a za chvíli přijel
náš minibus, který nás odvezl na Holnou, kde se výlov
konal.
Po příjezdu na místo jsme se koukali na rybáře, jak loví ryby
v sítích a potom je z kádí přebírají. Musí vždy dělit velikost
a druh ryby. Poté je házejí do zelených kádí. Zajímavé bylo jít na procházku bahnem na ostrov, který se jmenuje
Naxos. Cestou jsme viděli uvězněnou štiku v bahně. Paní učitelka jí šla zachránit, ale uvěznila si v bahně holiny a jak
se snažila dostat z bláta, upadla a zašpinila si kalhoty. Všichni jsme se moc zasmáli. Paní asistentka paní učitelce
pomohla učistit kalhoty od největšího bláta. Zachráněnou rybu jsme dali do igelitky a odnesli rybářům. Na ostrově
jsme si dali svačinu a teplý čaj od paní učitelky. Po svačině jsme prozkoumávali ostrov. V okolí bylo mnoho racků.
Po příchodu z Naxosu jsme strejdovi Peťovi Janoušků dávali různé otázky, na které nám odpovídal. Paní učitelka mu
za ochotu předala rum na zahřátí. Poté následovala další procházka okolím a také kempem. Nakonec jsme se
s rybáři rozloučili a šli jsme k autobusu, který nás odvezl zpět do školy. Výlet byl moc zajímavý, určitě si to někdy ráda
zopakuji.
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Hasiči
SDH pomáhalo Moravě
Autor: Vladimír Lejsek
O víkendu 12. až 14. listopadu proběhla již naše druhá akce
„Dřevo na Moravu“. Tentokrát jsme vezli střešní latě. O vytěžení
dřeva z lesa se postarali někteří naši členové SDH. Po nařezání
se v pátek 12.11. latě naložily a navečer jsme odjížděli směr
Mikulčice. Tentokrát jsme jeli ve složení Jaroslav Skalník, Ondřej
Hrdinka a Vladimír Lejsek.
Druhý den jsme náklad vyložili za pomoci zaměstnanců ze ZD
Mikulčice, takže nám šla práce pěkně od ruky. Odpoledne jsme
pomáhali pokládat novou střešní krytinu na přístřešek. Navečer
jsme v zastoupení předali finanční dar od Divadelního spolku
Kardašova Řečice. Rozhodli jsme se předat dar panu Vítu
Pavkovi, který přišel vlivem tornáda o celý dům, zůstaly mu jen
některé hospodářské budovy. V neděli jsme u pana Pavky
pomáhali s úklidem a po obědě jsme vyrazili zpět domů. Tato
akce byla nyní zcela financována v dikci členů SDH K. Řečice,
kteří se na to skládali.

Dar řečických hasičů ve formě střešních latí
(foto: V. Lejsek)

Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu Ladislavu
Bartošovi z Mnichu za odvoz dřeva na pilu, dále panu Markovi
za pořez dřevní hmoty, panu Petru Kubíčkovi z obce Mostečný
za zapůjčení nákladního automobilu a v neposlední řadě městu
K. Řečice za zapůjčení DA Tranzit. Dále bychom chtěli velmi poděkovat paní Lucce Hlaváčové z Mikulčic za
poskytnutí zázemí.

Z činnosti řečických hasičů
Autor: Lenka Heřmánková
Letošní 43. týden byl pro naše členy výjezdové jednotky jeden z těch náročnějších. Ve středu 28. října byla naše
jednotka operačním střediskem vyslána do „Babek“ k monitoringu černého kouře vycházejícího z lesa. Naštěstí se
jednalo jen o hlášené pálení klestí.
Hned na to, v pátek 30. října ve 12:54, byl jednotce vyhlášen poplach – požár. Jednalo se o požár střechy zemědělské usedlosti – Holenský dvůr. Na místě dále zasahoval HZS J. Hradec a jednotky SDH obcí Jindřichův Hradec, Stráž
nad Nežárkou, Lodhéřov, Veselí nad Lužnicí, Ratiboř, Pluhův Žďár a Roseč. Vzhledem k množství vyslaných jednotek
byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. V 15:19 hodin dostali hasiči požár pod kontrolu, velitel zásahu hlásil
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lokalizaci požáru. Jednotky dále
musely rozebrat střešní konstrukci,
aby dohasily všechna ohniska.
Okolo 18. hodiny, poté, co byl
požár zlikvidován, většina jednotek
zásah ukončila a odjela na
základny. Na požářišti zůstala naše
jednotka, která ho monitorovala po
celou noc, s tím, že dvě noční
kontroly provedla také jindřichohradecká profesionální jednotka.
Na požářišti hasiči v průběhu noci
dohašovali několik nově rozhořelých
ohnisek. Zároveň neustále prozkoumávali, zda hrozí či nehrozí zřícení prohořelé střechy. Ranní průzkum (v sobotu 30.
října) za přítomnosti řídícího důstojníka HZS Jihočeského kraje ukázal nutnost vyžádání si speciální techniky. V rámci
mezikrajské výpomoci byl povolán ze Záchranného útvaru HZS ČR z Jihlavy pásový účelový automobil. Tím byla
ohořelá střešní konstrukce postupně rozebrána. Zásah byl kompletně ukončen v sobotu odpoledne po 15. hodině.
V neděli 31. října ve 12:48 byl vyhlášen další poplach a opět se jednalo o požár. Hořela kůlna v K. Řečici. Ihned po
příjezdu bylo zahájeno hašení, poté v dýchacích přístrojích došlo k rozebrání střešní konstrukce. Dále na místě
zasahoval HZS J. Hradec. Město K. Řečice zajistilo kontejner a členové naší jednotky pomohli majitelům vynosit
ohořelé věci do kontejneru. V 16:00 se jednotka vrátila zpět na základnu.

Protipožární zásah na Holenském dvoře (foto: SDH)

- inzerce
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Mladí hasiči
Od 8. září byl po prázdninové pauze opět zahájen kroužek mladých hasičů.
Celé září děti trénovaly na podzimní část hry Plamen, která proběhla 2. října
v Popelíně. Celkem se soutěže zúčastnilo na 200 dětí z okresu J. Hradec. Za
SDH K. Řečice se soutěže zúčastnilo družstvo mladších žáků, starších žáků
a dále tři dorostenci jednotlivci (kategorie středních a starších). Pro většinu
našich dětí šlo o premiéru na takovéto soutěži. Družstvo mladších se umístilo
na 7. místě, družstvo starších na 18. místě, a dorostenci obsadili ve svých
kategoriích 4., 4. a 5 místo.
Dne 20. října proběhl nábor do kroužku mladých hasičů. Celkem přišlo 12
nováčků. Jsme rádi, že zájem ze strany dětí je, aktuálně navštěvuje kroužek
mladých hasičů celkem 25 dětí ve věku od 5 do 18 let. V případě zájmu a po
domluvě, je možné kroužek začít navštěvovat kdykoliv v průběhu celého
roku.

- inzerce

Mladí hasiči na soutěži v Popelíně (foto: SDH)
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Protipovodňová ochrana
Městem K. Řečice byly zakoupeny
protipovodňové pytle a plnička. Po
domluvě s panem starostou jsme
několik pytlů naplnili pískem, aby byly
v případě potřeby připraveny.

Hasiči plnili pytle pro protipovodňovou
ochranu (foto: SDH)

Hasiči varují!
Hasiči varují před špatně udržovanými komíny, v loňské topné sezoně přibylo kvůli nim požárů. Hasiči od 1. září 2020
do 31. května 2021 vyjeli k 1 387 požárů způsobených provozem komínů. Proti stejnému topnému období předchozího roku to byl nárůst o 240 případů, uvedl vedoucí komunikace HZS. Nejčastějším případem je, když se v nevymetených spalinových cestách vznítí saze, od nichž zahoří celý komín. Jde přitom o příčinu, jíž se dá předcházet. Stačí
jednou do roka pozvat kominíka, uvedli hasiči. Dalšími příčinami jsou nevhodná konstrukce komínu či zahoření trámu
zazděného v komínu. Vedle rizika požáru zvyšuje špatně průchodný komín rovněž riziko otravy oxidem uhelnatým
a jinými toxiny, protože nejsou správně odváděny vzhůru, ale hromadí se v prostoru. Za funkční a bezpečnou
spalinovou cestu je podle zákona odpovědný každý majitel nemovitosti. Ten je povinen mít vypracovanou písemnou
zprávu o provedení jejího čištění nebo kontroly od kominíka.

FK Kardašova Řečice 1922
Fotbalová mládež
Autor: Tomáš Pražák a Pavlína Neugebauerová
Fotbalový podzim jsme přivítali novinkou na našem hřišti. Nově zde máme
instalované moderní LED osvětlení hrací plochy na zadním tréninkovém hřišti,
které využíváme již nyní v rámci podzimní přípravy našich hráčů. Za finanční
podporu této investiční akce děkujeme Městu Kardašova Řečice. Z dalších
investic ještě můžeme zmínit např. instalaci kamerového systému v našem
areálu.
A teď již k aktivitám klubu v rámci jednotlivých kategorií:

Starší žáci – výsledky podzimní části soutěže
N. Bystřice - K. Řečice 1:10 (Chvojka J. 3x, Jirsa J. 3x, Čáp A. 2x, Pluhařík Z.,
Musil O.)
K. Řečice – Strmilov 6:0 (Pluhařík Z. 2x, Jirsa J. 2x, Bína Š., Vácha J.)
K. Řečice – N. Včelnice 1:0 (Chvojka J.)
Dačice - K. Řečice 2 :1 (Čáp A.)
V zápasech nastoupili: Žižka M., Jirsa J., Pluhařík Z., Šergl J., Frýdl P., Musil O., Čáp A., Bína Š., Chvojka J., Vácha
J., Dvořák A., Virt L., Novák H., Neugebauer T.

Mladší žáci – výsledky podzimní části soutěže
K. Řečice – Jarošov n/Než. 2:0 (Čáp A. 2x)
K. Řečice – Lásenice 3:0 (Čáp A. 2x, Musil O.)
K. Řečice – Slavonice 0:2
K. Řečice – N. Včelnice 0:2

V zápasech nastoupili: Neugebauer T., Musil O., Čáp A., Virt L.,
Frýdl P., Šenold A., Dvořák A., Šergl J., Novák H., Bartůněk J.,
Michl M., Pluhařík Z., TranQuang T., Dvořák A.
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Starší přípravka – výsledky utkání včetně hodnocení trenéra
K. Řečice – Dačice 3:9 (Hrdlička M., Bartůněk J., TranQuang T.)
Kamenice n/L. - K. Řečice 14:2 (Hrdlička M., Kodymová M.)
K. Řečice – Třeboň 1:7 (Vodička P.)
K. Řečice – Stráž n/Než. 3 :12 (Michl M. 2x, Burtin V.)
K. Řečice - J. Hradec 0:12
K. Řečice - Č. Velenice 1:4 (Hrdlička M.)

V zápasech nastoupili: Mach Š., Vistak M.,
Vistak O., Michl M., Bartůněk J., TranQuang T.,
Vuchkan Y., Fuchak Y., Burtin V., Hrdlička M.,
Vodička P., Kodymová M., Sobotka T.

Na výsledcích zápasů se podílí náskok našich soupeřů, co se fotbalových dovedností týče. Našim hráčům se však až
na pár drobných chybiček, na kterých stále pracujeme, nedá vůbec nic vytknout. Všichni bojují jako tým, těší se na
zápasy a na hřišti ze sebe vydávají všechno. S každým zápasem a tréninkem se hráči po malých krůčcích zlepšují.
Děkuji všem rodičům za podporu!

Mladší přípravka – výsledky utkání včetně komentáře trenéra
Zápasy okresního přeboru jsme odehráli v rámci dvou samostatných turnajů. První z turnajů nám jasně ukázal naše
slabá místa. Druhý turnaj jsme zvládli o poznání lépe, zápasy byly vyrovnané, kluci makali a předvedli dobrou hru.
Stále se nám nedaří proměňovat i ty největší brankové příležitosti, ale na tom zapracujeme.
K. Řečice – Třeboň 2:13 (Hanzlík M. 2x)
K. Řečice – Suchdol Nad Luž. 2:5 (Hanzlík L., Hanzlík M.)
K. Řečice – Stráž nad Než. 3:4 (Hanzlík L. 2x, Hanzlík M.)
K. Řečice – Lomnice n/L. 0:4
K. Řečice – Suchdol n/L. 3:1 (Hanzlík L. 2x, Svobodník J.)
K. Řečice – Stráž n/N. 1:2 (Svobodník J.)
K. Řečice – J. Hradec 3:1 (Hanzlík L., Smolík O.)

V zápasech nastoupili: Svobodník J., Hanzlík L.,
Hanzlík M., Vaverka A., Pivec M., TranQuang
D., Závodný A., Svoboda J., Hrabal S., Smolík
O., Lašťovka A., Maršák P.

Na závěr sezony jsme si zajeli zahrát poslední venkovní zápas do Nové Bystřice. Byl to povedený konec podzimu. Teď
se již soustředíme na halovou část sezony.
N. Bystřice - K. Řečice 17:10 (Svobodník J. 4x, Maršák P. 2x, Smolík O. 2x, Pivec M., Svoboda J.)
Sestava: Svobodník J., Závodný A., Maršák P., Svoboda J., TranQuang D., Smolík O., Pivec M.
Dne 6. listopadu jsme odehráli první ze série halových turnajů ve sportovní hale v Táboře. Přechod do vnitřních
prostor je docela složitý, navíc většina s dětí si vyzkoušela fotbal v hale úplně poprvé. Na soupeře jsme nestačili.
Věřím, že až něco odtrénujeme v tělocvičně, tak budeme na dalších turnajích úspěšnější.
K. Řečice – FC MAS Táborsko B 1:6 (Hanzlík L.)
K. Řečice – Sudoměřice 0:13
K. Řečice – FC MAS Táborsko A 1:5 (Pivec M.)
K. Řečice – Mladá Vožice 0:2
Sestava: Hanzlík L., Hanzlík M., Vaverka A., Pivec M., TranQuang D., Hrabal S., Smolík O.

Fotbalová školička – fotbalové začátky očima trenéra
19. září – turnaj OP hřiště Peč
Další zkušenost pro naše nejmenší fotbalisty, pro většinu úplně první. Chvilku trvalo, než jsme se rozkoukali a odhodili
pochopitelnou nervozitu, ale poté se všichni vrhli do boje a předváděli divákům skvělou fotbalovou podívanou.
Všichni zaslouží pochvalu za nasazení a předvedenou hru. Výsledky se nepočítaly.
Sestava: Lašťovka A., Kodym Adam., Kodym Albert, Michal S., Závodný A., Šimek J., Randlová V., Janoušek J., Kubát
F., Vaňas D., Nedoma M.
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2. října – zápasy na hřišti tréninkového centra FCT Sezimovo Ústí
Byli jsme pozváni na kvalitní konfrontaci s Táborskem a Příbramí. Kluci předvedli skvělý výkon a oběma soupeřům byli
zcela vyrovnaným protivníkem. Tempo hry a nasazení bylo na vysoké úrovni. Po zápase nám byla nabídnuta další
spolupráce, za což jsme moc rádi.
Sestava: Kodym Adam., TranQuang D., Maršák P., Janoušek Jakub
17. října – turnaj v mini fotbale, hřiště Novosedly nad Nežárkou
Závěrečné venkovní zápasy v letošním roce jsme odehráli v Novosedlech. Pro některé to byly první zápasy v životě,
tak se teprve seznamují s tím, jak to na turnaji chodí. Všichni si s chutí zahráli a udělali si pěkné sportovní dopoledne.
Výsledky se nepočítaly.
Sestava: Lašťovka A., Michal S., Závodný A., Nedoma M., Šimek F., Janoušek Jiří, Janoušková E., Markes F., Markesová
V.
6. listopadu – zimní halová liga Staré Hodějovice
Poprvé jsme se představili na sérii halových turnajů ve Starých Hodějovicích. I přes problémy se složením týmu se nám
povedlo odehrát velmi dobré zápasy, které měly vysoké tempo a nasazení. Byla k vidění spousta pohledných akcí
a děti si turnaj opravdu užili.
K. Řečice – JFA Č. Budějovice 0:6
K. Řečice – Písek 8:4 (Závodný A. 7x, Janoušek Jakub)
K. Řečice – FC MAS Táborsko 3:8 (Závodný A. 2x, Kodym Adam)
Sestava: Randlová V., Závodný A., Lašťovka A., Kodym Adam, Janoušek Jakub, Markes F., Markesová V.

Přidáváme plán venkovních tréninků, abyste se na naše hráče a trenéry mohli přijít podívat:
Pondělí

16:30 - 18:00

starší a mladší přípravka

Pondělí

17:00 - 18:30

staší a mladší žáci

Sobota

10:00 - 11:30

fotbalová školička a mladší přípravka

Vše dobré v novém roce 2022 Vám přeje FK Kardašova Řečice 1922!

Fotbalový kalendář FK Kardašova Řečice (zdroj: FK KŘ)
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Sportovní klub
Zážitek z řečického půlmaratonu
Autor: Karel Hloušek
V sobotu 30. října 2021 se uskutečnil další z ročníků řečického půlmaratonu. Ve startovní listině byli krom dorostenců,
žen a mužů, i veteráni. Vybíhalo se z náměstí v Kardašově Řečici za pohodového, prosluněného počasí ve 13 hodin.
Mně, který byl na závod pozván svými přáteli – rodinou
Meislových, se nepodařilo start tohoto běžeckého klání
včas stihnout, jelikož jsem se zdržel na utkání Jindřichova
Hradce s Dírnou ve stolním tenise. Nicméně po přivítání
s Petrou a třemi dětmi od Meiselů, jsem záhy již číhal se
svým fotoaparátem na trati. Musím přiznat, že lehká
atletika patří mezi zhruba 20 sportů, které občas sleduji,
a to ponejvíce v televizním vysílání. Tady se jednalo
konkrétně o jednu lehkoatletickou disciplínu, totiž
o poloviční trasu populárního a velmi náročného
maratonu. Že běh je fyzicky namáhavým sportem ví asi
mnohý. Vím to i já, jenž několik tras běhů v mládí
absolvoval. Radost jsem měl zejména z třetího místa
z běhu od berounského nádraží na Tetín a zpět, kdy jsem
nechal za sebou např. i vybrané vojáky z berounských
kasáren.

Závodníci těsně po startu, s číslem 5 významný dirigent a světový akordeonista Jenda Meisel (foto: P. Meisel)

Vynikající cembalistka Petra Meisel dobíhá do cíle a vpravo závodníci na stupních vítězů (foto: K. Hloušek)

Běžkyně a běžci postupně obíhávali náměstí. Většinou se
usmívali a vypadalo to, že si běh užívají. Našli se i tací,
kteří při doběhu do cíle ještě zrychlovali. V duchu jsem
fandil všem, ale zejména pak Jendovi a jeho dceři Petře
od Meiselů, kteří se s délkou trasy statečně popasovali.
Jak jsem se dozvěděl od Petry starší, nebyl to od nich
první absolvovaný půlmaraton. Klobouk dolů.
Co sdělit na závěr? Snad jen to, že mítink se opravdu
vydařil a že podle mě jsou vítězi všichni, kteří se
nelehkého běhu zúčastnili. Je též nutno poděkovat za
skvělou organizaci závodu manželům Michálkovým
a jejich pomocníkům.

Stupně vítězů (foto: K. Hloušek)
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Slavia v Kardašově Řečici
Trocha sportu i zábavy
Autor: OP Slavia
Toto jsou akce, které jsme si pro naše spoluobčany připravili během září a října.
V září jsme pořádali soutěž v kopání penalt. Každý přihlášený si mohl kopnout pět penalt, dostal pivo nebo limonádu,
klobásu a kávu. Moc nás potěšilo, že se zúčastnilo i několik dětí, které tvořily skupinu se ženami. V kategorii muži bylo
odměněno prvních pět a v kategorii děti a ženy první tři.

Setkání řečických příznivců klubu SK Slavia Praha (foto: OP Slavia)

V říjnu jsme připravili akci nazvanou Posezení při české písničce za doprovodu dvou harmonik a jednoho bubnu. Pro
občany bylo připraveno občerstvení a tombola, z níž si každý něco odnesl domů. Tato akce se, myslím, vydařila
a lidé kteří přišli, odcházeli spokojení.
Dále se odbočka zúčastnila Valné hromady v Praze, navštívila některé ligové zápasy (třeba s Dynamem České
Budějovice) a účastnila se výjezdů na zápasy Konferenční ligy do Edenu. Do budoucna připravujeme nějaké akce
i pro občany města a výjezd na Konferenční ligu. Doufejme, že brzda jménem Covid nás nezabrzdí. Fotky
z pořádaných akcí můžete shlédnout na autobusové zastávce a na facebooku OP Slavia Kardašova Řečice.
V případě zájmu stát se členem přátel Slavia se můžete hlásit na tel. čísle 722 385 080 nebo na opslaviak.recice@seznam.cz

Historické okénko
Čtyřicet let od otevření mateřské školy
Autor: Aneta Chvojková (z Kroniky města Kardašova Řečice)
Dne 18. prosince 1981 byla v našem městě slavnostně otevřena nová mateřská školka až pro 130 dětí ve věku 2–5 let.
Slavnostní program začal už ve 13 hodin, kdy proběhla schůze, na které předseda MNV p. Michal zhodnotil postup
všech prací na této stavbě a ocenil ty, co se na stavbě podíleli. Poté všichni účastnící odjeli k mateřské škole, kde
byla symbolicky přestřižena páska a započala prohlídka celé budovy za doprovodu Bartošovy dechovky. Následující
den proběhla prohlídka pro všechny občany našeho města.
Výstavba nové mateřské školky probíhala v rámci akce Z. Zahájena byla v říjnu roku 1977 a na konci března
následujícího roku již byly hotovy základy pro oba školní pavilony, spojovací chodba, hospodářský pavilon a další.

Řečické zajímavosti X-XII/2021

31

Na akci se mimo jiné podíleli při brigádnických hodinách zaměstnanci závodů Koh-i-noor, JZD a státního rybářství.
Celkem bylo odpracováno přes 66 tisíc brigádnických hodin, z toho 15 tisíc hodin zdarma. Finanční náklady na
stavbu byly 3 850 000 Kčs. Nová mateřská škola měla čtyři třídy a svou vlastní kuchyni. Provoz školky začal 4. ledna
1982.

Historické fotografie nově vybudované mateřské školy (foto: městský archiv)

- inzerce
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Rozhovor s Josefem Novákem
Autor: Aneta Chvojková
Do posledního čísla tohoto roku jsme pro vás připravili
rozhovor s Josefem Novákem. Pepa je velmi milý a pokorný
člověk, kterého známe jako místního šikovného podnikatele
v oboru tesařství, klempířství a pokrývačství. Co už je však
méně známým faktem je to, že Pepa rád cestuje a projel
mnoho zemí, ze kterých si přivezl spoustu nevšedních
zážitků, o kterých umí poutavě vyprávět. Jak se ovšem
budete moci níže přesvědčit, tento rozhovor nebude
pouze o cestování…
Možná to o tobě není tak známá informace, ale vím, že jsi
vášnivý cestovatel a projel jsi několik zajímavých zemí…
Je to pravda, projeli jsme toho docela hodně. Byli jsme
například v Nepálu, to byla docela drsná výprava, protože
jsme vůbec nevěděli do čeho jdeme. Jeli jsme tzv. na blind,
půjčili jsme si tam motorky a projížděli Nepál až „nahoru“
k Anapurnám (Annapurna je 55 km dlouhý horský masiv ve
středním Nepálu, pozn. redakce).
Další výpravu jsme podnikli do Indie, trvala jeden měsíc a
projeli jsme asi sedm indických států. Místy to bylo extrémní.
Jednou jsme zůstali asi v 5600 metrech nad
mořem a museli jsme tam přespat. Navigace
nám ukazovala, že cesta přes hory má trvat
dvě hodiny, ale jeli jsme to celý den, samé
serpentýny, cesta plná kamení. Museli jsme jet
krokem. Nakonec jsme uvízli v té výšce a byli
jsme donuceni tam přenocovat. Byla tam
taková lehátka ve stanu, kde člověk může
zadarmo přespat. V horách byla velká zima,
okolo 0 °C, k přikrytí tlusté, těžké, promaštěné
deky, které dlouho nikdo nepral, ale měli jsme
naštěstí svoje spacáky… Tam jsem měl strach,
jestli to zvládneme. V té výšce byl už hodně
řídký vzduch, špatně se nám dýchalo… Ale
když tohle všechno člověk překoná, zážitek je
to nakonec krásný.

Pepa Novák s domorodcem v Manali, Indie (archiv J. Nováka)

Parta kamarádů – cestovatelů na Korsice (archiv J. Nováka)

S kým na tyto dobrodružné výpravy jezdíš?
Jezdíme s partou kamarádů, dříve jsme měli
i takový motorkářský klub, jmenoval se KKMC –
Klub kamenických motocyklových cestovatelů. Například v Indii jsme byli ve čtyřech, ostatní
se báli a já sám nevím, jestli bych do toho šel
znovu. Máme stálou partu, je nás osm, ale
když se jedná o divočejší výlet, jezdíme ve
čtyřčlenné výpravě.
Kde jste byli s partou kamarádů poprvé?
Začínali jsme v rakouských Alpách, ve
Slovinsku. Rádi jezdíme i po Česku a Slovensku.
Vaše výpravy podnikáte výhradně na
motorkách?
Vždycky ty státy projíždíme na motorkách.
Většinou si půjčíme místní motorky, ale když to
Korsikou na sedačce motorky Aprilia (archiv J. Nováka)

Řečické zajímavosti X-XII/2021

33

jde, tak jezdíme se svými, například když
jedeme do Alp. Na Korsiku jsme také jeli se
svými motorkami, nechali jsme si je tam poslat trajektem. V Indii jsem měl půjčenou
motorku Royal Enfield, ta byla moc krásná.

Motorka Royal Enfield 500 (Bullet) v Indii (archiv J. Nováka)

Byli jsme takhle i na Kanárech nebo
v Albánii, Kambodžu a Vietnam jsme projížděli na skútrech. V Kambodži jsme navštívili
například známý chrám Angkor Vat, to bylo
úžasné. Celý areál Angkor je velmi rozlehlý
a plný kamenných chrámů se spletitými
chodbičkami. Je vidět, že ta civilizace, která
ho stavěla, byla velmi vyspělá. Moc se mi líbil
i ostrov Gran Canaria. Tam byly krásné hory,
panenská a nádherná příroda. Je to malý
ostrov, v průměru má asi 50 kilometrů. U pobřeží bylo asi 26 °C a v horách 7 °C. Mrzli
nám ruce. Čekal jsem, že se budeme válet
na pláži, ale ježdění po horách bylo nakonec krásné.
V Albánii jsme byli dvakrát. Poprvé asi v roce
2007 a tenkrát to byla ještě divočina. Silnice
bez asfaltu, do hlavního města vedla popraskaná panelová cesta. A když jsme se
tam vrátili o několik let později, byl vidět obrovský pokrok, všude asfaltky a dálnice…

Cesta do Muktinath jedním z nejhlubších údolí na světě mezi Anapurnou a
Dhaulagiri (archiv J. Nováka)

Lisování cukrové třtiny, Nepál (archiv J. Nováka)

Jaké vybavení vozíte na motorkách a co
všechno jste s sebou třeba do Indie nebo
Nepálu vezli?
Máme na motorkách vaky a v nich to nejdůležitější. Dříve jsme jezdili hodně pod stan, ale
teď už potřebujeme větší komfort a pohodlí.
Já jsem jel do Indie s malým batůžkem. I když
to byla výprava na jeden měsíc, stačilo mi to.
Beru si starší oblečení…
Jak jste řešili stravování a ubytování? Vaříte si
na cestě sami nebo využíváte místních služeb?
Stravovali jsme se v místních restauracích.
V Indii i v Nepálu to s jídlem bylo strašný, jejich
kuchyně je hodně kořeněná. Moc tomu ani
nepřidá to, když vidíte, jak to jídlo vypadá.
Samé mouchy, každý na vystavené potraviny
sahá a prohlíží si je... Někdy na jídlo ani nebyla chuť. V Nepálu jsem zhubnul asi 15 kilo.
Z místního jídla jsme ale ochutnali všechno
možné, typický Dal Bhat nebo čočku smíchanou s rýží a podobně... Chutnala nám
cibulová polévka, ta byla výborná. Na tom
jsem žil většinu dovolené. V regionu Mustang
nás místní obyvatelé pozvali na čaj. Byl to čaj
s lojem a moc mi nechutnal. V rámci úcty
jsme ho ale museli vypít.

Ochutnali jsme také místní pivo a bylo dobré. Když je chuť, tak chutná všechno. Třeba v Nepálu bylo pivo velmi
drahé, stálo asi 150 až 200 korun. Když jsme tam chtěli dát drobný dárek místním za opravu motorky, tak jsme jim
koupili právě pivo. A to bylo něco! Pro Nepálce je pivo jako když u nás dáme někomu prémiové víno za 20 000 korun.
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Pivo je pro ně vlastně taková zhýralost. Ale
samozřejmě ho s chutí vypili, schovaní pod
džípem, aby je neviděl jejich bůh.
Využívali jsme převážně noclehárny, kde se
spalo venku na lehátkách s moskytiérou,
proti všudypřítomnému hmyzu. Takové
přespání stálo jeden dolar a někdy bylo
i zadarmo, když jsme si u těch lidí koupili
nějaké jídlo. Spali jsme i v místních
hotelech, které ale byli na takové úrovni,
že tam ani netekla voda. Všude šváby,
ještěrky, špína, byli jsme rádi za vlastní
spacáky... Ale po týdnu si na to člověk
zvykne a už nám to pak přišlo normální.
Jak je to s jazykem a dorozumíváním na
takových výpravách?
Trošku se dokážeme v rámci party domluvit
anglicky, ale zrovna v těch asijských
státech to bylo těžké a spíše stylem
„rukama nohama“. Místní v horách
anglicky neumějí. Když jsme si tam
půjčovali motorky, tak nám ten prodavač
pořád dával do ruky kanystry s benzínem.
A my jsme se mu snažili naznačit, že je
nechceme… Stejně nám tam dva dal,
a nakonec jsme byli rádi, protože jsme
zjistili, že v horách, kam máme namířeno,
nejsou benzínky. Nakonec jsme si ještě
museli benzínové kanystry dokupovat.
Jednou se nám v Indii v horách stalo, že
nám došel benzín. Myslím, že to bylo
přechodu Kardung La, někde u obrovského jezera. Normálně jsme benzín kupovali
asi za 17,-/litr, ale tam nám ho domorodec
nabídl za 200,- za litr. Prvně jsme se cukali,
zkoušeli jsme obejít celou vesnici a sehnat
ho levněji, ale nikdo nic neměl, nikdo tudy
neprojížděl. Takže jsme se vrátili a museli
jsme ho koupit za tu vysokou cenu. Benzín
jsme vozili v kanystrech na motorce. Byl
uložený v takových přivařených drátových
klecích, ale jak se to po cestě klepalo, tak
se kanystry proděravěly a benzín nám
vytekl...

„Takhle se jí v horách…“ Nepál (archiv J. Nováka)

Horský průsmyk Tanglungla, Nepál (archiv J. Nováka)

Bylo těžké si zvyknout na místní dopravu?
Jaká je například v Indii infrastruktura
a zákony?
Je to tam úplně jiné. U nás jsou nějaké
zákony a pravidla… A tam? Na kruhový
objezd vjede pět motorek vedle sebe
a museli jsme dávat pozor, abychom
někoho nesrazili. Nějaké předpisy o tom,
Cestování po Nepálu u hranic s Indií… (archiv J. Nováka)
kdo má přednost tam vůbec nikdo
nedodržuje. A místní zákony? V Indii ve státě Uttarpradéš měli zakázané laděné výfuky, které jsme měli na motorkách. Museli jsme zaplatit pokutu, která byla na české peníze asi dvě nebo tři stovky, pro místní to však byla velmi
vysoká částka, celá výplata.
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Nebo když jsme se v Indii chtěli podívat na
jeden z nejvyšších silničních přechodů na
světě Kardung La, tam nás zase nechtěli
pustit s motorkami, které jsme měli půjčené
v Dillí. Takže jsme si museli půjčit další v místní
půjčovně a naše motorky odstavit. Přechod
leží v chudém statě, který se snaží z turistického ruchu získat co nejvíce peněz.

„Tady mi prasklo zadní kolo…“ Nepál (archiv J. Nováka)

Mechanici Royal Enfield, Nepál (archiv J. Nováka)

Po cestě musely určitě přijít nějaké problémy s motorkou. Jak jste takové situace
řešili?
Různé defekty jsme mnohdy museli řešit
i třikrát denně, prasklo například lanko nebo
tak…Nějaké nářadí jsme s sebou měli,
mnohdy jsme používali izolepu, ale také
jsme využívali služeb místních mechaniků.
V Nepálu v Pokhaře mi upadl blatník. Přijel
jsem do servisu a zeptal se, jestli by bylo
možné ho opravit co nejrychleji. Opravář mi
ukázal na hodinkách, ať přijdu za dvě hodiny. Když jsem po dvou hodinách přišel,
chlapi na dílně seděli a pokuřovali a blatník
tam pořád ležel... Ptal jsem se, jestli je nějaký problém, ale opravář řekl že ne, nasadil
sluneční brýle a začal svařovat. Za málo
peněz jsou schopni udělat hodně muziky.
Když jsme jeli z Indie z Ladaku, kde bylo
-10 °C do Ágry, kde bylo + 40 °C, tak na
dálnici přestala jet kamarádovi motorka.
Nešlo to opravit, a tak jsme museli vzít popruh, motorku zapřáhnout a táhnout ji. Na
pětiproudové dálnici do Dillí, plné motorek
a aut, to byl opravdu zážitek.
Místní lidé byli ochotní a milý? Jaké s nimi
máte zkušenosti?
Zkušenosti s místními lidmi mám jen příjemné.
Jsou však hodně zvědaví. V Indii, kamkoliv
jsme v horách přijeli a zastavili, třeba kvůli
opravě motorky, i v místě, kde nikde nic
nebylo, tak v tu ránu u nás bylo deset lidí
a koukalo na nás, co děláme. Jsou to lidé
s velkým smyslem pro humor. Když jsme
udělali nějakou srandu, tak to pochopili
a smáli se s námi.

Jednou jsme se třeba rozhodli, že přespíme
před takovým kostelíkem, udělali jsme si tam
stanoviště. Jeden kamarád nechtěl spát
a dělal něco na počítači a díky tomu světlu
si nás všimla projíždějící hlídka policajtů. Byli
Nepálské děti… (archiv J. Nováka)
zděšení a říkali, že tam nesmíme být a spát
a máme jet pryč. Donutili nás, ať sedneme
na motorky a jedeme za nimi. Báli jsme se, že jsme porušili nějaké zákony a dostaneme pokutu… Ale oni nás dovezli
o kus dál k domu místních lidí s tím, že tady můžeme přespat a motorky si máme nechat radši zamknout uvnitř. Nejspíš
byla v té lokalitě velká kriminalita, měli o nás strach a snažili se nám pomoct.
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Místní obyvatele mám rád a myslím si, že každý
by měl vidět, jaký je tam život, jak jsou vděční za
cokoliv. My se tu máme doopravdy dobře. Viděl
jsem tam třeba chlapa, který měl takový vozík,
na kterém prodával své zboží a pod tím spal.
Večer vlezl dovnitř, zatáhl závěs a šel spát. Žijí ze
dne na den, chudoba je tam opravdu veliká.
Za jakým účelem na takové výpravy jezdíš?
A máš raději země západní kultury nebo ty
asijské?
Určitě ty asijské… Jezdíme hlavně za zážitky.
Například v tom Nepálu jsme byli na atrakci, kdy
jsme sjížděli několikasetmetrové lano z jedné
hory na druhou, pod námi tekla řeka... To bylo
opravdu krásné.
Nebo jsme si zaplatili let
letadlem okolo Everestu, na to mám moc hezké
vzpomínky.

Přeprava zboží, Nepál (archiv J. Nováka)

Také
jsme
navštívili
hinduistický
chrám
Pashupatinath, což je jedna z nejvýznamnějších
náboženských lokalit v Nepálu. A tam dodnes
probíhají obřady, při kterých spalují mrtvé lidi na
hranici dřeva. Probíhá to na takové betonové
konstrukci nad řekou, do které pak ta spálená
těla svalují. A v té řece si pak hrajou děti, tohle
tam nikdo neřeší. V horských oblastech se
dodnes praktikuje i to, že mrtvé tam čtvrtí
a nechávají mezi kameny pro supy. Nikde tam
není zem, jsou tam jen kameny a oni je
nemohou pohřbít. Říkají, že člověk vzešel
z přírody a příroda si ho zase vezme.
Je to něco úplně jiného než to, co máme tady
nebo dovolená u moře. Cestování v horách mě
moc baví, jsou tam cesty plné zatáček,
potkáváme stáda zvířat... Většina silnic v horách,
po kterých jsme jeli, vypadá tak, že je to úzká
cesta, na jedné straně skála a na druhé straně
několikaset metrový sráz. Místo svodidel jsou tam
mnohdy jen po dvou metrech kamenné patníky.
Je to pro silné a odvážné povahy.
Máš i nějaké nebezpečné zážitky...?
Například v Nepálu mi bouchla guma na
zadním kole a měl jsem asi v rychlosti 80 km/h
nehodu. Ten den jsem měl naštěstí silnější vrstvu
oblečení, což mě zachránilo před většími
odřeninami. Kvalita gum nebo jiných záležitostí
na půjčených motorkách byla mnohdy špatná
a opravy jsme si po cestě dělali na vlastní
náklady. Ale nic vážnějšího se nám nikdy
nestalo. Byli jsme rádi, že jsme nemuseli využít
služeb místních doktorů. Ale měli jsme možnost
nahlédnout do jedné takové „ordinace“
v Nepálu. Doktor měl na polici nože, léky, po
hliněné podlaze chodily slepice, čistota tam
byla nulová. Místní jsou proti těmto rizikům
imunní.

Nahoře – Káthmándů, čtvrť Tamel (Nepál), dole Pashupatinath
s posvátnou řekou Bágmatí a spalování mrtvých… (archiv J. Nováka)
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Připravujete se na vaše cesty předem?
Většinou tyto cesty plánujeme v zimě a když
je čas, tak něco vymyslíme. Plánujeme tak,
že si přečteme něco o dané zemi, kam bychom se chtěli podívat nebo co nám kdo
doporučí. Ale finální podoba cesty pak vzniká až na místě, přesný plán na každý den
nemáme. Máme například v plánu cestu do
Ameriky, ale tu musíme zatím kvůli covidu
přesunout. Chceme doletět do New Yorku
a postupně Ameriku projet na motorkách.

Město Léh, Ladak, Indie (archiv J. Nováka)

Jaký je tvůj cestovatelský sen?
Mým snem je Gruzie, kterou už také plánujeme. Koupili jsme si na to speciální motorky, já
mám starou Hondu Africu. Akorát přemýšlíme, jak je tam dostat, jestli letecky nebo
vlakem. Snů je hodně, ale poslední výpravy
mám pocit, že už mi ubývají síly.
I vzhledem k tomu, že poznáváš svět ze sedačky motorky víme, že jsi nejen jejich velkým milovníkem, ale i sběratelem. Jak jsi se
k tomuto koníčku dostal?
Ano, je to můj velký koníček. První impuls
přišel, když jsme začali s tátou jezdit ke strejdovi na chalupu do Sedlečka. Já jsem v tu
dobu toužil po motorce, nějaké novější
a táta mi vyprávěl, že má na chalupě schovanou předválečnou Čezetu 175 z roku 1937.
Cukal jsem se, protože na takové motorce
jsem jezdit nechtěl, bál jsem se, že se mi budou ostatní smát. Takže jsme tam motorku
nechali… No a po letech, asi v roce 2000,
jsem nad tou Čezetou začal přemýšlet. Měla

Cestování po ostrově Gran Canaria (archiv J. Nováka)

najeto asi 150 km, ale byla zarezlá a v bídném stavu. Nádrž však byla jako nová, bylo vidět, že ty motorky dělali dřív opravu kvalitně. Rozhodl jsem se, že si ji nechám.
A pak to šlo postupně a najednou se mi motorky začaly kupit… Motorky vozím i z ciziny. Například z Holandska, z Německa. Nejdál jsem byl v Hamburku, odtud jsem si přivezl Hondu
CB 250.

„Tričko, které jsme si nechali vyšít v Lehu za „předražených“ našich 150 korun. Tohle byla naše trasa v Indii…“
(foto: archiv J. Nováka)

Jaké motorky sbíráš? Soustředíš se na české nebo spíše zahraniční?
Dříve jsem se hodně soustředil na české Jawy, ale ty jdou dnes
už jen velmi těžko sehnat nebo jsou drahé. Cena historických
motorek roste za poslední roky velmi rychle. Teď jsem se zaměřil na „japonce“ ze 70. a 80. let, tedy značky Yamaha, Kawasaki, Suzuki a Honda. Poslední přírůstky jsou tři turba. Yamaha, Kawasaki GPZ 750 a Suzuki XN85. Těch Suzuki udělali asi
tisíc sto kusů, takže to je velká rarita. Když se mi podaří získat
něco, čeho bylo vyrobeno jen „pár“ kusů, tak je to pro mě
velký úspěch. Například šestiválce, Honda CBX 1000, Kawasaki
Z1300. Tyto motorky byly hodně drahé, proto jich dělali tak
málo v sérii. Ještě mi chybí Benelli 750 nebo 900, tu bych chtěl.
Raritní kousek je i Suzuki s Wankelovým rotačním motorem.
Těch se vyrobilo asi pět tisíc kusů a vozily se do Ameriky. Ve
své době to byla úžasná motorka. Byl jsem s ní i na soutěži
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O pohár města Soběslav. Takové akce, kde
jsou k vidění historické motorky nebo auta
mám rád.
Sbírku pořád rozšiřuji, ale jde to pomalu. Starší
syn mi kolikrát pomáhá hledat nové motorky
a zajímá se o to, byl bych rád, kdyby se
z mého koníčku stala rodinná tradice.
Nejstarší kousek, který mám, je Jawa 500 OHV
neboli rumpál z roku 1929. To je úplně první
sériově vyráběná Jawa. Je to vzduchem
chlazený jednoválcový motocykl, tenkrát jich
vyrobili 1016 kusů. Byla vyrobena v roce, kdy
vznikla firma Jawa, tedy když František
Janeček koupil licenci na výrobu motocyklů
Wanderer. V dnešní době jich po Česku může
jezdit takových deset. Mám také Jawu 500
OHC. Motorky moc nerenovuji, je to nákladné
a mně se více líbí ta původní patina a rez…

Kawasaki Z1300, rok výroby 1980, šestiválec (archiv J. Nováka)

Případné opravy motorek si děláš sám?
Moc ne, já jsem na to příliš zbrklý. S opravami
mi pomáhá kamarád Robert Bejna, pro
kterého je to koníček. Opravovat motorky byl
vždycky můj sen, ale jako práce by mě to asi
nebavilo. Více mě baví moje práce na
střechách.
Které motorky si vážíš nejvíc? A jaké máš
ještě ve své sbírce rarity?
To nejde takhle říct. Vážím si každého kousku,
který mám. Nedovedu si představit, že bych
se měl nějaké motorky zbavit, je to pro mě
radost. Téměř všechny motorky, co mám, byly
na začátku pojízdné. Dneska nastartuju čtyři
nebo pět motorek, na kterých párkrát do roka
jezdím. Kdybych se chtěl jet projet na
ostatních, trvalo by tak půl dne je zprovoznit.
Vyndat a vyčistit karburátor a tak dále…

Honda CB1000, r.v. 1982, deset rychlostí a dvě řadičky (archiv J. Nováka)

Raritou je například ta Čezeta 175 po tátovi.
Má široké odklápěcí blatníky, což se dělalo na
250, správně by měla mít blatníky malé. Ale
našel jsem starý techničák, ve kterém bylo
napsáno, že motorka byla sestavena po válce z dílů z jiných
motorek. Sice byla vyrobena v roce 1937, ale prodána byla
v roce 1942. Takhle prostě vyjela z fabriky, to je velká rarita.

Jawa Duplex, r.v. 1940, vyrobeno asi 1000 ks (archiv J. N.)

Je nějaká motorka, která je tvoje vysněná a chtěl bys ji
získat?
Určitě ten šestiválec Benelli 900 nebo tříválec Kawasaki H2
750 Mach II, vzduchem chlazený, tříválcový, dvoutaktní
z roku 1973.
Sbíráš i nějaké motocyklové příslušenství?
Moc se na to nesoustředím, ale pár věcí mám. Například
Míra Oušků mi věnoval příručku k Jawě rumpálovi a Staré
světy motorů po svém dědovi, to mi udělalo radost. Mám
různé staré prospekty, helmy, jednou bych to chtěl spolu
s motorkami někde vystavit. Mým snem je mít jednou
muzeum se zázemím pro motorkáře.

Jawa OHV 500 – „rumpál“, r.v. 1929 (archiv J. Nováka)

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí a krásných zážitků při cestování a plnění tvých snů…
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Evropský den jazyků na základní škole (foto: T. Křiklán)

Žáci šesté třídy na exkurzi ve hvězdárně a fotografie zachycující pohled na mléčnou dráhu a mlhovinu (foto: J. Sobotková)

Žáci řečické školy při projektu První republika (foto: T. Křiklán) a fanoušci Slavie při penaltovém turnaji (foto: OP Slavia)

Výherkyně soutěže Rozkvetlá Řečice:
1) truhlíky paní Bouzkové v Bezručově ulici
2) truhlíky paní Peltanové v Nádražní ulici
3) truhlíky paní Vítové v Hradecké ulici
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Tým mladší přípravky FK Kardašova Řečice v sezóně 2021/2022 (foto: FK KŘ)

Tým starší přípravky FK Kardašova Řečice v sezóně 2021/2022 (foto: FK KŘ)
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