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Ročník: XL

Datum: 30. 03. 2015

Cena výtisku: 15,- Kč vč. DPH
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Rekonstrukce radnice začala
Ve čtvrtek 5. února započala podpisem smlouvy a předáním staveniště dlouho připravovaná
přestavba. Po létech diskuzí o přestavbě či demolici zvítězil v referendu názor o přestavbě a
v náročné architektonické soutěži tak byl vybrán z 28 návrhů ten od pražských architektů Žišky
a Šmelhause a začalo se projektovat. Poté následovalo neméně složité tříkolové výběrové
řízení, na jehož konci byla z devíti uchazečů vybrána firma Spilka a Říha s. r. o. ze Soběslavi
s cenou 22.159.781,- Kč bez DPH. V této ceně pak není vnitřní vybavení nábytkem,
počítačovou technikou či ostatními zařizovacími předměty. Stavba by měla být hotova do
poloviny příštího roku a kromě vlastního úřadu zde bude i městská knihovna a menší sál pro
zasedání zastupitelstva či kulturní akce.
Zahájení stavby předcházelo velmi náročné stěhování celého úřadu do náhradních prostor,
které jsme připravili v Polákově ulici nedaleko stávající radnice, a které proběhlo za plného
provozu a úřad byl zavřený pouze jediný den. Stěhování bylo náročné zejména pro pracovníky
městského úřadu, kteří museli vytřídit a přestěhovat stohy materiálů nahromaděné za uplynulá
léta, a kterým bych chtěl za úspěšné zvládnutí této náročné logistické operace poděkovat. O
pochopení žádám též občany města, protože rozjetí přestěhovaného úřadu nebude jednoduché
a některé věci budou trvat déle, než byli doposud zvyklí. Výsledkem by však měl být nový úřad
na úrovni 21. století, který se stane centrem a chloubou našeho města.

Nová služba dětem
Mnozí z našich spoluobčanů si možná všimli změny, která se od začátku letošního roku
udála na přechodech v centru města. Pracovníci města, kteří zde jsou na VPP, pomáhají na
přechodech zejména dětem, ale i starým lidem, s přecházením přes frekventovanou silnici I.
třídy. Pracovníci VPP jsou vybaveni reflexními vestami a zastavovacími terči a v případě
potřeby zastaví přijíždějící vozidla tak, aby děti mohly bezpečně přejít.
Službu poskytujeme na obou přechodech ve středu města zejména při největším pohybu
dětí při příchodu do školy, tj. od 7,30 do 8,15 hodin v době školní výuky. Chtěl bych proto vyzvat
zejména rodiče, aby své děti na tuto možnost upozornili, i když jsme to udělali prostřednictvím
školy, a aby tuto službu děti využívaly. Je to v zájmu jejich bezpečnosti, která je pro nás
prvořadá.
MVDr. Petr Nekut

Poděkování
V zimních měsících probíhalo malování všech společných prostor v pečovatelském domě
Zámeček. Tuto činnost vykonávali zaměstnanci městského úřadu. Práce jim šla, jak se říká od
ruky.
I když si chlapi po sobě uklidili, největší část úklidu připadla na paní Andreu Královou. Její
píle a pečlivost zaslouží pochvalu.
Zdeňka Bínová, obyvatelka „Zámečku“

Těžba dřeva dopadla velmi dobře
I v letošním roce bylo zimní období ve znamení těžby dřeva v obecních lesích. Po dlouhém
zvažování byl vybrán k mýtní těžbě jeden z nejstarších porostů v lokalitě Babky u Masarykovy
studánky a na začátku roku začala parta místních lesáků – bratři Pavel a Jiří Kubíčovi a
Jaromír Lukášek – s vlastní těžbou. Samotná lokalita je poměrně podmáčená, a tak nebylo divu,
že se to podepsalo na kvalitě zejména u borovice, naopak u smrku byla kvalita velmi dobrá.
Celkově se zde vytěžilo přes 350 m3 veškerého dřeva, s převahou borovice, a při jeho prodeji
jsme sáhli k již prověřené metodě elektronické aukce a ani tentokrát jsme nebyli zklamáni, spíše
naopak.
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Samotná aukce je adrenalinový zážitek a sledovat přihazování zájemců, které probíhá
zejména v posledních minutách aukce, je velmi napínavé a musím říci, že pro nás s velice
dobrým koncem. U smrkové kulatiny jsme se dostali k ceně 2.580,- Kč/m3, u borovice na 1.920,Kč/m3 a velmi dobře se prodala i tzv. KPZ u borovice za 1.625,- Kč/m3. Elektronická aukce je
pro město velmi výhodná a i v budoucnu v ní chceme pokračovat.
Na jaro pak již připravujeme zalesňování ploch z minulých těžeb a využijeme k tomu
zejména pracovníky na tzv. VPP. Naše lesy jsou ve velmi dobrém stavu, představují nemalý
příjem do pokladny města a je naší povinností zajistit, aby tomu tak bylo i nadále.

Pohádka oslovila malé i velké
Že má naše město velmi aktivní a kvalitní divadelní soubor s dlouhou tradicí, je věc dobře
známá, že má úspěšného hudebního skladatele Petra Žižku rovněž a do třetice se k nim přidal i
počin autorský v podobě pohádky autora a režiséra Karla Zaviačice. Všechny tři části se spojily
dohromady a výsledkem bylo úspěšné představení Loupežníci na Červeném zámku, které v
pátek a sobotu 12. a 13. 12. 2014 zcela zaplnilo místní kulturní dům. Výpravná pohádka se
scénou Karla Staňka a Miloslavy Pomijové, v kostýmech od Hany Vichrové a Marie Pličkové,
měla poměrně jednoduchý děj s dobrým koncem, jak se na pohádku sluší, a potěšila nejenom
ty malé, kterým byla primárně určena, ale i dospělé diváky, kteří ji odměnili dlouhým potleskem.
Děj doprovázely melodie Petra Žižky, které jej oživily a pozvedly, a který se postaral rovněž
o ozvučení celého představení. Herecky zaujal zejména Karel Sláma v roli správce Bergdebera,
který předvedl několik svých originálních kreací a spolu s ráznou kuchařkou Petry Janouchové a
typově dokonalým kuchtíkem Ondrou Volfem, navodil atmosféru zámku i zámecké kuchyně.
Dagmar Semerádová spolu s Matyášem Englickým v rolích komtesy a kupce se velmi dobře
zhostili milenecké dvojice a spolu s věčně nemocnou kněžnou Dany Žižkové navodili poněkud
dekadentní život na zámku. Protipólem zámku pak byli lesní skřítci Berenika Bzonková, Tereza
Karasová, Jan Chvojka, Martin Žižka, Zuzana Semerádová, kteří v čele s lesní vílou Kateřinou
Žižkovou společně pečovali o les i dobré lidi, a navodili tak trochu ekologickou notu celé hry.
Stanislav Červenka pak znovu dokázal, že není malých rolí a i v pokročilém věku si
s přehledem poradil s rolí Choroše a spolu s dalším loupežníkem Trubkou v podání Vladimíra
Kaliny předávali publiku lesní moudra. Zapomenout nelze ani na technický personál od
inspicienta Tomáše Englického, choreografii Martiny Vaňasové, masky Hany Staňkové, až po
nápovědu Jiřinu Fořtovou a Helenu Zaviačičovou.
Hra sklidila zasloužený úspěch a již nyní se šušká o další hře, kterou připraví místní
divadelníci. Máme se zkrátka na co těšit.
MVDr. Petr Nekut
Pan starosta zde neuvedl, že sám si střihnul roli loupežnického hejtmana Bambitky, které se
zhostil zodpovědně, zdařile a výstižně.
(V. Dvořáková)

Nad Řečicí létal anděl
Adventní čas je v našem městě dobou celé řady akcí a tou poslední těsně před Vánocemi
byly vánoční trhy.
Naše náměstí se začalo po obědě zaplňovat stánky s vánočními výrobky i nezbytným
občerstvením v podobě punče, medoviny i svařeného vína a kolem třetí hodiny i návštěvníky,
kteří začali ochutnávat připravené dobroty. Zboží bylo nejrůznější - od nezbytného jmelí, přes
ukázky kovářského umění, sladkostí, teplého oblečení, až po vánoční ozdoby od našich Šikulek
či základní školy. Program, který uváděl Karel Sláma, začal představením pro děti od Divadla
100 opic s názvem „Zimní pohádka“. Atmosféru starých časů pak navodil flašinetář i
s originálním nástrojem a poté již pódium patřilo svátečnímu troubení Machova kvarteta, které
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bylo posíleno o mládežnickou sekci, takže se jednalo vlastně o sexteto. Nad náměstím se
přitom objevil i létající osvětlený anděl místního Model klubu, tentokrát s posíleným motorem, a
evokoval sváteční atmosféru poslední adventní neděle.
Nezbytnou součástí našich vánočních trhů je pak živý zvířecí betlém, který obětavě
zajišťovala Jana Chvojková s manželem. Tradicí se stává, že jim některá zvířata utečou a
nejinak tomu bylo i letos, kdy koza přeskočila ohrádku a vydala se na cestu po náměstí, kde
byla společnými silami odchycena a přispěla tak ke zpestření programu.
Na náměstí panovala příjemná pohodová atmosféra, občerstvení bylo dostatek, a tak není divu,
že se návštěvníci zdrželi až do večerních hodin. Za pěkného příjemného počasí se ani nechtělo
domů.
Naší další vánoční akcí pak byl tradiční „Tříkrálový koncert“ v kostele sv. Jana Křtitele, na
kterém vystoupil Pěvecký sbor Smetana z Jindřichova Hradce s Rybovou mší vánoční.

Setkání seniorů se vydařilo
S velkým zájmem se v letošním roce setkalo tradiční odpoledne pro naše seniory, které po
ně pořádá naše město. Zaplněné parkoviště před kulturním domem i v jeho okolí dávalo tušit
velkou účast, ale skutečnost překonala naše očekávání. Zcela zaplněný sál přivítal hosty nově
opravenou a naleštěnou podlahou, občerstvením, připravenými dárky a bohatým kulturním
programem.
Začátek tradičně provedl brilantní moderátor Karel Sláma a po seznámení s bohatou činností
loňského roku se program rozběhl naplno. Děti z mateřské školy vystřídal pěvecký kroužek,
několik skupin aerobiku a recitace básní z díla Jana Frolíka. Novinkou bylo promítání několika
krátkých filmů, které přiblížily nedávnou historii města i tváře, které již nejsou mezi námi.
Kulturní dům byl zaplněn i na balkonech, kam se usadili mnozí účinkující z řad dětí i jejich
rodičů a příznivců.
V druhé půli odpoledne pak vystoupila velká Řečická kapela, která rozproudila tu správnou
zábavu a představila jak tradiční dechové skladby, tak novinky ze své vlastní tvorby. K úspěchu
celého odpoledne přispěla i rychlá obsluha pana Janečka a celé jeho rodiny. Více než 120
seniorů odcházelo domů spokojeno a již nyní se těší na příští rok.

Plesová sezóna začala
Po úspěšném modelářském plese pokračovala plesová
sezóna další akcí, tentokrát plesem divadelním. Téma plesu
bylo zvoleno po dlouhých diskuzích, zejména v ženské části
souboru, a reagovalo na úspěšný muzikál Fantom opery,
který současně běží v pražském divadle hudby GOJA MUSIC
HALL. Téma „Ples v opeře“ skýtalo velkou příležitost zejména
pro ženy, protože předpokládalo velké večerní róby a dlužno
říci, že naše ženy tuto příležitost využily beze zbytku a na
jejich kreace byla radost pohledět. Náš kulturní dům takovou
ženskou parádu ještě neviděl. Rovněž mužská část měla možnost předvést neobvyklé oblečení,
a tak se objevily fraky, žakety, smokingy i nezbytné doplňky jako cylindry či hůlky.
Ples zahájila moderátorská dvojice Jana Chvojková a Karel Sláma a své úlohy se zhostila na
výbornou, když provedla všechny návštěvníky bohatým programem, který započal pozdravy
pražských herců Jiřího Lábuse, Jana Přeučila a Martina Zounara divadelnímu plesu a místním
ochotníkům. Následovalo vystoupení žákyň naší školy s tancem princezen a program
pokračoval taneční skupinou KLIKA z DDM Jindřichův Hradec. Vrcholem pak bylo vystoupení
místních ochotníků s tancem na téma Fantom opery, které obětavě připravila Martina Vaňasová
v kostýmech od Romany Ševčíkové. Velký úspěch měla i bohatá tombola s velkým množstvím
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cen, která byla rychle rozebrána. Zábava pak pokračovala až do ranních hodin. Po skupině
Baret totiž nastoupil GJ Gizzy a ples pokračoval.
Příprava plesu dala velkou práci zejména ženské části souboru, ale výsledek stál za to.
Vyzdobený kulturní dům, bohatě prostřené stoly se svícny, fotokoutek i pružné občerstvení
vytvořily příjemné prostředí, ve kterém se návštěvníci dobře cítili a velmi dobře se bavili.
Divadelnímu spolku patří poděkování za dobrou a kvalitní zábavu, kterou opět pozdvihli o
stupínek výše oproti minulosti. Nezbývá nám než se těšit na příští divadelní akci, která na sebe
jistě při efektivitě našeho spolku nenechá dlouho čekat.

Vítání dětí tentokrát ve školní družině
Sobota 14. 2. byla v našem městě kromě tradičního masopustu v podání místních baráčníků
i dnem vítání dětí, které tentokrát kvůli rekonstrukci naší radnice, proběhlo v nové školní
družině.
Děti spolu se svými učitelkami a naší matrikářkou připravily pěkné prostředí, které bylo
příjemně vytopeno. Za účasti rodičů, prarodičů a dětí zahájila předsedkyně Sboru pro občanské
záležitosti Jana Chvojková spolu s matrikářkou Zdeňkou Bzonkovou tento tradiční slavnostní
obřad, ve kterém mezi nás přivítaly to nejcennější – naše nové právě narozené občánky.
Tentokrát jich bylo devět, a to nejenom z Řečice, ale i jedno dítko z Újezdce, protože naše
město zajišťuje vítání dětí i pro okolní obce.
Narozené děti jsou pro naše město velmi důležité, jsou jeho budoucností, a my se snažíme
vytvářet pro ně co nejlepší podmínky a investujeme do školství velké prostředky. Fotografie
z vítání dětí si po jejich uveřejnění můžete prohlédnout na našich webových stránkách a
v Týdeníku Jindřichohradecka.
Všem nově narozeným dětem přeji pevné zdraví, aby se jim v našem městě líbilo a byly zde
spokojené a svým rodičům i nám ostatním dělaly jenom radost.

Hlídací služba zahájila činnost
Začátkem března spustil náš úřad prostřednictvím firmy Elzy z Jindřichova Hradce v našem
městě jednu z forem boje s nepořádkem a poškozováním obecního a soukromého majetku jako
je hlídací služba. Její pracovník nemá samozřejmě takové pravomoci jako má státní nebo
obecní policie, ale může se na ni kdykoliv obrátit. Dále může zadokumentovat případné
přestupky, upozornit jejich pachatele, případně postoupit zadokumentovaný přestupek do
přestupkové komise.
Věřím, že většina přestupků bude vyřešena domluvou na místě a nebude zapotřebí
přistupovat k projednání před policií či v přestupkové komisi.
Pracovník bezpečnostní služby je tu v zájmu široké veřejnosti a je třeba s ním spolupracovat,
pomáhat mu v jeho práci a řídit se jeho pokyny.

Pozvání ze Švýcarska
Po jejich loňské návštěvě u nás, která byla v hasičském duchu a velmi se vydařila, je dalším
pokračováním více než dvacetiletého partnerství našich měst. Našli jsme plno přátel, poučení i
poznání a v tomto partnerství bychom rádi pokračovali. Bylo by dobře, kdyby se této výměny
zúčastnili i další občané a obracím se proto na širokou veřejnost s nabídkou, aby se zapojili do
této aktivity, včetně dětí, protože součástí naší výpravy mají být i školní děti.
Zájemci se mohou hlásit na městském úřadě a jedinou podmínkou je postarat se v příštím roce
o naše švýcarské přátele při jejich předpokládané recitační návštěvě u nás. Jazyková znalost je
samozřejmě výhodou, není však bezpodmínečně nutná.
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Hospodaření města skončilo přebytkem
Jedním z podstatných bodů, které projednávalo na svém zasedání 19. 3. 2015 zastupitelstvo
města, byl i výsledek hospodaření města za rok 2014. Přes velkou investiční aktivitu města
v loňském roce byl výsledek hospodaření kladný a město skončilo s přebytkem ve výši
170.133,79 Kč. Na kladném výsledku hospodaření se zasloužilo zejména dobré hospodaření
s majetkem města, který dosáhl výše přes 600 mil Kč a do pokladny města přinesl více než 15
mil Kč. Dále se zde projevila velká úspěšnost při získávání nejrůznějších dotací, kterými město
získalo více než 13 mil Kč a pořídilo za ně nejrůznější techniku, kompostárnu, zateplení školy a
zdravotního střediska. Příjemným čtením je i zůstatek na účtech, kde jsou uloženy přebytky
hospodaření z minulých let, a který dosahuje více než 54 mil Kč. Tyto prostředky jsou určeny
zejména na rekonstrukci radnice a měly by ji zcela zabezpečit.
Na výdajové stránce bych chtěl vyzdvihnout zejména zvýšenou podporu místním spolkům,
sdružením a různým kulturním a společenským aktivitám, která dosáhla výše 657 tis Kč a na
životě ve městě je to vidět. Součástí závěrečného účtu je samozřejmě též zpráva auditora, která
skončila s výsledkem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Hospodaření města se drží
dlouhodobě v dobré kondici a je známkou rozvoje města v příštích letech.

Řečický potok se dočkal nového zábradlí
Po více než ročním jednání s Povodím Vltavy, které má Řečický potok na starosti, se
dostavil kladný výsledek a započala výměna starého poškozeného a nevzhledného zábradlí za
nové, které je podstatně vyšší a masivnější. Práce provádějí pracovníci Povodí Vltavy a budou
trvat zhruba měsíc. Předmětem úprav bude úsek od soutoku Řečického a Kardašského potoka
až ke hřišti a dojde zároveň k posunutí zábradlí až na betonovou hranu potoka a tím dojde
k rozšíření souběžné komunikace zhruba o 60 – 80 cm podle jednotlivého místa. Posunutí
zábradlí umožní zároveň zlepšit údržbu zeleně na krajnici silnice, kterou chceme porovnat a
poté udržovat pokud možno technikou města a omezit tím ruční práce při „obsíkání“ zábradlí.

Provoz kompostárny v roce 2015
V letošním roce začíná svoz biologického odpadu v pátek 10. dubna. Hnědé nádoby budou
sváženy opět každý lichý týden v pátek od 6.30 hodin.
MVDr. Petr Nekut

SPOZ
Dne 14. 2. 2015 byly uvítány tyto děti:
Matěj Šubrt
Hana Beranová
Veronika Randlová
Lukáš Turek
Matěj Vlk
Adam Závodný
Adam Žák
Vanesa Krzystková
Předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti Jana Chvojková přivítala nejmladší občánky
v prostorách školní družiny při základní škole. O kulturní program se postaraly děti z mateřské
školy.
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V prvním čtvrtletí tohoto roku oslavili tito naši spoluobčané významné životní jubileum:
Božena Pivcová
Marie Štrajtová
Miroslav Čáp
Jiří Nekut
Růžena Matějková
Marie Šindelářová
Miroslava Fraitová
Bohumila Dvořáková

Věnceslava Mrázová
Vladimír Komárek
Jaroslav Másílko
Růžena Červenková
Liselotte Kalinová
Věra Dušková
František Hes
Vlasta Kubů

Do dalších let přejeme všem jubilantům pevné zdraví a spokojenost.
Jana Chvojková, Zdeňka Bzonková

Tomáš G. Masaryk – cestou k československé samostatnosti
V březnu uplynulo 165 let od narození prvního
československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. Narodil se
7. 3.1850 v Hodoníně jako syn panského kočího a kuchařky.
Otec Jozef Masaryk (1823 – 1907) byl slovenské národnosti,
matka byla národnosti německé, rodem z Hané, rozená Terezie
Kropáčková (1813 – 1887). Masarykovi měli celkem pět dětí.
Nejstarší Tomáš (1850), Jan (*,+ 1851), Martin (1852 – 1873),
Ludvík (1854 – 1912) a Františka (*,+ 1858). Rodina žila na jižní
Moravě na několika místech.
Na utváření osobnosti nejstaršího syna Tomáše měla významný
vliv matka, energická a rozhodná, citově založená a hluboce
věřící katolička. Ve škole to byl katecheta František Satora,
který chlapci půjčoval knihy a otevíral mu cestu ke vzdělání.
V době studií na brněnském gymnáziu měl svého inspirátora
v katechetovi Matěji Procházkovi, který se zajímal o sociální
otázky. Později na univerzitě ve Vídni je profesor Franz
Brentano další osobností, která formuje jeho názory. Brentano
jako kritik katolické církve ovlivní Masaryka tak, že odmítá
katolickou církev a hledá vlastní cestu k Bohu.
Masaryk, hoch z chudých poměrů si musel vypomáhat kondicemi, aby se udržel na studiích.
V tomto směru měl ale brzy štěstí. Rozhodující pro jeho další rozvoj byla skutečnost, že se
dostal jako domácí učitel do rodiny brněnského policejního ředitele Antona Le Monniera, který
se stal na několik let jeho mecenášem. S Monnierovými se Masaryk v roce 1869 dostal do
Vídně, posléze s rodinou i bydlel a díky jejím stykům měl příležitost se pohybovat ve vyšší
společnosti, což mu dodalo jistotu ve společenském vystupování. Ve Vídni dokončil studium na
Akademickém gymnáziu a v roce 1872 vstoupil na filosofickou fakultu. Rok nato však
Le Monnier zemřel a rodina doporučila Masaryka bankéři Rudolfu Schlessingerovi, jehož syna
pak doučoval. V roce 1876 složil jeho svěřenec úspěšně maturitu na gymnáziu a Masaryk získal
doktorát z filosofie. Za odměnu mohli společně odjet na cestu po Itálii a poté na rok na
univerzitu do Lipska, kde Masaryk potkal svou budoucí ženu Charlottu, která zde studovala hru
na klavír. V létě 1877 se spolu zasnoubili a 15. března 1878 se v New Yorku vzali. Vrátili se do
Vídně, kde Masaryk dokončoval docenturu a na živobytí vydělával jako suplent na střední škole,
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také kondicemi a přednáškami. Za rok se stal docentem a mohl začít učit bezplatně na
univerzitě.
V roce 1882 došlo v Praze k rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity na samostatnou
českou a německou univerzitu a česká hledala nové profesory. Masaryk dostal nabídku zde učit
a rodina, už se dvěma dětmi Alicí (1879 – 1966) a Herbertem (1880 – 1915), se stěhuje do
Prahy. Tehdy začíná Masarykův střet s českým prostředím, s maloměšťáctvím,
s konzervativními metodami vyučování, s autoritářstvím, s nekritickým vlastenectvím, zvláště
v boji za prokázání nepravosti Rukopisů zelenohorského a královédvorského. Má víc nepřátel
než skutečných přátel. K tomu přispěla i pozdější aféra Hilsnerova. Přesto kolem sebe utváří
brzy kruh mladých spolupracovníků. Zakládá Atheneum, moderní kritickou revui, kde chce
uveřejňovat překlady z děl světové vědy, doporučuje přednášky předních českých i cizích
odborníků, zakládání dalších kritických časopisů pro každý vědní obor, zřízení akademie věd a
další české univerzity.
Brzy vstupuje i do politiky, navazuje kontakty s „mladočechy“ Karlem Kramářem a Josefem
Kaizlem z Národní strany svobodomyslné a soustřeďuje kolem sebe demokraty, kriticky myslící
a oproštěné od romantických představ mnoha českých vlastenců, a za čas tvoří ve straně
realistické křídlo. V roce 1891 se na dva roky stane poslancem Českého sněmu i Říšské rady.
V té době má už čtyři děti, narodil se Jan (1886 – 1948), Eleanor (*, + 1890) a Olga (1891 –
1978).
V roce 1900 zakládá Masaryk Českou stranu lidovou (pokrokovou, realistickou), rozchází se
s mladočechy, kteří se přiklonili k neoslavismu, k vizi slovanské říše ze všech slovanských
národů s vedoucí úlohou Ruska. Začíná pracovat na osamostatnění českého národa. Po vzniku
světové války v roce 1914 se tvoří český domácí odboj pod vedením Dr. Karla Kramáře a
Masaryk spolu s Edvardem Benešem odcházejí do Francie, kde se k nim připojí Rastislav
Štefánik. Společně získávají podporu pro naše odtržení od Rakouska-Uherska. V emigraci se
rozdělí, Beneš se Štefánikem zůstávají ve Francii, Masaryk odjíždí do Londýna (domácnost mu
vede dcera Olga). Zde Masaryk přednáší, organizuje zpravodajství, píše články do novin, hledá
potřebné kontakty k podpoře a prosazení naší samostatnosti. V roce 1917 odjíždí do Ruska,
kde organizuje další české legie ze zajatců a přeběhlíků. Zatímco je v zahraničí, jeho rodina
doma je šikanována policií, Alice na čas uvězněna. Manželku Charlottu stojí nervové vypětí
zdraví.
Na jaře 1918 odjede Masaryk do Ameriky, aby získal podporu prezidenta Wilsona a 5. května jej
v Chicagu přivítá třistatisícový dav krajanů a sympatizantů, podobná situace se opakuje i v New
Yorku. Američtí Češi a Slováci mu pomáhají v přesvědčovací kampani a 30. 5. 1918 je
podepsána v Pittsburghu dohoda o společném státu Čechů a Slováků. Prezident Wilson 18.
října podpoří veřejně vznik Československa. Washingtonská deklarace otevírá přímou cestu ke
vzniku Československé republiky 28. 10. 1918.
Zdena Maršíková

Vánoční jarmark
Ve čtvrtek 11. 12. 2014 se konal v tělocvičně vánoční
jarmark. Paní ředitelka přivítala přítomné, hudebně
dramatický kroužek zahájil pásmem koled a vánočních
písniček. Jednotlivé třídy prodávaly své výrobky. Děti se
snažily, nabízely své zboží. Někteří rodiče pomohli upekli cukroví, nazdobili perníčky, připravili věnce, vyrobili
přáníčka, ušili chňapky a ...
Paní kuchařky připravily a prodávaly teplý mok pro děti
i pro dospělé. Jejich slušivé čepice podtrhly vánoční
atmosféru.
Děkujeme všem rodičům za podporu, že leccos vyrobili
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nebo přišli a nakoupili naše zboží. Utržené peníze použijí třídy na školní výlety.
PaedDr. Milena Zikešová

Zubní zdraví.
Zdravý zoubek se nám hodí.
3. února 2015 přišla mezi nás
do 2. A třídy studentka Střední
zdravotnické školy JH Šárka
Kasperová
a
moc
pěkně
představila projekt zaměřený na
prevenci pro zdravé zoubky.
Během jedné vyučovací hodiny si
žáci
zopakovali
důležité
informace o stavbě zoubku,
potravinách,
které
zoubkům
svědčí a škodí, natrénovali si na
modelu chrupu správné čištění
zubů po dobu 3 minut a seznámili
se s výrobky pro dentohygienu.
Na závěr besedy si žáci
zasoutěžili a za odměnu dostali
zubní pastu, která jim bude
pomocníkem k získání milého pousmání pěkných zoubků. Při individuální a skupinové práci
pomáhala její sestra Zdenka. Moc děkujeme.
žáci 2. A a třídní učitelka Dagmar Vyhlídková

Veselé zoubky pro prvňáčky
Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek
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Prvňáčci naší školy se zapojili do „DM“ preventivního programu "Veselé zoubky" a už
19. února 2015 se seznámili zábavnou formou s prevencí zubního kazu. Hodina byla postavena
na prezentaci upravené pohádky Barborka a cucavé bonbóny od Miloše Macourka. V ní každý
prvňáček hrál zdravý zoubek a než pohádka skončila, žáci si odpověděli na 10 nejčastějších
otázek k péči o zuby. Dále se děti zaposlouchaly do pohádky O Hurvínkovi, seznámily se se
zásadami prevence vzniku zubního kazu, dozvěděly se správnou techniku čištění zubů a další
základní hygienické návyky. Aby si děti opravdu správně čistily a ošetřovaly své zoubky, dostaly
od „DM“ drogerie markt s.r.o preventivní taštičku s produkty péče o zoubky. Této hodiny zubní
prevence u prvňáčků se zúčastnily dvě žáčky 9. třídy, kterým za aktivní pomoc děkuji.

Hodina TV v Sokolovně
Lákavá aktivita při stolním tenisu nás přivedla do Sokolovny

Prostory staré budovy Sokolovny jsou po vnitřní rekonstrukci opět pěkné a navíc nabízejí pro
mládež sportovní vyžití u stolního tenisu. Žáci druhé třídy byli pozváni hlavními provozovateli
této sportovní činnosti do Sokolovny. V rámci TV si prohlédli všechny prostory starobylé budovy,
dozvěděli se spoustu zajímavostí z historie SOKOLA v K. Řečici, a hlavně si zasportovali u
tenisových stolů. Někteří obdivovali i kulečníkový stůl. Děkujeme panu E. Adámkovi a J.
Smolíkovi za vlídné přijetí 16 žáků 2. A a za čas, který nám věnovali. Žáci byli moc spokojeni.
Dále děkujeme panu R. Budíkovi, který nám návštěvu zprostředkoval. A pro ty, kteří si chtějí
zahrát stolní tenis, uvádíme otevírací dobu: pondělí a čtvrtek od 17. hodin. Prostředí je opravdu
hezké a sportovat by se mělo.

Ekologicky zaměřený týden
Druháčky jednoznačně zaujalo třídění odpadů
V prvoučných hodinách u žáků 2. A se celý týden sledovalo ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Nejzajímavějším tématem bylo povídání o odpadech. Žáci vymýšleli po způsobu příběhů z knihy
Třídilka své vlastní eko-příběhy, vyrobili si třídní eko-fešáky a navštívili místní sběrný dvůr, kde
dětem velice pěkně přiblížil a vysvětlil problematiku třídění odpadu dědeček naší žačky Lídy
Čejkové, pan Dolák. Naši mladší žáci si vytvořili vlastní ekotýmy, předávali si zkušenosti z
třídění odpadů a navíc se seznámili s pojmy, jako je například recyklace nebo obnovitelné
a neobnovitelné přírodní zdroje. Třídění odpadů se stává běžnou součástí života naší školy a
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druháčci si slíbili, že budou udržovat životní prostředí kolem sebe v čistotě a bez odpadků. A to
bylo hlavním záměrem několika prvoučných hodin.

Jarní prvoučná vycházka
Příroda začíná vonět jarem
Hned po jarních prázdninách si žáci ve třídě 2. A udělali výstavku petrklíčů, hyacintů
a domalovali sluníčko, které nás vylákalo do kardašovořečické přírody na prvoučnou vycházku.
Trasa vedla kolem pěti rybníků a zastávky se konaly všude, kde bylo něco k vidění: bledulky,
sněženky, talovíny, kočičky na jívové větvičce, mechanizace na prořezávání křovin a stromů,
lávka přes Kardašský potok, ledovcové kameny na Knejsláku, spousta krtin na louce a další
zákoutí, které žáci objevili. Školáci si zahráli hry v přírodě, v rybníku Šlechťák utopili Moranu,
dozvěděli se několik zajímavostí z historie všudypřítomných přírodních objektů a hlavně si
v přírodních podmínkách zasportovali. Sluníčko hřálo a vzduch byl provoněný nadcházejícím
jarem.
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Talentová soutěž v recitaci
Okresní kolo v recitaci se povedlo...
10. března 2015 se konalo
okresní kolo v recitaci na Malé
scéně DDM v J. Hradci. Do této
soutěže se dostalo z našeho
okresu celkem 44 talentovaných
dětí, mezi nimiž byly i žákyně
z naší školy: Zuzana Jechová
(2.B), Daniela Králová (2.A),
Eliška Marsová (4. tř.) a Iveta
Kosinová (4.tř.). Na talentové
soutěži v recitaci zazněla pěkná
poezie mnoha básníků. Porota
ve složení Zuzany Jirsové,
Vojtěcha
Mageriče,
Josefy
Procházkové, Ivety Marušákové
a Ivany Neumanové měla
těžkou práci vybrat nejlepší
mezi
velkou
spoustou
přednesených básní.
Do krajského kola postoupili
pouze dva žáci Karel a Štěpánka, kteří získali veliký aplaus a uznání i od malých diváků. Našim
dívkám patří také velká pochvala za vzornou reprezentaci školy. Odměnou jim byla záložka do
knihy, pamlsek a procházka po historickém centru J. Hradce.
Přehlídka dětských recitátorů se bude konat i příští školní rok. Rozvíjí v dětech schopnost
hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského jazyka, přispívá ke kultivaci
mluveného slova a rozvoji mluvních a komunikačních dovedností.
Mgr. Dagmar Vyhlídková

Zápis do mateřské školy
Vážení rodiče, 14. a 15. dubna 2015 od
10.00 do 11.30 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin
ve třídě „Ovečky“ proběhne zápis do mateřské
školy „Stonožka“, která je součástí právního
subjektu Základní škola a Mateřská škola
Kardašova Řečice.
Na doporučení veřejného ochránce práv
k naplnění práva na rovné zacházení v přístupu
k předškolnímu vzdělávání, byla na školní rok
2015/2016 stanovena kritéria, podle kterých
budou děti přijímány k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce
překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Více na webových
stránkách školy (www.zskrecice.cz).
Ředitelka Mateřské školy a Základní školy v rámci správního řízení a stanovených kritérií
vyhotoví Rozhodnutí ve lhůtě do 30 dnů. Rozhodnutí o přijetí se již nedoručuje zákonným
zástupcům, ale oznámeno je zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným
registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Oznámení o přijetí
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a nepřijetí dítěte do MŠ pod přiděleným registračním číslem bude vyvěšeno 12. 5. 2015
za prosklenými vchodovými dveřmi třídy „Ovečky“ a na webových stránkách školy
(www.zskrecice.cz).
To znamená, že ve většině případů nebudou mít v ruce zákonní zástupci žádný písemný
doklad o přijetí a budou vycházet pouze z informací uvedených ve zveřejněném seznamu.
Pokud zákonný zástupce dítěte požádá o vydání stejnopisu příslušného rozhodnutí o přijetí
(přičemž nerozhoduje, z jakých důvodů či kdy tak učiní), bude mu vyhověno. Stejnopis bude mít
pouze informativní charakter.
V případě nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ na školní rok 2015/2016 budou
zákonní zástupci informováni písemně doporučenou poštou.
Přijaté děti budou rozděleny podle přání rodičů, pokud to bude možné, do čtyř tříd, které
jsou věkově smíšené.
Bc. Jana Jandová, zástupkyně pro MŠ

Nová sezóna v Aerobic teamu Kardaška
V letošním roce vystupujeme opět s novou sestavou, která má tentokrát název Mr. Bean.
Cvičíme s maskami a plyšovými medvídky Mr. Beana. V našem závodním teamu je nás i letos
10: Veronika Martincová, Kristýna Machová, Věra Čejková, Alena Králová, Eliška Kočová,
Adéla Blažková, Lucie Přibylová, Tereza Karasová a Iveta Bartošová. S tímto vystoupením jsme
se v měsících lednu a únoru zúčastnily plesů v Kardašově Řečici. V lednu jsme také poprvé
s touto sestavou vyrazily na závody do Českých Budějovic, na soutěž Česko se hýbe, kde jsme
získaly 2. místo. V březnu jsme navštívily soutěž Power of Dance v Českých Budějovicích, kde
jsme získaly 1. místo. Na této soutěži jsme však nesoutěžily jen s touto skladbou, ale také se
skladbou Mimové, kterou si sami nacvičily Adéla Blažková a Eliška Kočová a získaly 1. místo.
V měsíci dubnu se chystáme na soutěže „Děti fitness aneb sportem proti drogám“ a na
soutěže do Prahy. Kromě závodů nás čekají ještě různá vystoupení v Kardašově Řečici a okolí,
takže jestli jste nás ještě neviděli, přijďte se určitě podívat.
Mgr. Jana Müllerová, trenérka
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Sběr papíru
Děkujeme rodičům, rodinným příslušníkům a všem, kteří nás ve sběru podporují.
Máme před sebou poslední sběrovou akci v letošním školním roce. Koncem května bude sběr
pro tento rok ukončen. Jestli máte doma starý papír, přineste ho prosím.
Pro letošní nejlepší sběrače se uskuteční pravděpodobně dva výlety. Pro menší děti bude
výlet překvapením. Pro žáky od 4. do 9. třídy plánujeme tzv. TEP FAKTOR výlet. O co jde?
Pamatujete se na televizní soutěž v pevnosti Boyard? TEP faktor je něco podobného. Tým 2 - 5
hráčů zdolává různé překážky - fyzička, logika, šikovnost, důvtip, trpělivost a vytrvalost. Ověříte
si souhru v týmu, odvahu, odhodlání a zápal pro hru. Jeden za všechny, všichni za jednoho!
Tak co, čtvrťáci až deváťáci, nemáte chuť se otestovat v TEP FAKTORU?
Kolik kilogramů sběru vás dělí od zdolávání překážek? Nechcete si užít zábavu, legraci, napětí
a ....?
Na výlet pojedou sběrači, kteří přinesou 100 a více kg papíru. Nemáte přehled, kolik kg jste
již přinesli, kolik kg vám chybí?
Paní učitelka Zikešová vede pečlivou evidenci, pomáhají jí paní uklízečky a pan školník.
Přijďte se zeptat do 2. B., dostanete okamžitou odpověď.
Zápis do prvních tříd
V lednu se uskutečnil zápis budoucích prvňáčků. Zapisovaly paní učitelky Lenka Míchalová a
Milena Zikešová. Děti byly velice šikovné, povídavé, nepřekvapil je žádný úkol. Omlouváme se
za delší čekání, ale každému žáčkovi jsme se chtěly věnovat a "vyzpovídat jeho i rodiče".
Děkujeme panu Ing. Jiřímu Skupovi za pastelky, které děti dostávaly.
Děkujeme paním vychovatelkám za krásné zápichy.
Děkujeme žákům 8. - 9. tříd za čas, který strávili v herně s předškoláky.
Děkujeme paním kuchařkám ze školní jídelny za dostatek tekutin.
Obě výše uvedené paní učitelky se těší na školáky v červnu, kdy bude zahájen kurz
„Předškolák“. Bude probíhat 2x týdně. Bližší informace rodiče dostanou v mateřské škole.
PaedDr. Milena Zikešová

Recitační soutěž
Ve čtvrtek 22. ledna v časných odpoledních hodinách se na naší základní škole uskutečnilo
celoškolní kolo recitační soutěže. Do této každoroční soutěže se mohli zapojit všichni žáci od
první do deváté třídy.
Letos se recitátoři rozdělili do tří kategorií. První kategorie byli žáci druhých a třetích tříd, ve
druhé kategorii recitovali vybrané básničky přihlášení žáci ze čtvrté a páté třídy a třetí kategorii
zastupovala pouze jedna odvážná recitátorka ze šesté třídy.
Celkem soutěžilo šestnáct žáků. Všichni byli po zásluze za své výkony odměněni drobnými
dárky, které věnovala firma TUPA a základní škola.
První dva vyhrávající z každé kategorie postoupili do dalšího kola, které se konalo
v Jindřichově Hradci, a o jehož průběhu informuje paní učitelka Vyhlídková na jiné stránce
Řečických zajímavostí.
Porota hodnotící přednášené básničky: Mgr. Dagmar Vyhlídková, Mgr. Iva Nováková, Jitka
Vondrková.
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Výherci jednotlivých kategorií:
I. Kategorie: Zuzana Jechová
Daniela Králová
Kateřina Benešová
II. Kategorie: Eliška Marsová
Iveta Kosinová
Aleš Brunner
III. Kategorie: Hana Vaníčková

(2.B)
(2.A)
(3.A)
(4.tř.)
(4.tř.)
(5.tř.)
(6.B)
Jitka Vondrková, knihovnice

Kdo byl pan podplukovník Jaroslav Kamarýt?
Dne 7. dubna 2015 uplyne 115 let od narození
pana podplukovníka Jaroslava Kamarýta, rodáka
z Kardašovy Řečice. Ukončil školní vzdělání – a
pokračoval v doplňování vzdělání ve večerních
školách.
Vojenskou základní službu nastoupil 1. října 1922
k leteckému pluku č. 1 TGM v Praze (Kmenový list č.
373).
Dne 12. prosince 1923 nastoupil do pilotního
výcviku se závazkem na další dobrovolnou činnou
službu v délce jednoho roku. Absolvoval pilotní výcvik
a Věstníkem MNO ze dne 15. 12. 1925 byl jmenován
polním pilotem letcem. Následuje pilotní škola
pokračovací a stíhací denní a noční, kurz létání podle
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přístrojů. V roce 1926 žádá déle sloužící četař J. Kamarýt
do košické kadetky. Po dokončení studia a absolvování
dalšího leteckého výcviku se postupně zdokonaloval
v různých kurzech. Je členem Svazu československých
pilotů a Masarykovy letecké ligy. Civilní letecký průkaz
s číslem 197 získává v roce 1924. V roce 1929 provádí
ukázkový seskok padákem z křídla letounu A-24. Stává
se z něho uznávaný učitel létání ve vojenských učilištích
v Chebu od roku 1927, dále pak v Prostějově, Olomouci
společně s vrstevníkem Františkem Novákem, Rudolfem
Zimou, npor. Seidlem, prap. Procházkou a dalšími. Jeho
žákem byl v Prostějově také legendární letec pana gen.
František Fajtl, ale i další.
Rtm. Jaroslav Kamarýt se pravidelně zúčastňuje
leteckých soutěží v přesnosti přistání s vypnutým
motorem, ze kterých si pravidelně odváží ceny. Jeho
velkou zálibou byla letecká akrobacie, kterou předváděl
na řadě leteckých dnů za první republiky, ale i po
skončení války. Dálkový let z rozkazu MNO vykonal ve
dnech 11. až 20. března 1935 s npor. pozorovatelem let.
Bohumilem Antošem s letounem AP 32. Let dlouhý 3 000
km vedl do Bukurešti a Bělehradu. Tyto skutečnosti jsou dokladovány v dobovém tisku a
jugoslávskými a rumunskými pilotními odznaky a rumunským leteckým certifikátem v srpnu
1936, které obdržela posádka.
Obecní úřad v Kardašově Řečici posílá panu rotmistru J. Kamarýtovi v srpnu 1938
blahopřejný dopis k dosažení jeho leteckých výkonů v soutěžích a odlétání 20 000 startů a
4 000 hodin bez nehody!
V době mobilizace v září 1938 je učitelem létání u 4. leteckého pluku. V dubnu 1939 získává
civilní pilotní licenci pro potřeby odboje. Po zatčení kpt. Vladimíra Černého, pplk. Josefa
Hamšíka, npor. Josefa Žampacha a jejich popravení je jeho spojení se zahraničím přerušeno.
Jen o vlásek uniká zatčení gestapem. Během války pracuje manuálně v Kardašově Řečici.
Po skončení války zastával učitelské a velitelské funkce na vojenských letištích v Českých
Budějovicích. Rozkazem ministra z 3. srpna 1951 je ustanoven do funkce velitele 50. leteckého
pluku (kurýrního) Klecany. Létá
také ale aktivně jako učitel
v Aeroklubu ČR.
Po vzniku Svazarmu nastupuje
jako první náčelník Krajského
aeroklubu v Českých Budějovicích.
Při tomto sportovním létáním cvičí
leteckou
akrobacii
a
jeho
oblíbeným strojem je letoun C 104 (
Bücker 131). Aktivně létá až do 57
let, což je dva roky přes zdravotní
normu! V roce 1957 obdržel jako
třetí v republice za celoživotní
přínos pro rozvoj sportovního
letectví
diplom
FAI
Paula
Tissandiera. Má nalétáno 50 000
letů a 10 000 hodin. Ani po
odchodu
do
zaslouženého
odpočinku nezůstává stranou leteckého dění. Působí jako rozhodčí na akrobatických soutěžích
a pomáhá i při soutěžích leteckých modelářů v zahraničí.
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Do leteckého nebe odešel 27. října 1978. Čest jeho památce!

Popisky k fotografiím: Pilotní odznak
Civilní letecký průkaz z roku 1924
Blahopřání obecního úřadu k leteckým úspěchům
Jaroslav Kamarýt v důchodu

Výpis z kroniky VLU Prostějov rok 1935 str. 159 a 160.
Let do Jugoslávie.
Ve dnech 11. až 20. března 1935 provedli z rozkazu MNO let do Jugoslávie příslušníci VLU
npor. let. p. poz. letec Antoš Bohumil a rtm. let. p. pilot J. Kamarýt Jaroslav za účelem navázání
přátelských styků s jihoslovanským letectvem a získávání zkušeností na dlouhých tratích ve
spřátelených státech malodohodových.
Let byl proveden na letounu typu AP.32 na trati dlouhé přes 3 000 km přes Piešťany
– Užgorod – Kluž – Brašov – Bukurešť – Turiml Severin – Bela Crkva – Novi Sad – Bělehrad,
a touže cestou zpět.
Naši letci byli jak v Rumunsku tak hlavně v bratrské Jugoslávii velmi přátelsky přijati a
pohoštěni.
V Bělehradu navštívili oba letci v doprovodu dne 16. března t. r. hrob zesnulého krále
Alexandra I. Sjednotitele na Oplenaci, aby tam položili věnce za československé letce.
Bělohradský oficielní tisk zaznamenal tento počin úcty ve všech časopisech.
U příležitosti tohoto zájezdu byli oba naši letci vyznamenáni čestnými leteckými odznaky
jihoslovanskými tak rumunskými.
Karel Garhofer, Nová Bystřice
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Před sto lety
Když 28. července 1914 vypovědělo Rakousko-Uhersko válku Srbsku a krátce na to i Rusku,
byla vyhlášena mobilizace a mužové odcházeli ke svým útvarům. V jižních Čechách byli
soustřeďováni do Českých Budějovic, odkud vyjížděly vojenské transporty většinou do Haliče.
Tak také většina řečických mladých mužů. Halič patřila k rakousko-uherské monarchii a byla
součástí tak zvaného Předlitavska. Rozkládala se na sever od oblouku západních Karpat, od
Krakova po Lvov a Tarnopol. V současné době patří západní část (Krakov) k Polsku a východní
část (Lvov a Tarnopol) k Ukrajině.
Proti všemu očekávání začala ruská armáda brzy po vypuknutí války rychle postupovat a již
na podzim 1914 obsadila téměř celou Halič. Obyvatelstvo před postupující armádou prchalo do
vnitrozemí, kde bylo buď umístěno v táborech pro uprchlíky, nebo přijato místním
obyvatelstvem. Takový uprchlický tábor byl zřízen například v Gmündu nedaleko Českých
Velenic, kterým během války prošlo snad 200 000 uprchlíků.
Židovská obec v Kardašově Řečici nabídla pomoc židovským uprchlíkům z Haliče ve svých
rodinách. Protože však hrozilo nebezpečí zavlečení nákaz (skvrnitý tyfus), bylo nařízeno
očkovat všechny přijíždějící uprchlíky. Ti však neměli žádné osobní doklady a též domluva
s nimi byla obtížná, neboť mluvili většinou jidiš (místní nářečí židovské menšiny). Aby bylo
zajištěno spolehlivé naočkování každého z nich, byla na Malém náměstí sestavena z vozů
jakási vozová hradba, uprchlíci do ní soustředěni a při vycházení jednotlivě očkováni. Očkování
prováděl obvodní lékař z Kardašovy Řečice MUDr. Karel Vaněk, kterému pomáhala jeho dcera
Josefa.
Když ruská armáda na jaře 1915 začala z Haliče ustupovat, vraceli se uprchlíci postupně do
svých zpustošených domovů. Část z nich zůstala však již natrvalo na Moravě (Třebíčsko,
Znojemsko) a v Dolním Rakousku.
O těchto událostech vědí současné generace většinou jen něco málo z Haškova Dobrého
vojáka Švejka a přijímají to spíše jako literaturu zábavnou, aniž by si uvědomovali skutečnou
tragiku tehdejší situace. Zajdeme-li si v Kardašově Řečici na Malé náměstí (nyní náměstí
Svobody), a přečteme si tam jména na památníku padlých, nebo zalistujeme v Místopisu Řečice
Kardašovy od Jaromíra Hrubého, zjistíme, že některé řečické rodiny přišly o všechny své syny.
Ale i ti, kteří se po letech zákopové války vrátili domů, nesli do konce svého života následky, ať
již na těle nebo na duši.
MVDr. Václav Marsa

Boleslav Jablonský na Galapágách, v pražské ZOO a v americké Minnesotě
Měsíčník Noviny Prahy 2 přinesl v únoru zajímavou zprávu. V pražské zoologické zahradě
zjišťovali pomocí ultrazvuku pohlaví velemloků čínských. Potvrdilo se, že dospělý mlok Šmíca je
opravdu samec, ale při vyšetřování dvou mláďat Andyho a Boleslava Jablonského,
považovaných za samce, ultrazvuk odhalil, že samec je pouze Andy, zatímco Boleslav
Jablonský je samička. Obě mláďata přišla ke svým jménům díky Karlu Čapkovi a jeho Válce
s mloky. Andy nese jméno po údajně nalezené fosilii mloka, v knize nazvaného po nálezci
Andrias Scheuchzeri. Toho druhého, domnělého samce, najdeme v knížce na ostrově
Galapagos, jako vzdělaného, sečtělého mloka, mluvícího česky díky učebnici „Česky pro
Mloky“, představujícího se anglickým turistům jako Boleslav Jablonský.
Nevím, jestli z těchto dvou variant užití svého jména by byl náš básník úplně nadšen. Zato
třetí příklad, který hned osvětlím, mu myslím na cti rozhodně neubírá. V severozápadní
Minnesotě, jednom ze států USA, hraničícím s Kanadou, žijí potomci českých imigrantů, jejichž
předkové, hledající lepší životní podmínky, sem přišli v roce 1890. Byli to většinou zemědělci,
kteří v Minnesotě získali půdu a založili farmy. V roce 1910 jich tu žilo už přes 33 tisíc.
K pěstování české kultury a jazyka a jako místo k setkávání, kde se odbývaly různé slavnosti, i
svatby, si v roce 1914 postavili ze společných prostředků český dům, který nazvali Lóže
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Boleslava Jablonského, a který dodnes slouží svému účelu. V hlavním městě Saint Paul má
také svůj hlavní stan český Sokol. Budova Sokolovny slouží nejen ke sportu, ale i kultuře. Plakát
s českým nápisem Šibřinky, který jsem našla na jejich webových stránkách, lákal na taneční
zábavu. V budově je také vzdělávací centrum a redakce místních novin. Schází se tu čeští
krajané z různých oblastí Minnesoty.
Tři čtvrtiny obyvatel tohoto státu tvoří přistěhovalci z Evropy. Nejvíce jich bylo z Německa,
Skandinávie, Irska, méně než deset procent připadá na Anglii, Francii, Polsko a nejméně,
pouhých 3,7%, tvoří potomci Čechů.
Zdena Maršíková
Zdroj:
Noviny Prahy 2
Preserving Czech cultur in Northern Minnesota
By Peter J. DeCarlo 05/13/14

Připravujeme
Pátek 3. dubna od 20 hodin – „O sexu převážně nevážně“ – vypráví MUDr. Radim Uzel, hraje a
zpívá písničkář Pepa Štross.
Pátek 24. dubna od 20 hodin – „Vzpomínkové promítání IV.“ – další unikáty soukromých
archivů + ukázka dokumentační tvorby Karla Klašky.
Čtvrtek 30. dubna od 19 hodin – „Pálení čarodějnic“ – tradiční soutěž o nejlepší masku
čarodějnice nebo čarodějníka.
Pátek 1. května od 14 hodin – tradiční „Setkání u mohyly TGM“ v Masarykově háji – Babky.

Pozvánka na Dětský den - neděle 31. 5. 2015
Dětský den je sice ještě daleko, ale protože další číslo Řečických zajímavostí vyjde až
v červnu, zařazujeme pozvánku pro všechny děti už nyní.
Letos si s dětmi budeme hrát na Piráty z Karibiku, ale protože nejsme v Karibiku, tak si akci
nazveme po svém „Piráti z Kardašbiku.“
Na děti bude opět čekat 2 km dlouhá stezka plná úkolů a zábavy. Aby těch pirátů nebylo
málo, přijďte klidně i vy jako piráti a pirátky, budeme rádi 
Třeba se nám podaří udělat rekord v počtu pirátů na jednom místě, který Řečice ještě
neviděla.
Jana Chvojková a Radka Volfová

Pozvánka
Osadní výbor a hasiči z Nítovic vás zvou na

Benátskou noc v Nítovicích 13. června 2015.
Zapište si termín a můžete se začít těšit na podvečerní, večerní až noční akci ve svátečně
osvětlených Nítovicích. Dospělí i děti si užijí projížďky na lodích po krásném rybníčku i malý
ohňostroj. Dobré jídlo a pití bude zajištěno. K tanci a poslechu nám všem bude hrát kapela
Bohemian Swing Band.
Marcela Broučková a Radek Havlík
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Podlahy & dveře Michal s.r.o.
- naši zákazníci si mohou vybrat z velkého množství
podlahových krytin, interiérových dveří, obložkových
zárubní
- nabízíme osobní a nezávazné jednání a hledání
optimálních řešení pro každý případ
- našim zákazníkům vypracujeme cenovou
nabídku (zdarma), provedeme zaměření, vč. dopravy,
montáže a seřízení
- podlahy, které dodáváme: laminátové, dřevěné, vinylové
a korkové
- dveře posuvné, skládací, celoskleněné, obložkové
zárubně a kování
- další sortiment jako deskové materiály, OSB desky,
parapety apod.
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Kontakt:
Miroslav Michal
Palackého 544, K. Řečice
Telefon: 606 309 633
e-mail: bavor1@seznam.cz
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