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Z městského úřadu – slovo starosty města
Řečická pouť potěšila malé i velké
Naše pouť, zasvěcená sv. Janu Křtiteli, vyšla letos přesně na jeho svátek 24. června.
Město se na pouť vždy dlouho připravuje, program se dělá v kulturní komisi hodně
dopředu a také naše technické služby uklízejí, sečou a krášlí celé město.
Letošní pouťové pódium začalo jako již tradičně
vystoupením
populární
jihočeské
dechovky
Babouci, která má své příznivce všude a zaplnila
jimi i naše náměstí. Poté přišla místní skupina
aerobicu, následovaná mladými hudebníky ze
souboru S/w/inging saxophones junior. Naše
dechovka potvrdila svou vysokou úroveň, a poté
již přišel jiný žánr v podání skupiny Brutální jahoda,
která potěšila zejména mladší publikum. Vrcholem

odpoledne pak byl Luboš Pospíšil se skupinou 5P
a diváci přes chvilkovou nepřízeň počasí vydrželi
přes půlnoc i na Oldies disco. Neděle pak byla
věnována hlavní pouti, stánkům a nakupování,
občerstvení a zejména pak dětem, které se
vyřádily na celé řadě různých pouťových atrakcí.
Letošní pouť je za námi a můžeme se těšit na tu
příští.

Naši senioři dostali pěkný dárek
Autor: Petr Nekut
V sobotu 11. srpna se široké veřejnosti představila další
dokončená stavba, a sice sedm malých bytů, které jsou
určené především pro bydlení našich seniorů. Ačkoliv jsme na
tuto akci nezískali dotaci pro pečovatelské byty a město ji
financovalo celou ze svých prostředků, přesto tyto byty
chceme přednostně přidělovat našim seniorům, aby nemuseli
předčasně odcházet do domovů důchodců či podobných (Foto: K. Sláma)
zařízení v jiných městech.
Za účasti předsedy Senátu Milana Štěcha a velkého zájmu našich občanů se tak veřejnosti představilo sedm
nových bytů, z nichž je šest malometrážních garsonek a jeden větší dvoupokojový byt s plným vybavením
včetně vestavěných skříní, sporáků, ledniček či mikrovlnných trub. Celý objekt je samozřejmě bezbariérový
včetně výtahu a je uzpůsobený zejména pro méně pohyblivé uživatele. Zbývají dokončit úpravy dvora, kde
chceme udělat pergolu a posezení pro obyvatele domu, a které by měly být hotové do dvou měsíců.
Nový dům, který jsme
zde postavili, nahradil
původní dům čp. 77,
který patřil k nejstarším
domům
v
našem
městě, ve své historii
několikrát vyhořel a
poslední dobou byl
spíše ostudou našeho
města v jeho samém
středu.
Chtěl bych při této
příležitosti poděkovat
všem, kteří se o vznik Slavnostní otevření nového domu za účasti předsedy senátu Milana Štěcha.
nového domu zasloužili (Foto: K. Sláma)
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od projektanta Ing. Hájka, stavebního dozoru Ing. Berana, Rybářství Kardašova Řečice, které nám pomohlo s
demolicí starého objektu, až po stavební firmu VIDOX, která provedla vlastní stavbu.
Doufám, že se novým obyvatelům domu bude dobře bydlet, budou zde spokojeni a dům se stane vizitkou
města v péči o své starší spoluobčany.

Z městského úřadu – Sbor pro občanské záležitosti
Autor: Zdeňka Bzonková, Jana Chvojková

„Blahopřejeme jubilantům naší obce“
V uplynulém čtvrtletí oslavili svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

Ivo Kozel

Olga Adámková

Václav Marsa

Božena Tyslbretová

Marie Hoffmannová

Marie Lacková

Matylda Zipková

Jan Frolík

Marta Vyskočilová

František Fraj

Karel Eichler

Miroslav Staněk

Vlastislav Pivec

Jiří Bártů

Zdeněk Vlk

Ludmila Schmeisterová

Václav Kukla

Bohumil Prokýšek

Josef Svoboda

Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a úsměvů.

„Vítáme nové občánky naší obce“
Dne 15. 9. proběhlo v radničním sále slavnostní přivítání nejmladších občánků do
života. Obřad zahájila děvčata z místní základní a mateřské školy se svým programem
a nechybělo ani krásné vystoupení harfistky.
Z Kardašovy Řečice: Natálie Housková, Stella Smrčková, Jakub Korbel, Antonín
Houska, Michaela Sobotková, Daniel Vaňas, Robin Jeffery, Zlata Englická,
Viktorie Anna Vaňková.
Dále Viktor Jakobartl (Pleše), Eliška Housková (Záhoří), Matyáš Hejmánek (Klenov),
Prokop Diviš (Mostečný), Šárka Paščenková (Pluhův Žďár), Filip Drunecký (Pluhův
Žďár).
Všem novorozeným miminkům a jejich rodičům přejeme hodně štěstí, zdraví, trpělivosti a spokojenosti. Věříme,
že se malým občánkům bude v našem městě líbit!

Poděkování…
Autor: za SPOZ Jana Chvojková
Je hezké vědět, že u nás v Kardašově Řečici a okolí
je dost lidí, kterým není lhostejné, kde žijí a kteří se
naprosto nezištně a dobrovolně starají o to, aby se
nám všem u nás, žilo o něco lépe a veseleji.
Někomu se může zdát, že jsou to samozřejmé věci,
bere je automaticky a zpravidla si jich ani nevšimne,
ale já s pokorou potkávám stále stejné lidi (není jich

mnoho) jak se vrací z procházky s taškou odpadků
plnou PET lahví apod., které na procházce posbírají
po těch, co ještě nepochopili, že odpadky patří
pouze do koše.
S nadšením sleduji předzahrádky a okenní
parapety, jak o ně majitelé pečují a zkrášlují tak
naše město. Například muškáty v oknech na
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náměstí. Jen si představte, jak by to vypadalo,
kdyby tam nebyly. Všimla jsem si, že pár nadšenců
se pustilo do osazování pouličních záhonku
květinami, jen tak pro radost a potěšení. Musím
uznat, že radost a potěšení sdílím s nimi a bylo by
krásné, kdybychom se příští rok přidali a přibylo více
takových rozkvetlých míst.
Je milé, že se najde někdo, kdo každý týden, prostě
jen tak, zajde zapálit svíčku na starý hřbitov do
nedávno opravené kapličky a my, kteří okolo večer
chodíme, máme takový hřejivý pocit, že i tady to
žije. Měli bychom si cenit i toho, že u nás máme
skvělé muzikanty, kteří nám jsou ochotní zahrát
kdykoliv a kdekoliv, na různých slavnostních akcích
a setkáních.
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dětech to správné nadšení ze sportovních výkonů,
a dokonce se jim občas podaří zvednout z gauče i
nás, dospělé.
Nemohu sem vypsat vše, ale ráda bych tímto
poděkovala všem, kteří nám život v Kardašce dělají
hezčí a motivovala i ty, kteří by se do
společenských akcí chtěli také zapojit anebo si
před domem vysadit pěkný záhon růží...

A nakonec, klobouk dolů před všemi, kteří se
naprosto nezištně zapojí a pomáhají připravovat
akce pro děti, i když jejich ratolesti jsou už třeba
dávno odrostlé a oni by si klidně mohli doma
lehnout a číst si. Nebo před místními sportovci, kteří
připraví závody a zvednou děti od tabletů a
počítačů, což se nepodaří mnoha rodičům i kdyby
se rozkrájeli. Je skvělé, že dospělí dokáží probudit v

Události, zajímavosti, komentáře
Literární večer se vydařil
Autor: Petr Nekut
Nový radniční sál byl koncipován mimo jiné i pro menšinové žánry komornějšího charakteru a tuto roli
bezezbytku naplnil i v pátek 10. srpna, kdy se zde sešli přátelé a příznivci literatury, ale i rodinní příslušníci dvou
jubilantů, jímž především byl
večer věnován.
Zcela zaplněný sál byl nabit
energií a očekáváním
mimořádného zážitku a tento
záměr se podařilo naplnit mírou
vrchovatou. První z jubilantů –
Jan Frolík – se ujal role
moderátora
večera
a
po
úvodním slově Karla Slámy
s velkým nadhledem a elegancí
provázel
celým
večerem
a zároveň přednesl i některé své
básně a texty. Honza je člověk
velmi skromný, pro naše město
udělal velmi mnoho práce a
jeho dílo je známé po celé

Zleva: Jan Frolík, Martin Klečacký a Stanislav Komárek. (Foto: © K. Sláma)
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republice možná více než doma neb platí, že „doma
není nikdo prorokem“. Tento večer, který byl pořádán i
k jeho životnímu jubileu, byl alespoň malým
poděkováním za jeho celoživotní práci pro naše město.
Mladý historik Martin Klečacký pak seznámil publikum
se svojí prací o řečickém rodákovi A. M. Šperovi –
senátorovi a politikovi – a byla radost poslouchat jeho
poutavé vyprávění o člověku, který vyrostl v našem
městě.
Závěr večera byl věnován dalšímu jubilantovi –
profesoru Stanislavu Komárkovi, který působí na Karlově
univerzitě a zároveň je řečickým rodákem a patriotem.
Přečetl nám některé své texty ze svých připravovaných
pamětí a poté již se večer přehoupl do neformální
části, při které byli všichni účastníci pozváni na číši vína
a malé občerstvení a pokračovala diskuse s jubilanty i
vzájemně mezi sebou. Nálada byla velmi milá a
přátelská a všichni účastníci si večer užívali. Jubilantům
přejeme do dalších let jen to nejlepší a těšíme se na
další setkání s našimi literáty. Večer ukázal, že mají v
našem městě své příznivce, kteří oceňují jejich práci a
přínos pro město.
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Dotisk a nová kniha
Třetí dotisk úspěšné knihy Zdeny Maršíkové
„Historie zájezdních hostinců a hospod v
Kardašově Řečici“ bude v prodeji koncem
září.
Současně upozorňujeme čtenáře, že
Město Kardašova Řečice ve spolupráci s
nakladatelstvím Epika a Státním okresním
archivem v Jindřichově Hradci vydává ke
100. výročí československé samostatnosti
novou knihu této autorky, nazvanou
„Městečko v časech převratných“. Je
vzpomínkou na řečické vojáky a legionáře
a zároveň přibližuje čtenáři život obyvatel
našeho města v časech války a v prvních
letech republiky. Text doprovází mnoho
dobových fotografií a dokumentů.
V prodeji bude kniha na obvyklých
místech (radnice, prodejna na zastávce
autobusů) rovněž od konce září.
Redakce ŘZ

Nová krásná stavba ve městě
Autor: Martin Velík
V srpnu byl slavnostně otevřen bytový dům
postavený na místě původního domu č. p. 77 na
(malém) náměstí Svobody. Tato slavnostní událost
přilákala značný počet občanů města, kteří
obdivovali krásný stav novostavby. Původně byla
stavba deklarována jako dům s pečovatelskými
byty, v současné době ji pan starosta představil
jako dům s běžnými nájemními byty.
Asi před rokem na jednání zastupitelstva jsem
položil několik dotazů k ekonomickému smyslu celé
stavby. Tyto dotazy byly panem starostou bez
jakéhokoliv vysvětlení odmítnuty s odkazem na to,
že jde o další nájemní byty, což přispěje ke zvýšení
počtu obyvatel města a tím i ke zvýšení příjmů
města z přerozdělení daní. Mé pochybnosti
nicméně nadále trvají a považuji za správné
veřejnost seznámit s dostupnými informacemi k této
stavbě.
Od počátku byla stavba připravována jako dům
s pečovatelskými byty pro seniory – z toho důvodu
je
třípodlažní
budova
vybavena
výtahem
a obsahuje 6 bytů 1+0 a 1 byt 1+kk. Byty není
možné spojit a vytvořit z nich větší, takže jsou
prakticky předem určené k obývání jedním
člověkem.

Ve smlouvě o dílo se zhotovitelem byla sjednána
cena domu ve výši cca 15,5 mil. Kč vč. DPH. Vedle
toho se ovšem zjistilo, že v projektu nebylo
obsaženo vydláždění dvora, které provádí firma p.
Krni za 0,5 mil. Kč. Celkem tedy stavba stála 16 mil.
Kč, každý byt vyšel zhruba na 2,3 mil. Kč. Navržené
nájemné bytu městem je podle mých informací
stanoveno ve výši 4500,- Kč měsíčně včetně energií,
vodného a stočného, čistý měsíční nájem by tak
měl činit zhruba 2500,- Kč. Ročně tak město ze
všech bytů získá na nájemném částku 210 000,- Kč
v případě 100 % obsazenosti bytů. Ano, jde o
novostavbu, nicméně je nutné počítat s náklady,
které musí vynakládat vlastník domu – revize a
kontroly výtahu, hromosvodů a elektroinstalace,
úklid, osvětlení a údržba společných prostor. Občas
bude nutné vymalovat, po nějaké době se bude
muset vyměnit výtah. Dovolím si počítat
s průměrnou částkou 40 000,- Kč ročně, tedy zhruba
3500,- Kč měsíčně na všechny tyto náklady.
V takovém případě výnos z nájemného o tuto
částku klesá a činí ročně 170 000,- Kč.
Každý investor, který staví nájemní byty, investuje
své peníze s vidinou jejich návratnosti. Někdo chce
své peníze dříve, někdo později, nicméně běžně je
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nájemné stanoveno tak, aby se investice vlastníkovi
splatila během zhruba 25-30 let. To by však
v daném případě pro Kardašovu Řečici znamenalo
stanovit nájemné v trojnásobné výše, tedy alespoň
7000,- Kč měsíčně na 1 byt tak, aby se městu vrátila
investice s úrokem 0 %. Pokud to obrátím, tak město
fakticky ze svého rozpočtu „dotuje“ nájem každého
bytu částkou cca 4500,- Kč měsíčně. V této
souvislosti je nutné vyvrátit názor pana starosty,
podle kterého díky nárůstu počtu obyvatel získá
město z přerozdělení daní částku cca 14000,- Kč na
jednoho nového obyvatele ročně a že je tedy
nutné tyto prostředky počítat do ekonomiky celé
stavby. Takový názor považuji za zcela mylný a
hlavně nebezpečný – podíl města z přerozdělování
daní je příjmem města a město ze svých příjmů
hradí své náklady (platy zaměstnanců města,
veřejné osvětlení, dorovnání ztráty na likvidaci
komunálního odpadu, údržba městského majetku
atd.). Není tedy možné říci, že noví občané města
bydlící v této novostavbě budou užívat veškerou
infrastrukturu města zdarma, neboť „jejich“ podíl byl
vynaložen na stavbu domu. A kromě toho dle
údajů Českého statistického úřadu údaje o počtu
obyvatel Kardašovy Řečice hovoří zcela jinak –
1.1.2015 – 2280, 1.1.2016 – 2266, 1.1.2017 – 2227,
v souhrnu tedy za 3 roky pokles o 53 obyvatel a
dovolím si pochybovat, že 7 nových obyvatel tento
trend zvrátí.
Pokud stavbu provádí soukromý investor, je jen jeho
rozhodnutí, jakou stavbu provádí a jakou zvolí
finanční strategii. V případě města je situace jiná –
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finanční prostředky města de fakto patří všem
občanům města a vedení města má povinnost
s těmito prostředky nakládat s péčí řádného
hospodáře. Na druhou stranu město může při
vynakládání
finančních
prostředků
zohlednit
sociální či společenské aspekty. Předpokládal bych
však k této otázce diskusi, ve které by se mohly
střetnout různé názory – chceme postavit nájemní
dům nebo dům určený prioritně pro staré lidi? Je
cílem investice přilákat větší počet obyvatel nebo
střihat pásku v předvolebním čase? Podle mého
názoru by předmětem diskuse mělo být stanovení
priorit města – pokud je cílem města přilákat nové
občany, slouží takovému cíli více výstavba nového
domu s garsonkami, výstavba domu s velkými byty
nebo třeba vybudování sítí a následný prodej
přípojek, který městu zaplatí alespoň část
vynaložených nákladů?
Nebo je důležitější opravit majetek města – třeba
v rozvodech pitné vody ve městě se ztratí více
vody, než je průměr v České republice. Rovněž
kvalita starých litinových trubek je špatná a velká
část města se občas potýká s „rezatou“ vodou. Pro
srovnání za menší částku (12 mil. Kč bez DPH) jedna
konkrétní obec vyměnila prakticky 2,4 km
vodovodního potrubí.
V žádném případě nechci zpochybňovat novou
výstavbu, jen považuji za normální, aby každé
takové stavbě z veřejných peněz předcházela
elementární ekonomická úvaha a taková stavba
měla smysl.

Péče o staré lidi není vyhazování peněz
Autor: Petr Nekut
Dovolte mi, abych reagoval na článek pana Velíka,
který zpochybňuje výstavbu nových bytů pro naše
seniory. Lišíme se v názorech dost podstatně, ale
snad nejvíce v tomto případě péče o staré lidi.
Stavbu bytů pro seniory měla ODS ve svém
volebním programu, se kterým vyhrála volby, a
proto nelze rozhodně říci, že by o tom nebyla
veřejnost informována a nepodporovala to. Dům
č.p. 77 byl ostudou města v jeho samém středu a
byl nejvyšší čas s ním něco udělat. Za pomoci
místního Rybářství, kterému bych chtěl ještě jednou
poděkovat, byl zbourán a na základě výběrového
řízení, které vyhrála firma Vidox, byl během jednoho
roku postaven dům nový, který oživil střed města a
na který můžeme být právem hrdi.
Smlouva s Vidoxem zněla na 15.473.925,- Kč včetně
DPH, ale kupodivu jsme stavbu postavili za cenu

15.106.219,887 Kč včetně DPH, protože jsme díky
dobré práci našeho stavebního dozoru Ing. Berana,
ušetřili na některých méněpracích.
Naprostá většina aktivit, které město zajišťuje a
podporuje, od kulturního domu, přes školu,
sportoviště či podporu různých spolků ve městě,
patří mezi neziskové podnikání a je to tak v
pořádku. Péče o ty nejslabší členy společnosti, ke
kterým patří staří lidé, by měla být samozřejmostí a
obec by na nich neměla vydělávat, ale naopak by
si jich měla vážit a vytvářet pro ně ty nejlepší
podmínky. Oni pro město pracovali celý svůj život a
možná to pan Velík neví, ale jejich důchody se
pohybují od osmi do dvanácti tisíc Kč. Skutečně by
jim dal nájemné ve výši sedm tisíc Kč měsíčně
anebo by je někam odsunul, aby nám tu
nepřekáželi, když nemají na jeho nájem?
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Péče o staré občany nemůže být předmětem
diskuse, to musí být samozřejmost, o které se
nediskutuje, alespoň já to tak beru na rozdíl od
pana Velíka.
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Novým nájemníkům domu čp. 77 přeji, aby se jim
zde dobře bydlelo a byli zde spokojeni.

První krůčky s kamarády
Autor: Dana Machová
Milí rodiče a prarodiče, od října 2018 bude opět probíhat aktivita učená dětem od 1,5 roku do tří let (možnost
mají i starší děti). Její náplní jsou vzdělávací, hudební, pohybové a výtvarné činnosti (přiměřené věku), které
trvají přibližně 20 minut, poté si děti mají možnost hrát podle své
volby. Pro názornost dovolte malou ukázku:
V úvodu si zazpíváme uvítací písničku „Ahoj, ahoj, tak už jsme se
sešli, ahoj, ahoj, tak už jsme všichni tu“ a „kamarád“ medvídek se
se všemi přivítá pohlazením. Poté následuje cvičení s hudbou, další
uvítací rituál. Každý týden je zařazeno nějaké téma (např. jablíčko,
houby, drak). Na toto téma děti společně s rodiči pracují
s pomůckami, cvičí, experimentují s barvami, zpívají, hrají na
rytmické nástroje. Na všechno dohlíží medvídek, který se s dětmi na
konci řízené činnosti rozloučí písničkou. Pak si děti mohou hrát se
stavebnicemi, auty, panenkami, mají k dispozici knížky, mohou si
odpočinout na „váledle“ hrát si v domečku nebo v bazénku
s míčky a skluzavkou.
Smyslem tohoto „kroužku“ je nejen podpora rozvoje vzdělávání
přiměřeně věku dětí, ale i získání návyků, a především
seznamování s dětským kolektivem (podělit se o hračku, uklidit ji,
navazovat kontakty s vrstevníky). Zvlášť v dnešní době, kdy jsou do
předškolních zařízení přijímány stále mladší děti, jsou tyto
dovednosti důležité.

První krůčky
-

-

-

Čas a místo: každý
čtvrtek nebo pátek
(podle zájmu a
možností)
od 16:30 do 17.30 v
Kardašově Řečici, ulici
Míru čp. 211
Začátek: čtvrtek 4. 10.
nebo pátek 5. 10. 2018
Poplatek za hodinu je 50
Kč.
Tel. 724 591 038
E-mail:
dana.mach@centrum.cz

Těším se na vás…

Loučení s prázdninami
Autor: Veronika Slaninová
Letošní loučení s prázdninami se konalo až na
druhý pokus. První plánovaný termín byl zrušen
kvůli předpovědi počasí a byla to dobrá volba.
Místo vydatného deště proběhlo za ideálního
počasí.
Program byl oproti předchozím rokům inovovaný.
Nesl se ve znamení pirátů a ohně. Tento rok se
děti nevydaly na stezku odvahy, ale mohly
sledovat pohádku divadla Chůdadlo „Brémští
muzikanti“, která v sobě nesla i výchovné poselství
– když všichni táhnou za jeden provaz, mohou
dokázat i zdánlivě nemožné.
Po pohádce se mohly děti vydovádět na
skákacím hradu, mohly opékat buřty a zapojit se

do tanců s Mirkou. K tomu všemu mohly na hřišti
plnit
různorodé
pirátské
úkoly,
například
sestřelování myší z paluby korábu, slalom po
palubě lodi, chůze po provaze nataženém mezi
dvěma stožáry anebo namotávání plyšového
hmyzu a zeleniny na pirátské dalekohledy.
Vrcholem večera byla ohňová show divadla
Chůdadlo, ze které se zatajil dech snad úplně
všem. Akrobacie s ohňovými vějíři, tyčemi, řetězy
a obrovskou kovovou krychlí byla strhující a
účinkující sklidili zasloužený aplaus.
S prázdninami jsme se rozloučili ve velkém stylu a
věřím, že to snad i přispělo ke snazšímu návratu
dětí do školních lavic nebo do školky.
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Zprávy z Mnichu
5. ročník Mysliveckých slavností v Mnichu
Autor: Aleš Maxa (předseda Mysliveckého spolku Čihadlo Kard. Řečice)
Myslivecký spolek Čihadlo Kardašova
Řečice zorganizoval letos již popáté
Myslivecké slavnosti, a to opět v úzké
spolupráci
s
místním
sdružením
dobrovolných hasičů a místními občany.
Jako vždy byl program připraven tak,
aby bylo pro všechny návštěvníky
červencového sobotního odpoledne
něco zajímavého, což se podařilo
především díky řadě hostů, kteří se nám
postarali o velmi zajímavý a poučný
program.
Každý z návštěvníků se mohl zúčastnit
soutěže s mysliveckou tématikou, kterou
připravil a zastřešil spolek DIANA, I.
myslivecký spolek žen – malí i velcí si Jihočeští trubači. (Foto: J. Vogeltanz, V. Přibáň)
mohli ověřit své znalosti zvěře, přírody či myslivosti.
lov kormoránů. Velkému zájmu se opět těšila
Nejdále to k nám měli sokolníci Dotkni se křídel, kteří
praktická ukázka práce loveckých psů, o kterou se
museli přejet celou naši republiku od samého
postarali kynologové z OMS J. Hradec. Naší akce se
severu až k nám na jih. Výr velký, káně Harrisovo a
ale zúčastnili i výrobci mysliveckých doplňků,
další opeřenci byli nejprve pouze vystaveni, aby
dovozci nožů či dalšího mysliveckého vybavení – to
následně ukázali své letecké dovednosti. Díky
vše bylo možno zakoupit ve stáncích.
chvilkovému deštivému počasí tak tito dravci létali
pod stanem mezi návštěvníky. Své nožířské
A co by to bylo za akci, pokud by tam chybělo
dovednosti opět názorně ukázali nožíři Jarda
dobré jídlo a pití? O to se postarali kolegové hasiči,
Karbous Pacák a Max Netrval. Hlasy zvěře předvedl
takže opravdu nikdo nemohl říci, že během naší
mistr v této oblasti Pavel Kumžák, nádherné
akce měl hlad či žízeň. Slavnosti nakonec byly
fotografie zachycující jedinečnou krásu Šumavy
zakončeny koncertem živé hudby v podání kapely
promítal Marek Drha z Národního parku Šumava.
Akord. Celá akce byla zdokumentována kolegy z
Klasické fotografie české fauny od Václava Přibáně
AV Studia J. Hradec, takže atmosféra a některé
pak byly vystaveny přímo v místní klubovně. Již
zajímavosti z tohoto odpoledne byly zachyceny na
tradičně se naší akce zúčastnil i kreslíř Petr Slaba,
krátkém videu.
který kromě oblíbeného malování na tělo kreslil
Závěrem bych chtěl poděkovat i sponzorům, bez
zájemcům i opravdu povedené karikatury. Kromě
kterých by nebylo možno akci zorganizovat –
kreslení se Petr intenzivně zapojuje do ochrany
především pak Městu Kardašova Řečice a
mláďat před senosečí, takže nám povyprávěl o
Honebnímu společenstvu Kardašova Řečice Mnich.
svých zkušenostech v této pro myslivce velmi
Pevně věříme, že se za rok budeme moci opět sejít
důležité oblasti. Samozřejmě nesměli chybět
při 6. ročníku našich Slavností a společně opět prožít
Jihočeští trubači, kteří nás loveckou hudbou
myslivecké odpoledne v Mnichu.
doprovázeli po celé odpoledne a následně se
České myslivosti zdar!
postarali i o hudební kulisu při vyhlašování výsledků
soutěží. Pro zájemce o střelbu byla připravena i
Video
záznam
z akce
najdete
na
laserová střelnice, kde si každý mohl vyzkoušet
www.youtube.com
pod
názvem
„2018
Myslivecke
několik typů lovů, od naháněk na divočáky až po
slavnosti v Mnichu Kardasovy Recice“.
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Program na Mysliveckých slavnostech v Mnichu. (Foto: J. Vogeltanz, V. Přibáň)

Léto 2018 s hasiči v Mnichu
Autor: za SDH Mnich Antonín Stojka
Hasiči Sboru dobrovolných hasičů Mnich, jak jsme si již zvykli, organizují veškeré kulturní a společenské dění v
obci.
Přes hasičskou zabijačku, organizaci masopustu a jarní brigádu se letní období pro hasiče otevírá již 30. dubna
stavěním máje a pálením čarodějnic. Hned druhý den se Hasiči přesunuli se svým cateringovým zázemím do
Masarykova háje, kde zajistili bohaté občerstvení pro všechny příchozí. Za měsíc, 1. června, pak hasiči
uspořádali dětský den se vším, co k tomu patří.
A jsme již v opravdovém letním období, kdy hasiči v Mnichu uspořádali 30. 6. 2018 akci sobě vlastní, hasičskou
soutěž v požárním sportu. Bylo to „6. mnichovské trienále“. Trienále proto, že je soutěž pořádána jednou za tři
roky. Z toho plyne, že má již svou historii. Soutěžního klání se celkem zúčastnilo 15 družstev, čtyři družstva dětská,
dvě družstva žen, sedm mužských a dvě družstva veteránů. Všechny kategorie ovládli hasiči z SDH Polště, kteří
se umístili na prvním místě jak v kategorii dětí, tak žen i mužů. Sportovní výkony završila volná soutěž tříčlenných
družstev ve stáčení požární hadice se závěrečným douškem z tupláku piva. Pro všechny účastníky i diváky bylo
připraveno občerstvení. Po soutěžích hrála živá hudba, jejíž aktéři se sešli jen a pouze pro tuto příležitost.
Kapela hrála velmi dobře k poslechu ale i k tanci, a to dlouho do noci. Akce skončila úspěšně, až na noc a
ráno 1. 7., kdy teplota klesla na pouhých šest stupňů celsia, a byla nejnižší noční teplotou z obou
prázdninových měsíců. Za úspěšné uspořádání soutěže patří velká pochvala nejen hasičům ale hlavně jejich
manželkám a přítelkyním, které připravily a vydaly občerstvení zajištěné již zmíněnou cateringovou částí hasičů
z Mnichu.

Řečické zajímavosti VII-IX/2018
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V měsíci červenci, 21. 7. zabezpečovali hasiči z Mnichu veškeré zázemí pro konání, dá se říci již tradičních,
„Mysliveckých slavností“, které se pořádajícímu MS Čihadlo obzvláště vydařily. Na akci se SDH Mnich podílel
také tím, že poskytl zdarma občerstvení pro všechny účinkující hosty.

Hasiči a hasičky z SDH Mnich. (Foto: SDH Mnich)
Letošní léto s hasiči v Mnichu bylo ukončeno 1. 9. slavností spojenou s otevřením nově zrekonstruovaného
dětského hřiště v Mnichu u kapličky a koncem prázdnin se soutěžemi pro děti. Letos v obci doposud nevznikl
žádný požár, nebyla povodeň či jiná událost, při které by museli hasiči z Mnichu zasahovat. Doufejme, že
zůstane jen u kulturních a společenských akcí pořádaných mnichovskými hasiči.

Nítovice
V Nítovicích to žije!
Autor: Petr Nekut
Začátek prázdnin je v naší místní části Nítovice již tradičně věnován „Benátské noci“, slavnosti, která je spojena
s vodou, loděmi, dobrým jídlem, hudbou a zábavou. Všeho bylo dosyta i v sobotu 14. července, kdy se tato
akce konala, tentokrát za pěkného počasí, hojné účasti a dobré pohody.
Po rekonstrukci návesních rybníků v Nítovicích si
pěkná náves o podobnou akci přímo říkala. A je
jenom dobře, že se toho místní nadšenci za pomoci
města ujali. Společenské centrum – klubovna – bylo
rozšířeno o novou zádlažbu a pergolu, která
poskytla zázemí swingové kapele. Návštěvníci místní
i ze širokého okolí zaplnili celou náves, která je
přivítala vzorně upravená i vyzdobená a dostatek
dobrého jídla i pití podpořil dobrou náladu a
pohodu, která mezi nimi zavládla.
Již od odpoledne pak zejména děti využívaly
skákací hrad zapůjčený od Bukovské vody i pět lodí

– gondol na návesním rybníku. Večerní nasvícení,
lampiony, projížďky na koních a zejména ohňostroj
pak vytvořili dokonalou imitaci Benátek a zábava
běžela na plné obrátky až do pozdních hodin.
Celá akce byla vzorně připravena ze strany
místních organizátorů a občanů, všichni jsme se zde
cítili jako doma a Nítovice se ukázaly v tom
nejlepším světle. Všem místním pak patří naše
poděkování za velkou práci spojenou s přípravou a
všichni se již těšíme, čím nás překvapí příští ročník.
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Škola a školka
5. A na raftech na Vltavě
Autor: za třídu 5. A napsal Jan Chvojka
Část naší třídy 5. A v čele s paní učitelkou Hradilovou vyrazila na rafty na řeku Vltavu. Jednalo se o
mimoškolní akci pod hlavičkou jindřichohradeckého Slovanu. Na vodu se vydalo celkem 24 lidí, z toho 8
žáků 5. A, 2 maminky, několik členek plaveckého oddílu z J. Hradce, 2 instruktoři a zbytek výpravy doplnili
nadšení kamarádi naší paní učitelky. Měli jsem 4 rafty a 3 kánoe. Stany, spacáky a jídlo nám podél řeky
převáželo doprovodné vozidlo.
V pátek ráno 8. 6. vyrážíme vlakem do Vyššího
Brodu. V poledne jsme na místě, instruktoři nás učí
základní pravidla a hurá na vodu. Čeká nás 20 km
a máme na to 2 dny. Počasí přeje, nálada je
výborná, vody je dost. Raft s maminkami a paní
učitelkou dostává název „Kuchyně“. Hned první
jez jsme sjeli všichni v pohodě, raft „Kuchyně“ ho
sjel dokonce pozadu – prý schválně, ale oči měly
pěkně vytřeštěné. V kempu U Tygra jsme posvačili
a jelo se dál. Pak nás čekala dlouhá cesta plná
jezů a taky vodních bitev. Bitvy většinou rozpoutal
již známý raft „Kuchyně“, který skoro pravidelně za
velkého jekotu a smíchu slavnostně prohrával. Po
únavné cestě nás čekal odpočinek v kempu U
Vikinga, kde jsme nocovali. Moc jsme ale
neodpočívali, postavili jsme stany, skákali jsme na
trampolíně a lezli po prolejzačkách, hráli fotbal a
vybíjenou. Nejzábavnější bylo koupání v řece, kde
jsme dělali závody a blbli jsme. Pak na nás čekala
královská
večeře,
hromada
lívanců
s
marmeládou, které paní učitelka upekla večer
před odjezdem. Pak jsme si ještě u ohně pekli
buřty a zpívali u kytary.
Ráno jsme posnídali, naše „Kuchyně“ nám
připravila svačiny do raftů, ostatní jsme sbalili do
auta a vyrazili jsme na další cestu. Během jízdy
jsme se někteří střídali na kánoích a učili jsme se
kormidlovat. Postupně nám to šlo čím dál tím líp. V
kempu ve Spolí byla přestávka na koupání.
Nejkrásnější to bylo v Českém Krumlově a také
tam na nás čekal největší zážitek. Sjížděli jsme jez
na kánoi a pěkně jsme se vyklopili. V kempu
Krumlov na nás čekal už náš řidič a na vařiči pro
nás měl připravený plný hrnec gulášovky k obědu.
Navečer jsme dorazili do kempu U Kelta, což byl
náš dnešní cíl. K večeři byly knedlíky polité
borůvkami a hamburgery – vše opět s láskou
uvařené od naší paní učitelky. Pak jsme zase řádili
v řece, hráli vybíjenou a na schovávanou. Po
vzoru paní učitelky jsme spali všichni pod širákem.
My s Kubou jsme nejdřív strašili holky, ale pak jsme

si každý ustal z jedné strany jejich ležení, abychom
je jako ochránili, kdyby něco… Naštěstí nás
nevzbudilo nic, ani pes, co nás prý k ránu
očuchával, ani ranní rosa. Probralo nás až
sluníčko.
V neděli nás čekal poslední úsek naší plavby. Sice
nás cestou chytla pořádná bouřka a chvílemi to
vypadalo jako na rozbouřeném moři v Pirátech z
Karibiku, ale nejsme z cukru a než jsme dorazili do
kempu Poslední štace, sluníčko nás zase usušilo.
Tady jsme si dali klobásy, nanuky a kofolu a
posilnili se tak na zbytek cesty do Boršova. V
Boršově jsme se vylodili a vydali se okolo tratě na
nádraží a pak vlakem zpět domů. Paní učitelka
nám všem rozdala odměny za to, že jsme skoro
vůbec nezlobili.
Voda byla parádní, vrátili jsme se všichni plní
zážitků a paní učitelce Hradilové děkujeme za to,
jak se o nás starala, hlavně o naše hladová břicha
a jak celou akci skvěle naplánovala.

" „Odpočinek na řece" (Foto: J. Chvojková)
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Historický kvíz od paní učitelek z naší školy
Autor: Lucie Filsaková a Markéta Vochozková
1.

2.

3.

4.

5.

Den vzniku samostatného
Československého státu /
Československa.
a) 28. 9. 1918
b) 28. 10. 1918
c) 17. 11. 1918
Co bylo podepsáno v r. 1938 na podzim
a na dlouho to rozhodlo o budoucnosti
ČSR?
a) Martinská deklarace
b) Washingtonská deklarace
c) Mnichovská dohoda
Kdo byl 3. prezidentem ČSR?
a) E. Hácha
b) G. Husák
c) T. G. Masaryk
Zaškrtněte jména „Mužů 28. října“
a) K. Gottwald, A. Švehla
b) V. Soukup, J. Stříbrný
c) V. Havel, E. Beneš
Co bylo koníčkem prezidenta T. G.
Masaryka?
a) botanika
b) plavání
c) jízda na koni

6.

V kterém městě se nachází Benešova
vila?
a) Plzeň
b) Praha
c) Sezimovo Ústí
7. Co bylo cílem Maffie?
a) vyvraždit židovské obyvatelstvo
b) informovat T. G. Masaryka o
tom, co se děje v Praze a ve
Vídni
c) udávat zrádce republiky
8. Kde proběhlo oficiální vyhlášení ČSR?
a) Václavské náměstí
b) Staroměstské náměstí
c) Kampa
9. Kdo se v r. 1969 upálil na protest proti
režimu?
a) Jan Opletal
b) Jan Palach
c) Martin Šmíd
10. Tajná německá policie se nazývala:
a) Bílá garda
b) StB
c) Gestapo

Správné výsledky najdete na straně 36.

Sbor dobrovolných hasičů – SDH K. Řečice
Požár skladu pily
Autor: Vendula Matějů (tisková mluvčí HZS JČ) Zdroj: www.pozary.cz
Krátce po sedmé hodině ranní obdrželo ve středu 4. července Operační a informační středisko HZS
Jihočeského kraje informaci o požáru na pile v Kardašově Řečici.
K požáru vyjeli v 7:03 hodin profesionální hasiči ze stanic Jindřichův Hradec a Soběslav. Poplach byl vyhlášen
jednotkám SDH obcí Kardašova Řečice, Pluhův Žďár, Deštná, Veselí nad Lužnicí a Jindřichův Hradec. Celkem
operační důstojníci k požáru vyslali osádky devíti cisteren, čtyř dopravních automobilů a automobilové plošiny.
Vzhledem k rozsahu události a množství vyslaných sil a prostředků byl v 7:09 hodin vyhlášen druhý stupeň
požárního poplachu. K požáru přijela jako první místní dobrovolná jednotka. Ta ihned zahájila hašení a
podařilo se jí uchránit rodinný dům, který stojí v bezprostřední blízkosti hořícího skladu. Po dojezdu dalších
jednotek a průzkumu podal velitel zásahu zprávu, že se jedná o požár skladu o půdorysu přibližně 30 × 50
metrů. Požár zasáhl přibližně 2/3 objektu, který v době příjezdu hasičů hořel plamenným hořením. Ve skladu
bylo uloženo palivové dřevo a dřevní vata. Uvnitř nebyla žádná osoba, nemáme informaci, že by byl někdo
zraněn. Včasný dojezd jednotek, rychlá a přesná organizace na místě požáru a okamžité hasební práce
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znamenaly, že požár byl již v 7:43 lokalizován. To znamená, že se zasahujícím hasičům podařilo dostat jej pod
kontrolu, požár se již dále nešíří a jednotky jsou na požářišti v dostatečném množství.
Po zabránění šíření požáru pokračovali hasiči v dohašování. Museli rozebrat všechny konstrukce a prolít je
vodou. Skrytá ohniska mohla být i pod zřícenou střešní krytinou. Hasiči u
požářiště pro dostatek hasební vody zřídili čerpací stanoviště. Vzniklá
škoda byla odhadována nad miliónem korun.

Zásahy SDH KŘ

Dne 4. 7. 2018 vyjela JSDH
Kardašova Řečice k požáru
pily v K. Řečici. Dále na místě
zasahují HZS J. Hradec, JSDH J.
Hradec, JSDH Deštná, JSDH
Pluhův Žďár, JSDH Veselí nad
Lužnicí, PČR.

Požár pily v K. Řečici. (Foto: SDH KŘ)

Dne 31. 7. 2018 v 21:09 vyjela
JSDH Kardašova Řečice k
požáru strniště u el. stožáru za
obcí Pleše. Jednotka požár
uhasila a vyčkala na příjezd
zaměstnance firmy E.on. Ve
21:55 se vrátila zpět na
základnu. Dále vyjely HZS
Soběslav a JSDH Veselí nad
Lužnicí.

110. výročí založení SDH Záhoří
Autor: Lenka Heřmánková
Dne 4. 8. 2018 jsme se zúčastnili oslav 110. výročí založení SDH Záhoří a netradiční soutěže v požárním útoku.
Proběhlo několik ukázek – plošina HZS J. Hradec, děti ze Záhoří předvedly útok, při kterém uhasily hořící
hospodu, ukázka hašení hořícího automobilu SDH Jindřichův Hradec a dále byla k vidění historická technika.
Do Záhoří jsme vyrazili s naší Karosou a strojem, který jsme dostali darem od spřátelených hasičů z obce
Oberdiessbach ve Švýcarsku. S tímto strojem jsme se zúčastnili i netradičního požárního útoku, a protože nás
bylo málo, doplnili nás členové z SDH Přehořov a společně jsme se postavili na start. Bohužel došlo k závadě na
materiálu a požární útok jsme nedokončili.

Ochotnický spolek J. K. Tyl
Naši divadelníci v létě nezahálejí
Autor: Petr Nekut
Léto bývalo pro divadlo dobou divadelních prázdnin, dovolené a odpočinku, ale
v současné době je pro náš místní divadelní soubor J. K. Tyl naopak dobou
horečné aktivity, zkoušení a vystupování. V současné době jsou na repertoáru dvě
hry a obě se těší velkému zájmu okolních obcí a co je nejdůležitější i diváků.
S hrou „Dědeček aneb musíme tam všichni“ navštívil náš soubor v červenci Lomnici nad Lužnicí, kde na
místní farské louce potěšil ve venkovním areálu početné publikum a za příjemného letního počasí sklidil
velký aplaus. V srpnu pak již tradičně vystoupil na divadelním festivalu v Děbolíně, kde za velkého zájmu
diváků, kterých se zde sešlo téměř tři sta, úspěšně reprezentoval místní divadelníky.
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Druhá část souboru pak začala nacvičovat novou divadelní hru – tradiční „Naše furianty“ v úpravě
místních autorů K. Zaviačiče a T. Englického a zároveň oprášila hru „Vodníci v Řečici“, o kterou byl zájem
na letním divadelním festivalu na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Tři představení v tomto kouzelném
areálu byla zcela vyprodána a měla veliký úspěch. Atmosféra otáčivého hlediště je zcela mimořádná a
opakované reprízy hry přispěly k větší jistotě a suverenitě všech herců i technického personálu a každé
představení bylo vždy o kousek lepší předešlého. Předběžný zájem je o naše divadlo i na příští rok a celý
soubor se na vystupování v Týně velmi těší.
Divadlo v našem městě prostě žije a všem jeho členům je třeba za jejich práci, nadšení a téměř
profesionální výkony poděkovat.

Představení Vodníci v Řečici. (Foto: OS J. K. Tyl)

ZKO Kardašova Řečice
Memoriál Ivany Tůmové

Výsledky závodu
1.

Autor: Veronika Slaninová a Dagmar Vacková
Jako každý rok, i letos se na poli řečické kynologie udála významná
akce – Memoriál Ivany Tůmové, již 26. ročník. Jedná se o závod ve
sportovní kynologii v nejvyšší kategorii, dle mezinárodního zkušebního
řádu IPO3. Ten zahrnuje celkem tři disciplíny – stopy, poslušnost
a obrany.
Řečická základní kynologická organizace byla letos pouze v roli
pořadatele, na startovní listině se nikdo z našich řad neobjevil, ale
v příštích letech to bude určitě napraveno. Naše čtyřnohá naděje je
totiž teprve v pubertálním věku a čeká jí ještě mnoho dřiny, než se
bude moci takového závodu zúčastnit.
V době uzávěrky přihlášek bylo nahlášeno 14 závodníků, škoda, že na
poslední chvíli musela odstoupit ze zdravotních důvodů svého psa
psovodka s velkým kníračem. Nakonec se sešlo 13 závodníků, z toho
6 malinoisů, 6 německých ovčáků a 1 dobrman. Po rozlosování se

2.

3.
4.
5.
6.

místo (titul CACT) p.
Molnár a Qwak Laroja
275 b.
místo p. Martynek a
Descent Fellow Maribor
269 b.
místo p. Kršková a BOM
L’Kačí Mi-Ji 265 b.
místo p. Novák a BOM
Aura z Údolí Jizery 260 b.
místo p. Molnár a NO
Golem Balesten 255 b.
místo p. Mikulecká a
Baltazar v.d.
Pegnitzratzen 241 b.

Rozhodčí: Mgr. Dana Havlová
a Ing. Lea Šveráková.
Figuranti: Marek Hytych, Ing.
Josef Neužil.
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všichni dle časového harmonogramu rozešli plnit disciplíny. Poslušnosti se vcelku dařily, paní rozhodčí
Šveráková rozhodně body nedávala zadarmo. Nejvíce bodů zde získal loňský vítěz pan Martynek s fenou
BOM Descent – 96. Horší zprávy chodily ze stop. Tam se až tak nedařilo, byť nejlepší stopu s 96 body si
vyčuchala malinoiska Aura s panem Novákem.
Kromě velkého počtu závodníků nás potěšilo i ideální počasí. Byla radost dívat se na souhru psovodů i psů,
nebyla nouze o humorné okamžiky, kdy někteří psi ukázali, že mají prostě svoji hlavu a budou si povely plnit
po svém. Zároveň zde vládla velmi přátelská a pohodová atmosféra mezi všemi závodníky. U královské
disciplíny – obrany – se bylo skutečně na co dívat. Překvapením byla nejdrobnější fenka závodu, jejíž zákus
do rukávu v obrovské rychlosti figurant neustál a cvik byl dokončen na zemi.
Jelikož na poslední obranu nastupoval loňský
vítěz pan Martynek, nebylo do poslední chvíle
rozhodnuto, kdo si vítězství vybojuje. Už
vypadalo, že své vítězství obhájí, ale …. Mezitím
nastoupil pan Molnár s malinoisem Qwakem
(mimochodem startoval ještě se psem NO) a
jeho stabilní výkon zakončený obranou za 96
bodů ho posunul hodně vysoko. Rovněž paní
Kršková s fenou malinois L´Kačí po neuvěřitelně
razantní až „vražedné“ obraně získala 98 bodů.
Čekalo se na poslední disciplínu posledního
závodníka, které mohlo vše ještě promíchat.
Pan Martynek s Descent předvedli hezký výkon
za 91 bodů a hned se začalo vše sčítat.

Poháry pro účastníky Memoriálu. (Foto: D. Vacková)

Absolutním vítězem závodu se stal pan Vojtěch Molnár z Klášterce u Prachatic se psem Qwak Laroja.
Všichni účastníci si zaslouženě odnesli hodnotné ceny od sponzorů. Vítěz si odvezl dva pytle krmení, krásný
pohár a Putovní pohár, vynikající dort od vyhlášené cukrářky a kávu z domácí pražírny. A k těm všem
pochutinám ještě dárkový poukaz na víkend pro 2 osoby do penzionu na Třeboňsku. Věříme, že se všichni
účastníci, za rok, na tuto kynologickou událost do Kardašovy Řečice rádi vrátí.

Vojtěch Molnár a Qwak. (Foto: D. Vacková)
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FK Kardašova Řečice 1922
Týmu řečických mužů
začala sezóna

Sezóna 2018/2019

Autor: Aneta Chvojková
Ve fotbalovém světě bude „A“ tým mužů
reprezentovat Kardašovu Řečici i v nové sezóně
v Jihočeském kraji v soutěži 1. B třídy, skupiny D.
Aktuální soupiska: Jiří Mazánek, Martin Vodička,
Karel Janeček, Ondřej Madar, Jiří Kovář, Zbyněk
Roubík, Radek Porochoňski, Tomáš Bačák, Ondřej
Jánošík, Miroslav Bílek, Václav Roubík, Jan Klokner,
Zdeněk Šergl, Karel Valek, Vojtěch Jánošík, Pavel
Kvasnička, Tomáš Pražák, Daniel Houdek, Robert
Vyhlídka, Tomáš Houska.

V 2. kole těsná prohra s Velenicemi

2. kolo 18. 08.
KŘ – Č. Velenice 2:3 (O. Madar 42‘, K. Janeček 90’p)
3. kolo 25. 08.
Mladé – KŘ 2:2 (J. Klokner 2x)
4. kolo 01. 09.
KŘ – Třeboň „B“ 3:1 (J. Klokner 4‘, Z. Šergl 39‘, J. Klokner 53‘)
5. kolo 09.09.
Dobrá Voda – KŘ 7:1 (V. Roubík 91‘)
6. kolo 15. 09.
KŘ – Suchdol n. L. 1:2 (J. Klokner 86‘)
7. kolo 22. 09. 16:30 Slavonice – KŘ, 8. kolo 29. 09. 16:00 Lomnice
n. Lužnicí – KŘ, 9. kolo 06. 10. 16:00 KŘ – Studená, 10. kolo –
zrušeno! Klikov – KŘ, 11. kolo 20. 10. 15:30 KŘ – Olešnice, 12.
kolo 28. 10. 14:30 Třebětice – KŘ, 13. kolo 03. 11. 14:00 KŘ –
Nová Bystřice, 1. kolo 10. 11. 14:00 Ledenice – KŘ.

České Velenice si z Kardašovy Řečice zaslouženě
odvezly 3 body. Hosté se ujali vedení už ve 14.
minutě po proměněné penaltě. Následovaly další
dvě branky Velenic, které se prezentovaly aktivním
fotbalem. Těsně před koncem poločasu snížil
z přímého kopu Madar. Druhý poločas už probíhal v klidnějším tempu. Snaha domácích o dotažení soupeře
však vyvrcholila pouze gólem z penalty v 89. minutě zápasu, kterou proměnil Janeček. Těsnou výhru 2:3 si
pak hosté už pohlídali.

Utkání hodnotí Roman Kačur (trenér KŘ): „Utkání jsme ztratili v prvních třiceti minutách, kdy jsme z penalty a
následných dvou střel na branku třikrát inkasovali. To byl nejhorší možný start do sezóny pro tým i pro naší
novou posilu v brance zkušeného Jiřího Mazánka. Hráli jsme bez potřebného pohybu a nedůrazně. Ztráceli
jsme jednoduché míče a nezachytávali brejkové útoky hostí. U některých hráčů se pak projevila
dlouhodobější absence v přípravě. V závěru poločasu jsme snížili díky výborně zahranému přímému kopu
Ondry Madara. Ve druhém
poločase jsme si nedokázali
vytvořit souvislejší tlak a
potřebné šance. Za zmínku
stojí pouze střela M. Bílka do
břevna. Hru jsme otevřeli,
ale zbrzdila nás nucená
střídání zraněných hráčů.
Jedním z nich byl Karel
Valek, naše druhá akvizice
z J. Hradce. V samotném
závěru zápasu snížil z
pokutového kopu Karel
Janeček, ale na víc jsme již
neměli. Dlužno dodat, že
soupeř byl dnes lepši. Hrál s
patřičným nováčkovským
entuziasmem
a
vyhrál
zaslouženě.“
6. kolo – Řečice na domácím hřišti proti Suchdolu. (Foto: © S. Hladík)
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4. kolo na domácím hřišti s Třeboní „B“
Řečice si doma lehce poradila s Třeboní, když po aktivním vstupu
do utkání už ve 4. minutě vedla po brance Kloknera, který dorazil
Kovářovu střelu. Pár minut před koncem poločasu zvýšil na 2:0
Šergl. I v druhém poločase domácí udržovali souvislý tlak, ze
kterého nakonec těžil opět Klokner, který zvýšil už na 3:0. Řečičtí si i
dále vytvářeli spoustu šancí, avšak žádnou nedokázali proměnit.
Deset minut před koncem zápasu byl vyloučen hostující kapitán
Beníšek, ale i přes toto výrazné oslabení se nakonec povedlo
Třeboni v 87. minutě snížit na konečný výsledek 3:1.

Aktuální tabulka po 6. kole soutěže
Tým
body záp.
1. Sokol Suchdol n. L.
12 5
2. TJ Tatran Lomnice n. L. 11 5
3. TJ Sokol Olešnice
11 5
4. FK Sokol Třebětice
10 5
5. FK Studená
9
5
6. TJ Sokol Slavonice
7
5
7. SK Dobrá Voda
5
5
8. TJ Jiskra Třeboň B
4
4
9. FK Kard. Řečice
4
5
10. TJ Loko Č. Velenice
3
4
11. SK Mladé
2
4
12. TJ Slavoj Ledenice
2
4
13. TJ Jiskra Nová Bystřice 1
4
14. TJ Blesk Klikov
0
0

Komentář trenéra domácího týmu Romana Kačura: „Tohle utkání
se nám vydařilo. Hráli jsme s nasazením, důrazně a organizovaně.
Navíc se nám povedl vstup do zápasu. Již ve 4. minutě se díky
důrazu J. Kováře dostal k dorážce náš nejlepší střelec J. Klokner.
Ve 39. minutě se po přihrávce M. Bílka, technickou střelou prosadil
Z. Šergl. Třetí branku pak po druhé asistenci M. Bílka přidal v 52.
minutě opět J. Klokner. Vytvořili jsme si ještě několik příležitostí, ale
ani ty nejvyloženější jsme nedokázali proměnit. Hosty jsme
. reakce. Frustraci z průběhu utkání
prakticky k ničemu nepustili, což vyvolávalo z jejich strany podrážděné
pak korunoval kapitán Beníšek, který byl po druhé žluté kartě za oplácení vyloučen. V 87. minutě jsme
polevili v koncentraci a po ojedinělé akci soupeře přišli o čisté konto, ale byla to jen kosmetická úprava
skóre. Po celý zápas jsme byli lepším týmem a všichni hráči zaslouží za předvedený výkon pochvalu.
Tentokrát musím individuálně vyzdvihnout M. Bílka a K. Valka, kteří odehráli vynikající utkání.“

6. kolo – Řečice na domácím hřišti proti Suchdolu. (Foto: © S. Hladík)
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Mladší žáci
Autor: Jiří Kovář (trenér)

24. 8. Přípravný zápas v K. Řečici
„První přípravný zápas jsme odehráli na domácím hřišti proti záložnímu
celku Táborska. Na úvod byla znát nerozehranost našich hráčů a
soupeř toho využil a dostal se do vedení. Po obdržené brance jsme
přidali a po zbytek zápasu si vytvářeli velké množství šancí a soupeře
jasně přehráli.“
Výsledek: KŘ – FC MAS Táborsko „C“ 4:2 (Šenold A., Vácha J., Pluhařík
Z., Jirsa J.)

15. 9. Mistrovský zápas s Jindřichovým Hradcem
„První ostrá zkouška v nové sezóně se povedla na „jedničku“. Stále je
sice co zlepšovat, ale kluci odehráli hezký zápas, který byl plný
fotbalovosti a pěkných gólů...“
Výsledek: KŘ – JH 5:2 (Chvojka A. 2x, Musil O., Čáp A., Šenold A.)
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Rozpis zápasů na
podzim 2018
Mladší žáci
28. 09. KŘ – N. Bystřice 10:00
07. 10. N. Včelnice – KŘ 10:00
13. 10. KŘ – Kunžak 10:00
20. 10. Dačice – KŘ
Soupiska: Chvojka Jan, Musil
Ondřej, Bína Štěpán, Sedláček
Jiří, Frýdl Pavel, Žižka Martin,
Vácha Jonáš, Houska
Miroslav, Jirsa Jakub, Šenold
Adam, Čáp Adam.

Starší přípravka
27. 09. Třebětice – KŘ 17:00
02. 10. KŘ – JH 16:30
10. 10. Lomnice – KŘ 16:30
23. 10. KŘ – Novosedly 15:30
Soupiska: Kodým Jan,
Neugebauer Tom, Šichta
Michal, Mertl Jakub, Tarkanič
Pavel, Pluhařík Zdeněk, Bartoš
Tomáš,Sedláček Daniel,
Sedláček Jakub, Viturka
Štěpán, Valda Antonín,
Šenold Adam, Čáp Adam,
Gorský Martin, Šedivý Jan,
Pražák Matěj, Velík Kryštof.

Mladší přípravka
29. 09. zápasy v KŘ (Třeboň,
Stráž „A“) 12:30
06. nebo 07. 10. zápasy
v Nové Bystřici
13. 10. zápasy v Českých
Velenicích 9:30
21. 10. zápasy v JH 9:30

Společné foto mladších žáků po vítězném zápase s J. Hradcem. Zleva: J.
Kovář(trenér), P. Frýdl, J. Chvojka, J. Vácha, Š. Bína, J. Sedláček, O. Musil,
A. Čáp, J. Jirsa, A. Šenold, M. Žižka (brankář). (Foto: A. Chvojková)

Starší přípravka
Autor: Tomáš Pražák (trenér)

31. 8. Přátelský zápas – Želeč
„Začátek přípravy nově se tvořící starší přípravky jsme odehráli v Želči.
Po celou dobu se valil na domácí branku jeden útok za druhým a tomu
odpovídá i výsledek tohoto jednoznačného utkání. Soupeř nás moc
neprověřil.“
Výsledek: Želeč – KŘ 2:20 (Čáp A. 6x, Kodým J. 6x, Pluhařík Z. 5x, Šenold A. 3x)

Soupiska: Gorský Martin,
Novák Hubert,Pražák Matěj,
Virt Lukáš, Novák Richard,
Šedivý Jan, Vodička Petr,
Bejna Michal, Hrdlička Matyáš,
Adamkovič Antonín, Sobotka
Tomáš, Vistak Mykhaylo, Vistak
Oleksandyr, Košťál Josef,
Březina Ondřej, Vild Jiří, Hanzlík
Lukáš, Hanzlík Matyáš, Skipala
Matěj, Pluhaříková Kristýna.
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5. 9. Přátelský zápas – Nová Bystřice
„Další přípravný zápas jsme odehráli v Nové Bystřici. Soupeře jsme výrazně přehrávali. Kladem utkání bylo,
že se nám dařilo po celou dobu udržet vysoké tempo hry a vyzkoušeli jsme si určité věci, které se učíme na
tréninku.“
Výsledek: N. Bystřice – KŘ 3:42 (Pluhařík Z. 12x, Kodým J. 9x, Šenold A. 6x, Šichta M. 6x, Čáp A. 5x, Mertl J. 4x)

9. 9. Turnaj – Lomnice nad Lužnicí
„Na turnaji v Lomnici hráli všichni naši hráči, a proto jsme mohli postavit dvě družstva. Tým modrých odehrál
čtyři zápasy a ani v jednom nedal soupeřům šanci a vždy jasně zvítězil, dobrá práce. Tým červených se
také prezentoval dobrou hrou a nebýt nepovedeného zápasu s Dačicemi mohl být také stoprocentní.
Myslím, že si všichni kluci dobře zahráli.“
Výsledky:
KŘ modří – výběr týmů
Třeboň/J.Hradec 6:2 (Gorský M. 3x,
Šedivý J., Pražák M., Šenold A.)
KŘ modří - Č. Velenice 7:0 (Pražák M.
3x, Šenold A. 2x, Gorský M. 2x)
KŘ modří – Třebětice 3:0 (Kodým J.,
Šenold A., Gorský M.)
KŘ modří – Dačice žlutí 10:0 (Pražák
M. 3x, Gorský M. 3x, Kodým J. 2x,
Šenold A. 2x)
KŘ červení – N.Bystřice 8:0 (Čáp A. 4x,
Pluhařík Z. 3x, Velík K.)
KŘ červení - Č. Velenice 6:3 (Tarkanič
P. 2x, Čáp A. 2x, Mertl J., Pluhařík Z.)
KŘ červení – Dačice bílý 1:13 (Velík K.)
KŘ červení – Třebětice 3:2 (Pluhařík Z.
2x, Neugebauer T.)
Zápas přípravky. Zleva: M. Pražák a M. Gorský. (Foto: FK KŘ)

Mladší přípravka
Autor: Tomáš Pražák (trenér)

25. 8. Turnaj – Lomnice nad Lužnicí
„První turnaj v nové sezoně jsme
absolvovali v Lomnici nad Lužnicí,
součástí turnaje byla v dopoledních
hodinách tréninková jednotka pod
vedením trenérů z fotbalového svazu a
poté
ukázkové
zápasy
trojic.
Odpoledne byl na pořadu miniturnaj,
kdy vždy každý tým odehrál dva
zápasy. Naši kluci se utkali se společným
týmem Dynama ČB a Dubného a poté
s J. Hradcem. Oba zápasy se nám
podařilo vyhrát. Jednalo se o zajímavý
turnaj, kde si všichni mohli vyzkoušet
nové věci.“
Výsledky:
KŘ – SK Dynamo ČB/Dubné 19:3 (Šedivý Letní soustředění mladší přípravky v Chorvatsku. (Foto: T. Pražák)
J. 7x, Pražák M. 7x, Gorský M. 4x, Virt L.)
KŘ - J. Hradec 14:9 (Pražák M. 5x, Šedivý J. 5x, Gorský M. 3x, Hrdlička M.)

31. 8. Přátelský zápas – Želeč
„Netradičně v pátek jsme odehráli přátelský zápas v Želči. Soupeř mě svým výkonem zklamal a nám stačil
pouze průměrný výkon k jasné výhře. Šanci dostali všichni hráči, kteří se o prázdninách zapojili do tréninku.“
Výsledek: Želeč – KŘ 4:18 (Gorský M. 7x, Pražák M. 4x, Šedivý J.4x, Virt L., Novák H., Košťál J.)
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8. 9. Mistrovské zápasy – Dačice
„První soutěžní zápasy letošního okresního přeboru jsme odehráli v Dačicích. V prvním zápase proti nám
nastoupil domácí tým složených se začínajících dětí, a tak se hrálo na jednu branku. V druhém zápase
nasadil po dohodě trenér N. Bystřice čtyři starší děti, aby se hrál vyrovnanější zápas. Nám se v něm příliš
herně nedařilo, ale i tak jsme soupeře přehrávali.“
Výsledky:
KŘ – Dačice 19:1
KŘ – N. Bystřice 12:5 (Gorský M. 3x, Pražák M. 3x, Šedivý J. 3x, Novák H. 2x, Virt L.)

Pouťový turnaj 2018
Autor: Petr Nekut
Během řečické pouti naplno žilo i naše fotbalové hřiště, kde probíhal velký turnaj fotbalových přípravek,
kterého se zúčastnilo 24 mužstev doslova z celé republiky v čele s pražskými Bohemians. Ti přivezli i své
maskoty klokany. Byla radost sledovat hemžení a snažení fotbalového potěru, mezi kterým nechyběla ani
děvčata, jak na pěti hřištích bojují o body i umístění, ale také jejich rodiče či prarodiče, kteří je doprovázeli
a prožívali jejich snažení snad ještě více než samotní malí fotbalisté. Celodenní klání skončilo až navečer a
všichni účastníci byli velmi spokojeni s celým turnajem i jeho zabezpečením ze strany pořadatelů, kterým
byl místní FK a kterému patří velké poděkování za jeho práci. Všichni účastníci prý rádi přijedou i v příštím
roce, ocenili kvalitu našeho trávníku i celého zázemí fotbalového areálu a plně využili i skákací hrad, který
jim byl k dispozici a navštívili pochopitelně i blízké pouťové atrakce.

Pouťový turnaj 2018. (Foto: T. Pražák)

Pouťový turnaj 2018. (Foto: T. Pražák)
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Sport
Podzimní sezóna se Sportovním klubem
Holeňák 2018
Autor: Marie Valdová
Krátce po 17.00 hodině byl v pátek 7. září odstartován již pátý ročník
triatlonového klání zvaného Holeňák. Úvodní disciplínou je plavání v
nepříliš průzračné, a navíc i chladné vodě. První závodníci vylézají na
břeh po pěti minutách, aby se vydali na cyklistickou část Evženovým
údolím, která letos slibuje mnohá úskalí v podobě padlých stromů, skalek
i celkově pozměněného krajinného rázu.
Po 11 terénních kilometrech ponechávají závodníci kola v depu a
vyrážejí vstříc poslední disciplíně – běhu o délce 5,5 km.
Letošním vítězem mezi muži a zároveň absolutně se stal Fanda Mach s
časem 54:20 min, mezi ženami pak Marie Valdová v čase 1:03:22 min.
Ačkoliv byl tento ročník poznamenán nejnižší účastí, jednalo se opět o
vydařenou sportovně-společenskou akci, která přilákala početné
obecenstvo.

Pozvánka na sobotu 17. 11. 2018 – Řečický
půlmaratón a čtvrtmaraton

Úspěchy a výsledky
řečických sportovců
(nejen z SK KŘ)
Atletika
Běh Českou Kanadou 2018
1. místo kat. 40+ (10,5
km) Marie Valdová (SK
KŘ)
Jindřichohradecký půlmaraton
1. místo (závod dvojic)
Filip Michálek
2. místo (kat. Ženy ZB)
Marie Valdová (SK KŘ)
Horská kola
JČ MTB pohár 2018 – Kukle u
Tálína
13. místo (kat. Muži B1)
Jan Grünn
Cannondale Juris Real MTB
Kamenický maraton 2018
4. místo (Ženy Z3)
Bohunka Pivcová
Plavání

Letos byl termín posunut na listopad na žádost organizátorů Jihočeského
běžeckého poháru, kteří se rozhodli zařadit právě řečický běh do seriálu
pohárových závodů. Tato volba je pro náš klub velkou poctou a
závazkem zároveň. Můžeme se těšit nejen na vysoký počet startujících,
ale i na účast elitních běžkyň a běžců.
Start i cíl závodu je na náměstí J. Hrubého. Těšíme se na vás

Český pohár na Veselské pískovně
2. místo (kat. Muži open)
Filip Michálek
1. místo (kat. Starší žáci)
Šimon Michálek
Letní MČR starších žáků Plzeň
2. místo (kraul 1500 m)
Šimon Michálek
Triatlon
ČEZ Triatlon Tálín 2018
1. místo (kat. žáci 9 let
BC2B) Antonín Valda
2. místo (kat. Ženy Z3)
Marie Valdová
Jindřichohradecký triatlon
v Malém Ratmírově
1. místo (kat. žáci)
Antonín Valda
5. místo (žákyně 10-11)
Julie Tourková
14. místo (kat. žáci 10-11)
Matěj Kolář
15. místo (kat. žáci 10-11)
Jindřich Slanina
5. místo (kat. chlapci 6-7)
Jan Slanina
5. místo (chlapci do 5
let) Matěj Slanina
Hlincohorský triatlon 2018
4. místo Bohumil Kalina

Triatlonový závod. Vlevo Jindřich Slanina, vpravo
Matěj Kolář z TCV JH. (Foto: © TCV JH)

Plavecký železný muž 2018
Plavsko
1. místo Marie Valdová
2. místo Jarmila Tourková
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OP Slavia Kardašova Řečice
Oficiální setkání přátel Slavie proběhlo letos
v Kardašově Řečici
Autor: za odbočku předseda Josef Bursík
V pořadí již 18. setkání odboček se u nás v Řečici uskutečnilo 6.
7. 2018. Přijelo celkem 30 mužstev z celé republiky, která zde
odehrála turnaj v kopané. Krásnou kulturní vložkou na úvod
celého turnaje, bylo vystoupení houslistky Zuzanky Semerádové,
která zahrála slávistickou hymnu. Byl to nezapomenutelný
zážitek. Pak již následoval turnaj v kopané, kde naše město
reprezentovala dvě mužstva. „Béčko“ skončilo na 11. místě a
naše „áčko“ na krásném 4. místě. Po skončení oficiální akce
následovala volná zábava pro všechny věkové kategorie. Dle
ohlasů návštěvníků i vedení Slávie jsme se setkání zhostili velice
dobře a mělo veliký úspěch. Poděkování za dobré
zorganizování akce patří všem, kdo tomu věnoval svůj volný
čas a pomohl svojí prací ke zdařilému setkání. Poděkování patří
též našim sponzorům a městu Kardašova Řečice za pomoc,
kterou nám poskytli.
Po skončení akce došlo v naší odbočce k názorovým rozporům,
a tak se část členů rozhodla založit si novou, pod názvem Fans
Kardaška. První akcí nové odbočky byl zájezd na ligové utkání
Slávie proti Plzni. Na přání pořadatelů jsme do Prahy vezli také
malou houslistku Zuzku Semerádovou, která před zápasem
zahrála Slávistickou hymnu, kterou pak více než 17 000 diváků
odměnilo bouřlivým potleskem. O
dalších akcích nové odbočky
budeme včas informovat.

Zuzanka Semerádová a její úvodní vystoupení,
s mikrofonem Josef Bursík. (Foto: © Veru photo)

18. setkání slávistů v Kardašově Řečici
Autor: za výbor OP KŘ Jarda Tomša
Dne 6. 7. 2018 se od ranních hodin uskutečnil v Kardašově Řečici 18. ročník setkání slávistických odboček z
Čech a Moravy, za účasti 30 týmů.
V této době se zároveň v Praze na stadionu Slavia uskutečnil 16. ročník celosvětového sletu Sokolů. Vše
začalo 5. 7. 2018 na zámku Pluhův Žďár u Benešů. Za hojné účasti slávistů z Čech a Moravy zde bylo
promítání o životě pana prezidenta Eduarda Beneše, který za Slavii hrával fotbal a později velmi
podporoval. Bylo to velmi poučné, doplněno výkladem slavistických funkcionářů. Škoda, že se nezúčastnilo
více řečických.
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V pátek ráno už bylo v K. Řečici rušno, vlastní turnaj
zahájil předseda OP Slavia Praha MUDr. Michal
Janáček, pokračoval místostarosta K. Řečice Ing.
Karel Mach, a nakonec předseda OP K. Řečice
Jarda Tomša. Na turnaji byla předána standarta od
Strakonic, kde byl minulý ročník a na jeden rok ji
přebrala K. Řečice. Po uvítání všech mužstev
odnesli Milan a Honza Lepičovi květiny na hroby
místních slávistů p. Adámka a p. Žižky. Tato
vzpomínka byla za všechny příznivce Slavie z K.
Řečice a Veselí n.L., kteří už nejsou mezi námi. Velmi
emoční bylo vystoupení mladičké houslistky Zuzanky
Semerádové při slávistické hymně – BRAVO!!!
Při vlastním turnaji mile překvapila parta
mladých z K. Řečice B. A tým složený převážně z
veseláků uhrál pěkné 4. místo. Mohu směle říci,
že se setkání velmi vydařilo. Poděkování patří
všem, kteří se o průběh postarali. Největší dík
patří správci hřiště, příteli Míru Bílkovi, za ochotu
takto velký turnaj připravit (4 hřiště + 1 hlavní).
Poděkovali nám i příznivci všech zúčastněných
týmů včetně Slavie a žasli, jaké máme krásné
hlavní hřiště. Občerstvení na hřišti bylo na dobré
úrovni. Dobře bylo natištěno rozlosování
jednotlivých týmů (Pavla Bursíková) a rozlosování
skupin (Jan Šlápota).

Fotbalový turnaj na Setkání. (Foto: © Veru photo)

Co se nepovedlo. Ve čtvrtek zajistit více lidí z K.
Řečice do Pluhova Žďáru – na Univerzitu Slavia
(stále se v K. Ř. řešilo podium pro hudební
vystoupení). V pátek měla být pro zúčastněné
prohlídka palírny v Samosolech, což se též
neuskutečnilo. Dále měla být prohlídka města K.
Řečice a okolí a muzea u Adámků.
Co se ale absolutně nepovedlo, bylo prosazení
večerní hudby jednou rodinou a několika dalšími

mladými. O konání večerní hudební zábavy
nebyl ovšem nikdo informován – ani vedení OP,
ani Fotbalový klub Kardašova Řečice – konání
zábavy nebylo ve smlouvě. Jsem pevně
přesvědčen, že nelze dělat fotbalový turnaj a
zároveň taneční zábavu. Marně jsme se to snažili
zastavit, protože půl roku jsme pracovali na
přípravě turnaje, ale nakonec zábavu prosadili
díky velké toleranci správce Míry Bílků a akce se
konala.
Velké poděkování patří sponzorům – Město K.
Řečice, OP Slavia Praha, Bukovská voda,
Koktavý –stavební firma Veselí n. L., Kotyza –
pekárna Veselí n.L., Hlaváček – řeznictví Veselí
n.L., Marcelis – řeznictví Veselí n.L., Kodym –
autoservis Doňov, Blízek – BK Stahlbau, O. Vysoký
– Biasen. Zvláštní poděkování patří všem, kteří
nejsou členy OP K. Řečice a přispěli k hladkému
průběhu turnaje a pomohli při úklidu hřiště po
skončení turnaje.

Rozhovor s nadějnou houslistkou
Autor: Aneta Chvojková, Andrea Rejhonsová
Zuzance Semerádové je nyní deset let a s radostí se věnuje hře na housle. Do širokého povědomí se
dostala po dvou vystoupeních se slávistickou hymnou. Nejprve doma v Kardašově Řečici a poté před tisíci
lidmi na fotbalovém stadionu v Praze. Chcete o Zuzance vědět více? Přečtěte si náš rozhovor!
Ahoj Zuzanko, co tě přivedlo ke hře na housle?
Jak dlouho už hraješ a kam chodíš na hodiny?
Z vyprávění od maminky vím, že když mi byl rok
a půl, tak jsem si pořád hrála na to, že hraji na
housle. No a potom, když mi bylo šest let, tak
jsem se začala hře na housle věnovat
pravidelně. Trénuji podle toho, jak mám čas.
Snažím se každý den alespoň půl hodiny denně.
Docházím do ZUŠ Jindřichův Hradec, kde mám

skvělého pana učitele Miroslava Chytku. To, jak
dobře hraji na housle, je hlavně jeho zásluha,
protože se mi hodně věnuje.
Máš ještě nějaké jiné koníčky kromě hry na
housle?
Od letošního roku chodím ještě na piano a taky
hraji divadlo. Dříve jsem ještě chodila na balet.
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Co bys chtěla dělat, až budeš velká? Být
slavnou houslistkou, hrát v orchestru?
No... Asi jo! Teď hraji sama a zároveň i s velkým
mezinárodním orchestrem, a to při soustředění
v Rakousku, na které jezdíme dvakrát ročně.
Mimo to trénujeme na to soustředění
i v Jindřichově Hradci.
S kým slavným jsi například hrála?
Dělala jsem předskokanku například Julii
Svěcené na předvánočním koncertě, kvartetu
města Brno, také Pavlu Šporclovi, Gabriele
Deméterové na Střelnici – tenkrát jsem na housle
hrála teprve dva roky.
Víme, že sbíráš úspěchy na různých soutěžích.
Můžeš nám je přiblížit?
Postoupila jsem do krajského kola, kde jsem
získala první cenu. Pak jsem dvakrát vyhrála
mezinárodní
houslovou
soutěž
talentů
(Mezinárodní soutěžní přehlídka talentů v oboru
hra na housle „Nové evropské talenty“, pozn.
redakce). Byla jsem tam celkem třikrát, poprvé
jsem skončila na 4. místě.
Hudbě se věnuje i tvůj bratr Nikola. Zahrajete si
občas společně?
Hráli jsme spolu třeba na vítání občánků tady
v Řečici na jarmarku v Pluhově Ždáře. Ale tam
míváme problém s tím, že se nám kvůli
chladnému počasí rozlaďují nástroje. Minule se
mi housle tak rozladily, že jsem radši poslední
skladbu ani nezahrála, aby to nebylo falešné.
V sobotu 1. 9. na zápase SK Slavia Praha s FC
Viktoria Plzeň jsi před zápasem, na slavnostním
zahájení zahrála slávistickou hymnu. Jak jsi se
k této příležitosti dostala?
Bylo to přes pana Bursíka a vedení Slavie,
protože jsem hymnu hrála už na Setkání slávistů
v Řečici. Fotbalistům a návštěvníkům Setkání se

Zuzanka v pražském Edenu. (Foto: © SK Slavia Praha)
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moje hra moc líbila a prý chtěli, abych zahrála i
před mistrovským zápasem Slavie v Edenu.
Chtěla bych tímto panu Bursíkovi poděkovat za
nápad a pozvání již na Řečické Setkání OP,
protože bez něho by hymna v houslovém
provedení nevznikla.
Jaké bylo hrát před tolika lidmi? Víš kolik jich
vlastně bylo? Měla jsi trému?
Nikdy jsem před tolika lidmi nevystupovala, bylo
jich 17 338! Trému jsem měla jen při čekání na
moje vystoupení. Jakmile jsem začala hrát, tak
už jsem byla v klidu. Ještě na Setkání v Řečici
jsem hrála skladbu s notami, ale v Edenu už
nazpaměť. Učila jsem se to chvíli, asi jen 4 dny,
protože ta skladba není úplně těžká.
Potkala jsi v Edenu někoho slavného?
Potkala jsem hodně známých lidí. Například
Pavla Kuku (bývalý fotbalista), Františka Ringo
Čecha (umělec), Jana Kodeše (tenista), Jan
Lála (bývalý fotbalista), Miroslava Stocha
(fotbalista).
Od
všech
mám
podpis
v památníčku nebo fotku.
Chtěla by sis ještě někdy v Edenu zahrát? Stala
se z tebe slávistka?
Když mě ještě osloví, tak ano. Slavii fandím a byl
to obrovský zážitek ...
Připravuješ se teď na nějakou soutěž? Kde
bychom tě mohli vidět?
Ta mezinárodní soutěž bude zase až v červnu
příští rok. Ale na začátku roku 2019 bude
v Jindřichově Hradci soutěž Komorní soubory,
kde budeme vystupovat společně s dvěma
kolegy jako trio. Přijďte se podívat!
Youtube kanál, kde najdete Zuzanky videa:
Zuzana Violin.
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Historické okénko
T. G. Masaryk – výrazná osobnost v období rakouskouherské monarchie a 1. republiky
Autor: Karel Hloušek
28. října 2018 si budeme připomínat 100 let od vyhlášení samostatnosti Československé republiky. Myslím, že
není nejmenších pochyb o tom, že hlavním strůjcem zrealizování myšlenky samostatného Československa
byl myslitel, pedagog, filosof Tomáš Garrigue Masaryk.
Podle Františka Emmerta, autora obsáhlé a
dokumentačně pestré knihy o Masarykovi se náš
1.prezident narodil údajně v Hodoníně 7.března
roku 1850 jako prvorozený syn manželů Josefa a
Terezie. Jeho otec měl slovenský původ a jeho
předky lze doložit asi 100 let zpětně k pradědovi
Michalovi, který se narodil v roce 1711 v
západoslovenské obci Radimov. Příjmení vzniklo na
přelomu 16. a 17.století odvozením od slovenského
slova mesiar (česky řezník) a jeho zdrobněním. Na
hodonínsku a holíčsku mělo toto příjmení podobu
např. jako Masárik, Masarik, Masařík, Masařek či
Masaryk. Tehdy tvořily moravský Hodonín a
slovenská Holíč jedno panství, kde znalost němčiny
v panské službě byla nezbytností. Josef Masaryk
pracoval v Hodoníně jako kočí, čeledín a
zahradník. Tomášova matka pocházela z kdysi
zámožného rodu Kropáčků spojených s Brnem,
Prostějovem a Hustopečemi. Od generace jejího
praděda se Kropáčkové ženili s jihomoravskými
Němkami. Terezie byla po celý život zbožnou
katoličkou a ovládala češtinu i němčinu.
Pracovala určitou dobu jako kuchařka v panských
službách v Hodoníně. V minulosti existovaly fámy a
pomluvy, které bohužel přetrvávají dodnes o
údajném Tomášově nemanželském původu. Za
hilsneriády se spekulovalo, že jeho otcem by snad
mohl být bohatý hodonínský statkář Nathan
Redlich, kterému antisemité přičítali židovský
původ. Některé tzv. publicisty a badatele dokonce
nadchla představa, že otcem T. G. Masaryka by
snad mohl být sám rakouský císař František Josef I.
Tuto fámu by měla vyvrátit skutečnost, že při
návštěvě císaře na zámečku v Hodoníně v prosinci
1849 byla již Terezie těhotná. Jinak Tomáš se v
rámci Hodonínska s rodinou několikrát stěhoval.
Pobýval v Čejkovicích, Čejči a později jako
jedenáctiletý studoval 2 roky na reálce v
Hustopečích. Později měl snahu se vyučit
uměleckým zámečníkem ve Vídni, poté zkoušel v
Čejkovicích řemeslo kovářské. V září 1864 nastoupil
Tomáš jako učitelský praktikant v čejkovické škole,
k čemuž mu dopomohl místní kaplan František
Satora, který kázal česky a dokázal se postavit i
proti vrchnosti. Po čtyřech letech na brněnském

T. G. Masaryk, duben 1925 (Foto: wikipedia.cz)
gymnáziu přešel mladý Masaryk na gymnázium
vídeňské. Se svými rakouskými spolužáky vycházel
dobře pro svou přátelskost i vzdělanost. Po
maturitě v roce 1872 se přihlásil na Filozofickou
fakultu vídeňské univerzity. Počátkem roku 1876
odevzdal na této univerzitě svoji disertační práci na
téma „Podstata duše u Platóna'' a studium
úspěšné završil v březnu téhož roku doktorátem
z filozofie. Na své studium si Masaryk přivydělával
doučováním chlapců u vlivných rodin Le
Monnierových a Schlesingerových. 10. srpna 1877
během univerzitního lipského studia se Tomáš
Masaryk zasnoubil se Charlottou Garrigue, tehdy
šestadvacetiletou. S jeho pozdější manželkou,
která byla hudebně nadaná a intelektuálně
založená, měl celkem 4 děti a to Alici, Herberta,
Jana a Olgu. Později Masaryk působil na vídeňské
univerzitě jako docent. Mezitím byl v roce 1880
přijat do evangelické církve v Heršpicích u Brna.
Od roku 1882 se T. G. Masaryk vědecky angažoval
už jako profesor na pražské univerzitě. Jako
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vlastenec upřednostňoval pravdu před národní
mytologií a brojil proti pravosti tzv. rukopisů
(s Gebauerem později úspěšně). V roce 1891 byl
profesor Masaryk zvolen za poslance mladočechů
do Říšské rady ve Vídni. Jako poslanec se
zasazoval o zřízení druhé české univerzity
v Olomouci, hájil jihoslovanské národy, zajímal se
o sociální otázku a podporoval návrhy na
zavedení osmihodinové pracovní doby. V roce
1893 se Masaryk poslaneckého mandátu vzdal
a následujících 14 let pak hodně publikoval,
veřejně obhajoval nevinného Leopolda Hilsnera,
často i cestoval (Rusko, USA.../v roce 1900 se svými
věrnými přáteli založil Českou stranu lidovou,
později pokrokovou) za účelem prosazování jejich
realistické politiky. Za ČSL byl T. G. Masaryk na
Valašsku a východní Moravě zvolen za poslance
dvakráte, a to v letech 1907 a 1911. V Říšské radě
se snažil o zřízení univerzity v Brně, v roce 1908
kritizoval anexi Bosny a Hercegoviny a v roce
následujícím statečně vystoupil na obhajobu 53
obviněných,
velezrádců''
údajného
protirakouského spiknutí v Chorvatsku. V průběhu
roku 1914 Masaryka silně rozčaroval zjevně
nespravedlivý a neodůvodnitelný rakouský útok na
malé slovanské Srbsko a rovněž agresivní akty
v podobě vyhlášení války Rusku a později Francii,
Belgii a Velké Británii ze strany Německa
a Rakouska-Uherska. A právě v tomto období se
začala rodit Masarykova vize úplného osamotnění
se českých zemí a Slovenska od Rakousko-uherské
monarchie.
Medializaci,
české,
potažmo
československé věci'' ve svých zemích mu slíbili
významní publicisté jako Brit Robert William SetonWatson a Francouz Ernest Denis. Naopak čeští
politici zatím vyčkávali, byli nadále loajální císaři,
ovšem byli i zřejmě připraveni i na obrat ve válce.
A ten přišel vstupem USA do války. V říjnu 1918
čítala jejich armáda ve Francii přes 1 milion 750
tisíc mužů ve zbrani. Od července do října
proběhlo několik bitev na západní frontě, které
později vyústily v konečné vítězství vojsk Dohody.
Mezitím česká diplomacie pod vedením T. G.
Masaryka, E. Beneše, M. R. Štefánika a Š. Osuského
dosáhla toho, že velmoci jako Francie, Velká
Británie a USA uznaly sebeurčovací práva Čechů
a Slováků. Významným počinem pak bylo
působení českých legií ve Francii, Itálii a Rusku. 18.
října
1918
byla
Masarykem
zveřejněna
Washingtonská deklarace, kde je v 1. bodě
zachyceno, že samostatné Československo bude
republikou v čele s prezidentem. Za myšlenku
vzniku československého státu se postavily krom
krajanských spolků v USA i samotný prezident W.
Wilson. 28. 10. 1918 byla převzata moc od
rakouských úřadů a vyhlášen na schůzi Národního

Tomáš Garrigue Masaryk
* 7. března 1850 v Hodoníně
† 14. září 1937 v Lánech
Označovaný jako T. G. M., prezident
Osvoboditel atd.
Byl československý státník, pedagog, filozof,
sociolog a první prezident Československé
republiky
Ve funkci prezidenta od 14. 11. 1918 do 14.
12. 1935
Rodiče: Josef a Terezie Masarykovi
Choť: Charlotte Garrigue
Děti: Alice, Herbert, Jan, Eleanor, Olga
Alma mater: Vídeňská univerzita
Zaměstnání: politik, spisovatel, státník,
prezident republiky
Profese: kovář, učitel, vědec, profesor
filosofie na UK
Náboženství: křesťanství, Českobratrská
církev evangelická

Podpis T. G. M. (Foto: wikipedie.cz)

výboru v pražském Obecním domě samostatný
Československý stát a byly hned přijaty první
zákony. To vše se stalo prakticky bez násilí
a krveprolití. T. G. Masaryk se stal prezidentem
Československé republiky 14. listopadu 1918. Byl
zvolen Národním shromážděním, a to hned
vyhlásilo republikánskou formu nového státu.
Jak První republiku charakterizovat? Z hlediska
politického 1. prezident společně s E. Benešem
dokázal vytvořit neoficiální politické seskupení
označované jako Hrad, které se opíralo zejména o
národní socialisty, sociální demokraty a zpočátku
též i o agrárníky, v neposlední řadě také o přední
osobnosti hospodářského života, kulturních kruhů,
významné novináře, spisovatele a další. Tato
skupina se hlásila stejně jako prezident k ideálům
humanismu a demokracie, které se snažila
prosazovat i ve veřejném životě. Skutečnou moc
měly však od dvacátých let politické strany,
potažmo pak vláda. Zajímavé bylo, ne však moc
dobré bylo to, že pro vstup do parlamentu stačilo
získat politické straně jen jediný mandát čili 0,33 %
hlasů. Mezinárodní vztahy byly rozvíjeny zejména s
Francií, Velkou Británií, Belgií, ale i s některými
středoevropskými a jihoevropskými samostatnými
státy. Na nebezpečí fašismu v Německu i Itálii
dokázali zareagovat hlavně v Osvobozeném
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divadle a v okruhu E. Beneše. Beneš se stal
prezidentem koncem roku 1935. Agresivním
výpadům
fašistů
nedokázal
zabránit
ani
mírumilovný Briand – Kellogův pakt. V samotných
Spojených státech, Francii i Británii politici
nebezpečí
fašismu
podcenili,
bohužel
vyvrcholením toho byla Mnichovská konference
30. září 1938. Tzv. appeasement a izolacionismus se
ukázaly záhy jako chybné. Američtí historici Nevis
a Steele Commager si později po 2. světové válce
uvědomili, že demokracie by se měla odvolávat
k rozumu, fašismus se však přiklání k moci,
demokracii by mělo záležet na spolupráci, kdežto
fašismu záleží na poslušnosti, demokracie věří na
vzdělání a na konečné vítězství pravdy, fašismus
na místo vzdělání dává propagandu a místo
pravdy
národní
nebo
stranický
program,
demokracie by se měla honosit snášenlivostí,
fašismus zneužívá nesnášenlivost, demokracie žádá
slušnost, fašismus zradu a teror.

I když české země byly dříve nejprůmyslovější částí
monarchie, v terciárním (oblast služeb) odvětví
zaostávaly za ostatním územím asi o 9 %. Textilní
průmysl a sklářství závislé na exportu ochuzovaly
pohraničí
osídlené
vysokým
procentem
německého obyvatelstva. Až do roku 1938 nebyla
československá ekonomika schopna se vrátit na
předkrizovou úroveň a to např. v indexu
průmyslové výroby a úrovni HDP. Ukazatel
národního důchodu řadil Československo na
18.místo na světě. Přibližně stejně na tom bylo
i Rakousko. Je pak zajímavé, že Rakousko bylo
v HDP na 1 obyvatele na místě třináctém, Česká
republika na místě třicátém osmém a Slovensko
43.na světě. Data jsou z roku 2011. Faktem je, že
vládní politici neuměli ovlivnit masy jako např.
demokratický reformátor F. D. Roosvelt s New
dealem (Nový úděl) v USA a pedagog a filozof
T. G. Masaryk se ve svých spisech a ani
přednáškách ekonomikou příliš nezabýval.

Ekonomicky vidí, co se týče prosperity, jinak 1.
Prvorepubliková kultura byla bezesporu ovlivněna
republiku dělník v textilním průmyslu či pracovník
technickým pokrokem, a to zejména v oblasti
na velkostatku a jinak úspěšný podnikatel nebo
filmu, rozhlasového vysílání, ve fotografování atp.
špičkový, vytížený filmový herec, který hraje
Účinnější elektrické osvětlení mělo vliv např.
převážně hlavní role. Snažil jsem se vybrat co
v divadlech a kinech. Divadelních scén bylo více
nejreálnější ekonomickou analýzu, podobnou,
než v minulosti a samozřejmě se daleko více hrálo
jakou sestavil se svým kolektivem např. V. Komárek
v českém jazyce. Kouzelným filmovým komediím se
o období 1948-1989 v knize Prognóza a program.
člověk směje dodnes, určitou hloubku měly
Nakonec se mi to podařilo, ale bohužel zapomněl
historické kusy a filmy se sociální tématikou.
jsem si poznamenat autorovo jméno. Takže
Vulgaritu bychom v těchto filmech na rozdíl od
stručně. Do roku 1920 se republika zotavovala
některých současných těžko našli. Přibývalo
z demobilizace militarizovaného hospodářství
i knihoven, muzeí, koncertních těles i pěveckých
a tento proces byl navíc po dlouhou dobu
souborů.
Výtvarné
a
sochařské
umění
doprovázen složitým zásobováním a propadem
zaznamenalo
nové
trendy.
Sport
pod
kupní síly mezd. Kupní síla dělnické mzdy
československou vlajku byl úspěšný hlavně
dosahovala v roce 1919 jen kolem 35 %
v gymnastice, zápase, veslování, atletice, hokeji,
předválečné úrovně. Rašínova deflační politika
kopané, tenise i stolním tenise. Činný byl Sokol, Orel
měla za důsledek nezaměstnanost asi 450 tisíc
různé DTJ, Skaut, Junák i Klub českých turistů.
osob v roce 1923. Jeho zásluhou bylo ale
stabilizování měny v roce 1924. Po tomto roce
následovalo období prudkého hospodářského
růstu trvajícího až do roku 1930 (určitý pokles
byl
v roce 1926). V tomto období byla mimo
jiné překročena předválečná úroveň HDP (v
roce 1927 růst o 10 %, o rok později o 12 %). V
rámci evropského vývoje to byl však růst pouze
průměrný. Krize přišla do Československa sice
později, zato byl však její průběh dlouhodobější
a opětné hospodářské oživení vleklejší. Např.
výroba v roce 1933 dosahovala pouhých 60 %
úrovně z roku 1928 a celkový objem
zahraničního obchodu do roku 1933 poklesl na
1/3 stavu z roku 1929. Trvale vzrůstalo zadlužení
veřejných rozpočtů. Po roce 1935 začaly více
prosperovat firmy napojené na zbrojní průmysl. Prezident Masaryk při vyjížďce na koni v roce 1931. (Foto ©
CC BY-SA 3.0 de)
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Jmenován prezidentem byl humanista Tomáš
Garrigue Masaryk celkem čtyřikrát. Je zajímavé, že
za jeho života bylo minimálně půtek mezi katolíky
a protestanty. Čili žádné negativní události jako
např. v Kutné Hoře či v Chomutově, žádné
neoprávněné dlouhodobé věznění kněze Jednoty
bratrské J. Augusty na Křivoklátě, žádné
defenestrace, popravy, čarodějnické procesy a už
vůbec ne šarvátky či bitvy se zbraněmi v rukou. To
bohudík přetrvává i v dnešní době, kdy navíc
církve ekumenicky spolupracují a pomáhají si
navzájem. Po Masarykově smrti v prosinci 1938
vydala jeho ošetřovatelka Miluše Kapsová v roce
1946 knihu vzpomínek na poslední období jeho
života.

Za sebe předesílám, že můj řečický děda František
Abrahám, bývalý to živnostník, byl obdivovatelem
našeho 1. prezidenta, a dokonce si pořídil jeho
portrét i obraz, který se týká vítání pana prezidenta
na nádraží, pravděpodobně ve Veselí nad Lužnicí.
Pro mě též je T. G. Masaryk oblíbenou osobností.
Ve svém životě jsem zatím měl tu čest osobně
poznat 3 lidi, kteří se jeho ideám dost přiblížili. Byla
to kantorka Gabriela Wilson z New Hampshire
(pedagogika), historička a politička PhDr. Anna
Matoušková
z Berouna
(kulturní
působení)
a protestantský kazatel Josef Dvořák z ČR
(přednášková činnost a humanismus). Cílem
tohoto článku je výzva čtenářům, aby si ještě více
rozšířili své vědomosti o osobnostech a době
2. poloviny 19. století a 1. republiky.

Zhodnocení Masarykovy osobnosti z hlediska královské
české společnosti u příležitosti jeho osmdesátých narozenin
Vybral: Karel Hloušek
Jako že je jisto, že celkový sběh událostí dějinných
může správně posouditi až po náležitém odstupu
časovém, tak jest neméně nesporno, že již
vrstevníci zpravidla neklamně poznávají historické
poslání význačných osobností. Královská česká
společnost nauk vidí ve Vašem životě a díle velmi
závažnou součást českých dějin posledních
padesáti let, a to jak v oboru kulturním, tak
zejména také v oblasti politicko-státní. Byl jste po
dlouhá léta učitelem a vůdcem akademické
mládeže, ukazatelem jejím k širšímu rozhledu a
vzdělání. S nejlepšími duchy své doby jste postavil
české vědecké bádání na pevnou půdu pravdy
svobodně poznané. Bojoval jste za umravnění lidu,
za tělesné a duševní jeho zdraví, hlásal jste
vznešenou ideu humanity. Vystihl jste pravý
okamžik k započetí rozhodného zápasu se staletým
útlakem československého bytí, české a slovanské

myšlenky a duše. Řídil jste s úspěchem odboj
zahraniční, přispěl jste nejplatněji k osamotnění
našeho národa, jemuž stojíte od založení vlastního
státu v čele jako osvícený prezident republiky,
dbalý ve všem a vždy jedině jeho blaha. Na prahu
Vašich osmdesátých narozenin, které znamenají i
pro nás radostnou metu rozpomnění, co vše bylo
za Vašeho života vykonáno, řadíme se také myčlenové společnosti nauk a jejich jménem
podepsané
prezidium-do
jednoho
šiku
s
nesčetnými ostatními gratulanty a přejeme Vám,
svému čestnému spolučlenu, co nejhojněji zdraví,
síly a zdaru do dalších let.
V Praze dne 7. března 1930
Výbor Královské české společnosti nauk
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Lidé z Kardašovy Řečice
Mistři světa Václav Ouška a Qvido Vepeden
Autor: Andrea Rejhonsová, Aneta Chvojková
Václav Ouška, rodák z Kardašovy Řečice, který má za sebou úspěšnou kariéru v oblasti sportovní kynologie.
Pracuje u Policie ČR jako psovod specialista se zaměřením na detekci akcelerantů hoření a výbušnin, je
ženatý, má dvě děti. V rozhovoru si můžete přečíst, jaká byla jeho cesta i to, jaké jsou jeho plány do
budoucna.
Vašku, jaké byly tvé začátky práce se psy?
První kontakt jsem měl s loveckými psy, protože
můj tatínek je myslivec, a proto má cesta vedla
na Střední lesnickou školu v Písku, kde jsem si
pořídil svého prvního loveckého psa. Hned po
střední škole jsem však nastoupil k Policii, kde
jsem se dostal ke svému vysněnému plemeni,
kterým je německý ovčák. U Policie jsem již
patnáct let a musím říct, že má práce je i mým
koníčkem.

Proč jsi chtěl pracovat se psy?
Vždy jsem věděl, že práce se psy mě naplňuje a
přináší mi radost.
Jak ses od pracovních psů dostal ke sportovní
kynologii?
Přes služební kynologii, kde jsem se poznal s lidmi,
kteří dělali sportovní kynologii i v rámci Policie.
Začal jsem hledat psa, se kterým bych mohl
začít trénovat a posléze i závodit. To už musel
být můj soukromý pes, protože to nejde
dohromady, aby byl zároveň i služebním. Začal
jsem chodit v Řečici na cvičák k Jirkovi Turkovi a
Dáše Vackové, od nichž jsem měl později svého
prvního a zatím posledního „maliňáka“
(plemeno belgický ovčák malinois, pozn.
redakce).
Kolik už jsi měl psů?
Popravdě už to nedokážu spočítat. Řádově asi
třicet psů. Některé jsem měl delší dobu, jiné
jenom na předvýchovu apod. Mám i vlastní
chovatelskou stanici německých ovčáků,
s
názvem
„od
Jemčinského
zámku“.
(www.odjemcinskehozamku.wz.cz)
Od kdy se tedy věnuješ sportovní kynologii?
Začal jsem asi v roce 2004. Za tu dobu jsem díky
psům sjezdil více než půlku světa. Na mistrovství
jsem začal jezdit v roce 2013. Zazávodil jsem si
v USA, ve Francii, Itálii, následovalo vítězné
mistrovství
světa
v Německu,
dále
pak
Holandsko a přibližně za měsíc pojedu do
Dánska, opět se svým německým ovčákem
Qvido Vepeden, kterému pro jeho velký vzrůst
říkám „koník“.

Václav Ouška s rodinou a Qvidem na "zlatém" MS v
Německu. (Foto: © TerezaSuchankova.com)

Jaké jsou kategorie mistrovství psů podle
plemene?
Mistrovství světa má skoro každé plemeno
samostatně a pak je Mistrovství světa všech
plemen. Mistrovství světa německých ovčáků a
Mistrovství světa všech plemen se koná v rozmezí
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asi 14 dnů. Většinou ti nejlepší zástupci
německých ovčáků, pokud se kvalifikují,
upřednostňují Mistrovství světa německých
ovčáků, které je považováno za prestižnější.

dva dny volna. Jelikož jezdíme celá rodina, a
navíc rád rybařím, spojuji mistrovství s rodinnou
dovolenou a zároveň relaxuji na rybách (usmívá
se).

Ve kterém roce a kde jsi vyhrál mistrovství
světa?
V roce 2016 v Německu. Jako vůbec první Čech
jsem vyhrál toto mistrovství, a navíc v zemi
původu plemene, o to víc je to pro mě cennější
výhra. Navíc v tomto roce jsme byli mistři světa i
v družstvech. Byl to velice úspěšný rok pro
českou kynologii. Mimo jiné, taková zajímavost,
oblečení, které pro reprezentaci každoročně
vymýšlí i šije firma Gappay bylo v tomto roce
navíc ve zlaté barvě, jako by tušili naše vítězství
(usmívá se).

Jak jsi říkal, máš teď chovatelskou stanici. To
jsou všechno štěňata po Qvidovi?
Ano, mám ročně jeden až dva vrhy a z každého
vrhu si nechávám štěně. Výhodou je, že
nemusím jezdit za krycím psem daleko (usmívá
se).

Kolik lidí z České republiky se kvalifikuje na
Mistrovství světa?
Asociace WUSV (název pro Mistrovství světa,
pozn. redakce) pouští z každé země pět lidí.
Jezdí tedy vždy pět členů reprezentace, kteří se
kvalifikovali z mistrovství republiky.
Jel jsi na Mistrovství světa s tím, že byste se
s Qvidem mohli umístit?
Popravdě jsem tajně doufal, že bychom se mohli
dostat alespoň mezi prvních deset. Nakonec
jsme byli první. Takže jsem svůj sen dokonce
překonal.
Která země je podle tebe nejvíc „zapálená“ do
soutěžení psů?
Všechno se to točí kolem Německa, zemi
původu tohoto plemene. Následují všechny
okolní země jako Belgie, Holandsko, Česká
republika, Slovensko. Pro představu například
v USA na závody přišlo okolo dvou tisíc diváků,
v Německu chodí i deset tisíc. Po dobu trvání
závodu, což bývá 5 dní se tam vystřídá až 40 tisíc
diváků. V Evropě má tento sport větší popularitu
než v USA.

Máš ještě nějaké ambice?
Mou největší ambicí je, aby mě to pořád bavilo.
Někdy mám dny, kdy nechci psa „ani vidět“,
protože jsem se psy vlastně pořád – doma,
v práci… takže pak „utíkám“ k rybaření. Ale
nespornou výhodou tohoto sportu je, že se
aspoň podívám po světě. Je zajímavé vidět, jak
to v jiných zemích funguje. Předáváme si
zkušenosti, nejen co se týče výcviku psů, ale i
z hlediska toho, jak se tam lidem žije apod., a to
mě baví.
Jak často trénuješ? A jak takový trénink
vypadá?
Snažím se trénovat každý den. Někdy s Qvidem
vyjedeme na kole – děláme fyzičku. Jindy zase
trénujeme například určitou část poslušnosti.
Tréninky jsou rozfázované. Teď trénujeme hlavně
stopy. Jsem členem ZKO Suchdol nad Lužnicí,
proto jezdím nejvíce trénovat tam.

Přehled úspěchů Václava Oušky
2. místo – VS MČR IPO Třeboň 2013 - Chees ze S.d.
7. místo – MČR IPO Třebíč 2013 - Chees ze S.d.
Náhradník MS FCI Roudnice n.L. 2013 - Chees ze S.d.
5. místo – MM ČKNO Suchdol n. O. 2013 - Chees ze S.d.
Účastník MS WUSV USA 2013 - Chees ze S.d.
2. místo – MM ČKNO Suchdol n. O. 2014 - Chees ze S.d
2. místo – RTW CUP Bochovice 2014 - Yraus T. d.

Jak vypadá takový závod?
Jede se podle řádu IPO 3, což zahrnuje tři
disciplíny: poslušnost, obranu a stopu. První dva
dny probíhá přijímání psů, veterinární kontroly a
začínají oficiální tréninky – každý závodník má na
trénink pět minut. Aby se na každou zemi
dostalo, trvají oficiální tréninky například až do
úterního odpoledne a od středy začíná samotný
závod, který trvá pět dní. V neděli je slavnostní
vyhlášení. Bývá tam kolem 130 závodníků
z celého světa. Každý závodník si vylosuje
startovní číslo a dále se jede podle předem
stanoveného časového harmonogramu. Každý
den tak má každý závodník jednu disciplínu a

25. místo MS WUSV Francie 2014 - Chees ze S.d.
1. místo – MČR RTW Lásenice 2015 - Yraus T.d.
12. místo – MS RTW IFR – Itálie 2015 - Yraus T.d.
4. místo – MM ČKNO Č. Třebová 2016 - Qvido Vep.
1. místo – WUSV Německo 2016 - Qvido Vep.
2. místo – MM ČKNO Suchdol n. O. 2017 - Qvido Vep.
20. místo – MS WUSV Holandsko 2017 - Qvido Vep.
2. místo – MMČKNO 2018 Horní Bříza – Qvido Vep.
Pozn.: za poslední pomlčkou jméno psa, celá jména psů: Chees
ze Svobodného dvora, Yraus Terezský dvůr, Qvido Vepeden.
Zkratka MS= mistrovství světa, VS= výběrová soutěž, MM ČKNO=
Mezinárod. mistrovství Českého klubu něm. Ovčáků, WUSV =
Welt-Union der Vereine für Deutsche Schäferhunde/MS
německých ovčáků, MČR = Mistrovství ČR.
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Jaké jsou silné a jaké slabé stránky Qvida?
Silnou stránkou je poslušnost a obrana a slabší
stránkou
jsou
určitě
stopy.
Qvido
je
temperamentní pes, na stopě se musí zklidnit a
soustředit, ale rád pracuje, proto mě práce s ním
tak baví. Když mně se nechce, je to právě on,
kdo mě tlačí do práce.
Baví Qvida závodění?
Myslím si, že jo, jinak by to nedělal (směje se).
Vždycky dostane nějakou odměnu, míček,
žrádlo...
Kdy jsi byl naposledy v Řečici na cvičáku?
Naposledy asi před rokem. Když tam je někdo
známý, tak se zastavím. Ale minulý rok jsem tady
figuroval Memoriál Ivany Tůmové.
Video ze závodu
Pokud byste chtěli shlédnout část Vaškovo
a Qvidova vystoupení na MS 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=IWml
k-mcx1o.
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Jezdíš momentálně ještě vůbec na nějaké
lokální závody?
Víceméně nejezdím. Snažím se svého psa
připravovat na konkrétní akce, na dva velké
závody ročně – Mistrovství republiky německých
ovčáků, kde se kvalifikujeme na Mistrovství
světa, které je zároveň druhým zmiňovaným
závodem. V našem sportu je hodně špičkových
lidí a psů, laťka je vysoko a pro psy je každý
závod náročný. Nemůžeme se proto účastnit
všech akcí.
Už si vychováváš nějakého Qvidova nástupce?
Ano, už mám vyhlédnutého adepta. Ale je to
dlouhá cesta, tak 2–3 roky, než se pes vycvičí.
Nyní se plně soustředím na Qvida.
Chtěl bys něco vzkázat čtenářům z Řečice?
Život je krátký, proto ho žijte tak, jak chcete jen
vy sami a užívejte moc přítomného okamžiku. A
držte palce české reprezentaci, ať se nám letos
v Dánsku zadaří (usmívá se). (MS v Dánsku se
koná od 3. do 7. října 2018, pozn. redakce)

Nadcházející akce
25. 09. 2018

Zasedání městského zastupitelstva, 18:00

27. 09. 2018

Svatováclavský koncert – PS Smetana J. Hradec a Komorní symfonický orchestr J. Hradec,
zazní Missa Brevis (Hradišťan - J. Pavlica), 19:00, vstupné dobrovolné

06. 10. 2018

Drakiáda na modelářském letišti Pleše

06. 10. 2018

Poslední ze žhavých milenců – Simona Stašová a Petr Nárožný – divadlo v KD, 19:00, vstupné 250,-

19. 10. 2018

Hudba v myšlenkách Masarykových – koncert loutna-akordeon v radničním sále, doplněno křtem
nové knihy Zdenky Maršíkové, 19:00

26. 10. 2018

Swing band Tábor a Řečická kapela – společný koncert ke 100. výročí vzniku ČSR, v sále kulturního
domu, 19:00

27. 10. 2018

Pietní akt u Pomníku padlých, lampionový průvod, ohňostroj – na Náměstí Svobody, 17:00

02. 11. 2018

Vzpomínkové promítání, sál kulturního domu, 19:00

17. 11. 2018

Řečický půlmaraton a čtvrtmaraton

01. 12. 2018

Fotbalový ples

02. 12. 2018

Rozsvícení vánočního stromu na náměstí, 16:00

05. 12. 2018

Mikulášká nadílka na náměstí, 17:00

05. 12. 2018

Vánoční trhy, 14:00

21. 12. 2018

Vánoční koncert v radničním sále – harfa a kytara
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Speciál – Komunální volby 2018 - Jak volit?
5. a 6. října 2018

Volby 2018
V České republice se na podzim
2018 uskuteční následující volby.

Volby do zastupitelstev obcí
- 5. a 6. října 2018 (volby byly
vyhlášeny rozhodnutím prezidenta
republiky č. 85/2018 Sb.)
Volební místnosti:
Kardašova Řečice – školní jídelna
Nítovice – společenská místnost
Mnich – společenská místnost

Volby do Senátu Parlamentu
ČR - 5. a 6. října 2018 (volby byly
vyhlášeny rozhodnutím prezidenta
republiky č. 85/2018 Sb.). Případné
druhé kolo senátních voleb se
koná o týden později, tj. v pátek
12. října a sobotu 13. října 2018.
Pozor! Volebního obvodu č. 15 –
Pelhřimov, kterého součástí je i
obec Kardašova Řečice, se letošní
senátní volby netýkají! Volební
obvod č. 15 zastupuje v Senátu ČR
pan Milan Štěch (ČSSD) a to ve
volebním období 2014-2020.

Všechny
potřebné
informace
k volbám najdete například na
stránkách Českého statistického
úřadu www.volby.cz nebo na
stránkách
Města
Kardašova
Řečice
http://www.kardasovarecice.cz .
Kandidátní listiny:
https://www.volby.cz/pls/kv2018/k
v2211?xjazyk=CZ&xid=1&xv=11&xd
z=2&xnumnuts=3103&xobec=54654
2 (Zastupitelstva obcí 2018> Jmenné seznamy a
základní přehledy> Všichni platní kandidáti dle
abecedy – výběr územních celků> Okres Jindřichův
Hradec – výběr obce> Obec Kardašova Řečice –
výběr kandidátní listiny).

Volební okrsky:
http://www.kardasovarecice.cz/www/mestorardasovare
cice/fs/oznameni-pocet-a-sidlavolebnich-okrsku.pdf

V Kardašově Řečici a jejích
místních částech, si všichni
občané, kteří mají volební právo, budou na začátku října volit
nové obecní zastupitelstvo. V Řečici je počet zastupitelů
ustanovený na 15 lidí a z těchto zvolených zastupitelů se pak
dále volí pět členů rady města, místostarosta a starosta a také
předsedové a členové finančního a kontrolního výboru. Na této
dvojstraně najdete stručný přehled o důležitých informacích
týkajících se nadcházejících voleb a také malý návod na to, jak
postupovat při samotné volbě.

Malé křížky
Každý volič má tři možnosti, jak volit. První možností je volba
pomocí tzv. malých křížků – volba pouze jednotlivých kandidátů.
Pokud křížkem označíme čtvereček u jména každého
vybraného kandidáta, dostane od nás hlas.
Volič má tolik hlasů, kolik se v dané obci volí zastupitelů (u nás
v Kardašově Řečici je 15 zastupitelů = 15 hlasů) – to znamená, že
můžeme
zakroužkovat
právě
tolik
kandidátů.
Když
zakroužkujeme méně než 15 kandidátů, bude náš hlas stále
platný. Pokud ale zakroužkujeme více jak 15 kandidátů, stává se
celý hlasovací lístek neplatným!

Velký křížek
Druhá cesta, jak postupovat při volbě do obecních
zastupitelstev, je volit pouze jednu z kandidujících stran
(koalic, sdružení). V tomto případě volič označí křížkem
velký čtvereček v záhlaví sloupce vybrané volební strany.
Tímto způsobem tak dáte hlas všem kandidátům vybrané
strany. Pokud se v naší obci volí 15 zastupitelů, dáte
„velkým“ křížkem u názvu kandidující strany hlas všem jejím
15 kandidátům.
Pokud ale volič zakroužkuje velkým křížkem dvě nebo více
stran, bude jeho hlasovací lístek opět zcela neplatný!

Kombinace křížků
Třetím a tím nejsložitějším způsobem, jak vyjádřit svou voličskou vůli, je
kombinace „velkého křížku“ a „malého křížku“. V tomto případě můžete označit
„velkým křížkem“ některou z kandidujících stran + k tomu přidělit vybraným
kandidátům „malé křížky“. Pozor – „malé“ křížky můžete v tomto případě dát
pouze jednotlivým kandidátům z jiných stran než z té, kterou jste označili
„velkým“ křížkem!
Tato volební metoda funguje tak, že váš hlas se připočítá všem kandidátům,
kterým jste dali „malý“ křížek a dále pak tolika kandidátům z volební strany,
kterou jste označili „velkým“ křížkem, kolik činí rozdíl volených členů
zastupitelstva (15) a jednotlivých vámi označených kandidátů.
Pro vysvětlení uvedeme příklad: pokud se volí 15 zastupitelů a volič dá jedné
straně „velký“ křížek a dále šest „malých“ křížků kandidátům z jiných stran,
znamená to, že hlas připadne 6 kandidátům označeným „malým“ křížkem a
dále prvním 9 kandidátům (15–6 = 9) ze strany, které dal „velký“ křížek.
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V prostoru za plentou (podle zákona) upravíte svůj volební lístek, vložíte ho do
úřední obálky. Lístek můžete mít vyplněný už z domova, ale do prostoru za
„plentou“ musí každý volič.
Do prostoru za plentou musí volič podle zákona vstoupit pouze sám. Výjimku tvoří
lidé, kteří nejsou schopni upravit volební lístek kvůli tělesné vadě nebo protože
nejsou schopni číst a psát. Ti si mohou za plentu vzít jiného voliče, kterým jim
podle jejich pokynů lístek vyplní a vloží do úřední obálky.
Upravený volební lístek v úřední obálce následně vhodíte před volební komisí do
volební urny.

Voliči,
kteří
ze
závažných
zdravotních
důvodů
nejsou
schopni přijít do volení místnosti,
mohou obecní úřad (nebo přímo
okrskovou
volební
komisi)
požádat, aby za ním přišli 2
členové
volební
komise
s přenosnou volební urnou.

Zpátky do minulosti – jak jsme volili v průběhu uplynulých osmnácti let do městského zastupitelstva?
Kardašova
Řečice

Volby 1990

Volby 1994

Volby 1998

Volby 2002

Volby 2006

Volby 2010

Volby 2014

Zapsaní
voliči

1587

1514

1579

1613

1802

1834

1863

Vydané obálky

1291

1099

780

836

918

832

921

Volební účast
(%)

Hlasy
(%)

Počet
mandátů

Čsl. strana lidová
KSČ1
Občanské fórum
Čsl. sociální demokracie
Politické hnutí členů JZD
Nezávislí kandidáti
SNK2

6,90
4,10
34,00
3,60
17,10
1,90
32,00

1
1
6
0
2
0
5

Koalice SPR-RSČ, SDČR3

12,44

2

ČSSD4

13,67

2

SNK2

12,95

2

ODS5

52,53

8

KSČM6

8,42

1

49,40

ODS
ČSSD
KSČM

57,57
32,32
10,11

9
5
1

51,83

Pravý blok
ODS
Sdružení KSČM a NK7
ČSSD

3,38
49,94
17,73
37,78

0
8
1
6

50,94

Sdružení KSČM a NK7
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Sdružení ODS a NK7
ČSSD

11,03
33,31
39,37
17,74
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81,35

72,59

Navržené strany

Vysvětlivky: 1= Komunistická strana Československa, 2= Sdružení nezávislých kandidátů, 3= Koalice Sdružení pro republiku –
Republikánská strana Československa, 4=Česká strana sociálně demokratická, 5=Občanská demokratická strana, 6= Komunistická
strana Čech a Moravy, 7=Nezávislých kandidátů.
Zdroj dat: Český statistický úřad

Autor: Aneta Chvojková
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Od našich čtenářů/ pro naše čtenáře

Dobový pohled na řečický kostel přes rybník Kuchyňka, pravděpodobně rok 1944. Zajímavostí je, že hodiny na řečickém
kostele pocházejí z dílny mistra Hanuše, který zdokonalil pražský orloj. Jsou z roku 1494 a do Řečice se dostali v roce 1822
z jindřichohradecké Pražské brány. V současnosti jsou tyto hodiny umístěné na nové řečické radnici. (Foto: archiv
Miroslava Staňka)

Jablonského třída, dobový pohled na dívčí školu a v popředí obchůdek s módním zbožím a prádlem (na tomto místě dnes
stojí nová základní škola). Tento prostor si často pronajímali řečičtí obchodníci. (Foto: archiv Miroslava Staňka)
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Máte doma zajímavé staré fotografie Kardašovy Řečice
nebo jejího okolí?
Máte chuť napsat článek o dění v našem městě?
Neváhejte a posílejte nám vaše příspěvky!
Můžete je přinést osobně na městský úřad nebo do knihovny. Anebo poslat
elektronickou poštou na e-mail:

knihovna.krecice@gmail.com
posta@kardasova-recice.cz

Výsledky Historického kvízu:
1) b, 2) c, 3) a, 4) b, 5) c, 6) c, 7) b, 8)
a, 9) b, 10) c.

Vymalujte si obrázek

Báseň od paní Bláhové
Koloběžka
Kolo kolo koloběžka
U babičky v koutku mešká.
Čeká ona na Leušku,
až si vezme koloběžku.
S maminkou si vyjedou,
Na koníky pojedou.
Vezmou s sebou tatínka,
má ho ráda maminka.
Bruno už se taky těší,
že si lehne na zápraží.
Sluníčko jim přitom svítí,
Napíše jim zlatou nití,
mějte se tu všichni rádi,
buďte moji kamarádi.

Namalovala: Miloslava Pomijová
© Město Kardašova Řečice
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Střípky z minulosti…
„Závod oborového podniku Koh-i-noor Harthmuth v K. Řečici vyrobil v roce 1976 zboží v hodnotě cca 33
milionů Kčs a plán hrubé výroby za rok 1976 splnil na 101,7 %. Z celkového objemu prodeje závod exportuje
zhruba 53 % převážně do kapitalistických států. Naše výrobky se vyvážejí do zemí 4 kont., jako např. Anglie,
Francie, Belgie, Řecka, Švédska, Kanady, Venezuely, Peru, Bolívie, Jordánska, Kuvajtu, Thajska, Senegalu,
Salvadoru, atd…“ (ŘZ č. 4, únor 1977)
„V minulé sezóně – podzim 1980 až únor 1981 – zpracovával závod Fruta K. Řečice ovoce, zejména jablka
a rybíz. Sám závod Fruta uvádí, že ještě nepamatují tak plodný rok, jako byl ten loňský. Bylo zpracováno
celkem 14 611 636 kg ovoce /1 vagón = 10 000 kg/ a z toho 83 vagónů rybízu. Samozřejmě, že museli
zaměstnanci věnovat v hlavní špičce zpracovávání soboty a neděle. Pracovalo se v směnném provozu,
tedy celý den – 24 hodin – a za tu dobu se zpracovalo až 20 vagónů jablek.“ (ŘZ č. 22, 3-1981)
„Ve dnech 2. a 3. března 1984 v sále kulturního domu sehraje divadelní kroužek J. K. Tyl při OB K. Řečice
hudební komedii o pěti obrazech: Jiří Voskovec, Jan Werich – Helenka je ráda aneb Slaměný kloubouk.
Začátek představení je v 19:30, vstupné Kčs 15,-. Předprodej vstupenek bude v prodejně Zeleniny od 27.
února 1984.“ (ŘZ č. 39, ročník IX, 17. 2. 1984)
„Ze základní školy… Stalo se dobrým zvykem a povinností žáků naší školy pomáhat národnímu hospodářství
při sběru léčivých rostlin. V loňském roce odevzdala naše škola celkem 968, 75 kg v hodnotě 9 615, 70 Kčs.
Nejvíce jsme odevzdali listů břízy 235, 40 kg, pomerančové kůry 232, 30 kg, natě kopřivy 131, 20 kg, natě
přesličky 98, 9 kg řebříčku 75, 40 kg. Za část obdržených finančních prostředků bylo 45 nejlepších sběračů
na autobusovém zájezdu v Kutné Hoře. Dále pak nejlepších 15 sběračů obdrželo věcné ceny jako
náramkové hodinky, tranzistorové rádio, vysoušeč vlasů, knihy a jiné…“ (ŘZ č. 44, ročník X, 15. 2. 1984)
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Inzerce
Plynoservis: opravy a
revize plynových zařízení
Vladimír Vondrka, Kardašova
Řečice
Kontakt: 602 705 737

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
Prachatice zve na benefiční akce:
1. Dětské divadelní vystoupení ŽERNOVÁČEK zahraje pohádku
Lotrando a Zubejda dne 05. 10. 2018 v 17.00 hodin, v hospicovém
parku, za nepřízni počasí v kapli Domova Matky Vojtěchy.
Vstupné dobrovolné a výtěžek bude věnován hospici.
2. II. Benefiční taneční zábava a kapela JIŘÍ SCHELINGER
MEMORY BAND zahraje k poslechu i tanci dne 13. 10. 2018 od
19.00 hodin v Národním domě v Prachaticích. Vstupné 190–220
Kč a výtěžek bude věnován hospici. Předprodej vstupenek:
obchod Krmiva Ritta nebo na čísle 606 643 233.
3. V sobotu 27.10.2018 od 16:00 hodin vystoupí divadelní spolek
HEROS OSEKY s hrou Krysař v kapli Domova Matky Vojtěchy.
Vstupné dobrovolné a výtěžek bude věnován hospici. Omezená
kapacita míst k sezení, místenky je možné vyzvednout na recepci
hospice.
4. Neuvěřitelně talentovaná královna české avantgardy Iva
Bittová, která boří hranice mezi jednotlivými žánry a úspěšně se
prosazuje i na mezinárodní scéně, zahraje a zazpívá s kapelou
Čikori dne 9.11.2018, od 19:00 hodin v Městském divadle
v Prachaticích. Vstupné je 250 Kč a výtěžek bude věnován
hospici. Vstupenky v předprodeji na recepci hospice.
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Kauza „teplo“
Jak dál v zásobování teplem?
Autor: Petr Nekut (starosta města)
Stejně jako většina odběratelů tepla z teplovodu jsme byli v pondělí 3. září velmi nemile překvapeni výpovědí dodávek
tepla od místní firmy Delta Kardašova Řečice a. s. Toto zcela nečekané a bezprecedentní rozhodnutí, které tato firma
udělala bez jakéhokoliv projednání s námi či se svými zákazníky – odběrateli, připravilo většině odběratelů velmi nepříjemné
chvilky a zejména u starších odběratelů zapůsobilo jako šíření poplašné zprávy.
Jejich hraběcí rada svým zákazníkům, aby si pořídili domovní plynovou kotelnu je zcela mimo realitu, oni snad ani nevědí,
že v ulicích, kde vede teplovod, není plyn vůbec zaveden a investiční akce na plynofikaci je záležitost na několik let.
Pravdu mají pouze v tom, že jejich teplo patří po několikerém zvedání ceny a přes čerpání tzv. zeleného bonusu k
nejdražším na celém okrese a oni nedodrželi sliby, které při rozjezdu systému dali svým odběratelům.
Chtěl bych ubezpečit všechny odběratele tepla, že se celou situací velmi intenzivně zabýváme, prověřujeme všechny
možnosti a varianty řešení situace a rozhodně nenecháme naše občany bez pomoci. Proběhla celá řada jednání a rýsují
se určitá řešení, která ovšem nebudou jednoduchá ani rychlá a o kterých budeme naše občany samozřejmě informovat.
Na rozdíl od firmy Delta nehodíme naše občany přes palubu, ale budeme se jim snažit maximálně pomoci.

Teplo nebo zima? A za jakou cenu?
Autor: Martin Velík (zastupitel)
V současné době je veřejnost znepokojena výpovědí smluv o dodávkách tepla ze strany společnosti Delta Kardašova
Řečice a.s. a ptají se po důvodech a hlavně řešení. Jako zastupitel města mohu prohlásit, že na žádném ze zasedání
zastupitelstva města nebyla projednávána záležitost týkajících se dodávek tepla a nevybavuji si, že bych nějakou informaci
zaznamenal v zápisech z rady města. Prostě mne jako zastupitele nikdo neinformoval o tom, že jsou nějaké problémy.
Bohužel nejde o náhlé rozhodnutí, ale o reakci Delty na dlouhodobě neudržitelnou situaci stavu rozvodů tepla ve vlastnictví
města. Nejméně od roku 2011 Delta upozorňuje město na katastrofální stav rozvodů. Po instalování měřičů v roce 2014 bylo
změřeno, že ztráty dosahují až neuvěřitelných 40 %. Jinými slovy až 40 % vyrobeného tepla „zmizí“, aniž by doputovalo k
odběrateli. Distribuční síť tepla je ve vlastnictví města a Delta ji užívá na základě nájemní smlouvy jako dodavatel tepla.
Roční nájemné je zhruba ve výši 1 mil. Kč, které platí Delta městu a zahrnuje do nákladů tepla. V nájemní smlouvě se město
zavázalo na vlastní náklady provádět opravy a údržbu distribuční sítě. Ve skutečnosti se v posledních letech utratí ročně cca
200-300 000,- Kč, ovšem pouze na obrazně řečeno látání děr – opravy úniků vody v rozvodech tepla. Žádná soustavná
údržba neprobíhá, dokonce nebyl nikdy instalován ani kontrolní systém, který by upozorňoval na úniky tepla. Právě na tento
stav Delta reagovala výpovědí nájemní smlouvy ke dni 31. 8. 2019.
O tom, že nejde o okamžité a nečekané rozhodnutí svědčí řada dokumentů doručených Deltou městu a velké množství
jednání, která se bez jakéhokoliv výsledku vedla. Delta ztráty vyčíslila a vyzvala město, aby jako vlastník distribuční sítě tyto
ztráty uhradilo. To bylo vedením města odmítnuto s tím, aby ztráty hradili všichni odběratelé. Toto pro město finančně
výhodné řešení však není možné podle podmínek stanovení cen tepla Energetickým regulačním úřadem. Výrazný podíl na
ztrátách nese Delta, které je musí hradit z jiných zdrojů. K výpovědi nájemní smlouvy dokonce došlo již v roce 2016, nicméně
následně Delta tuto výpověď vzala zpět. Zaráží mě proto, že vedení města v této věci nic nepodniklo a nechalo situaci dojít
až tak daleko a dokonce se tváří, že je celou situací překvapeno.
Jak péče města o rozvody tepla vypadá v praxi, je možné dokumentovat na rekonstrukci Tyršovy ulice, o níž se mluví
nejméně od roku 2014. V počátcích přípravy této investiční akce v roce 2015 konstatovala rada města toto: „V souvislosti s
plánovanou rekonstrukcí ulice Tyršova je nutné též zajistit případnou rekonstrukci teplovodu, který je evidentně v
nevyhovujícím technickém stavu. Navrhuje se zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci teplovodu firmou Ing.
Karel Štěbeták, K-projekt, Dačice“. Zřejmě se následně stav teplovodu sám od sebe natolik zlepšil, neboť v projektové
dokumentaci zveřejněné jako podklad pro výběrové řízení již je uvedeno, že předmětem prací je pouze výměna přípojek,
které se budou montovat na stávající teplovod. V tomto výběrovém řízení byla dne 16.6.2018 vybrána jako zhotovitel firma
Swietelsky. A proč se v září 2018 ještě nezačalo stavět? Protože v srpnu 2018 rada města Kardašova Řečice přijala usnesení,
kterým: „souhlasí s odložením realizace ulice Tyršova na rok 2019, zrušením výběrového řízení, přepracováním projektové
dokumentace na teplovod a vyhlášení nového výběrového řízení“. Je zvláštní, že stav teplovodu v Tyršově ulici se po
předchozím samovolném zlepšení opět zhoršil natolik, že je nutné tento teplovod vyměnit.
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Je možné plakat nad rozlitým mlékem a ukazovat na viníka, to však situaci nezmění. Co by se tedy podle mého názoru mělo
stát dále? Základním problémem celé distribuční soustavy tepla je nevyhovující izolace potrubí a zcela chybějící kontrolní
systém, který by upozornil na úniky, aby bylo možné cíleně opravit problém bez nutnosti po něm složitě pátrat.
Nejprve tedy bude nutné zjistit skutečný stav rozvodů tepla – zda byly rozvody již od počátku vybudovány v souladu s
projektem, jaké jsou možnosti regulace sítě, kde jsou úniky a jak je možné jim zabránit či alespoň omezit, jaký je skutečný stav
rozvodů a zda odpovídá jejich stáří. V rámci posouzení by se určitě měly provést sondy na více místech a zjistit skutečný stav.
Z těchto informací je možné získat alespoň rámcovou představu o nákladech, které by oprava (nebo výměna) rozvodů
tepla mohla stát. Na základě této informace je pak možné zodpovědně rozhodnout o koncepci rozvoje rozvodů tepla,
stanovení priorit plánu oprav (výměna) podle potřebnosti a možností rozpočtu města, neboť náklady budou díky
naprostému zanedbání údržby o to vyšší. Jsou také určité možnosti získat dotaci, ze které by mohla být pokryta alespoň část
nákladů, bez projektu však žádnou dotaci nikdo neposkytne.

Informace o dodávkách tepla
Autor: Václav Müller (předseda představenstva Delta a.s.)
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Jak dál v zásobování části města teplem?
Autor: Petr Nekut (starosta města)
Naší veřejností a zejména tou, která je zásobována teplem z teplovodu, v současné době hýbou výpovědi smluv o
dodávce tepla, z jejichž nejasného znění vznikl dojem o ukončení dodávky tepla buď okamžitě, nebo do jednoho roku,
což nebyla pravda, ale i nás v tom utvrdila výpověď dodávek pro školu a nákupní středisko, které z tohoto teplovodu
zásobováni vůbec nejsou a výpověď přesto dostali. Vyvolali jsme proto dne 13. září jednání s firmou Delta Kardašova
Řečice, abychom si ujasnili tyto sporné záležitosti, s tímto výsledkem: výpověď dodávky tepla jednotlivým uživatelům
neznamená ukončení výroby tepla, ale firma Delta je ochotna teplo dále dodávat, pokud někdo jiný bude provozovat
rozvody tepla. Výpověď škole a Jednotě byl omyl a dodávky pro ně by měly pokračovat za stejných podmínek (škola a
Jednota mají své vlastní připojení). V této souvislosti jsme jednali s firmou Teplospol Jindřichův Hradec o provozování naší
soustavy a předběžně máme přislíbeno její převzetí.
Co se týče stavu teplovodu, rozhodně bych netvrdil, že je dezolátní. Teplovod se dělal před více než dvaceti léty, tenkrát
ze špičkového rakouského předizolovaného potrubí, o kterém nám bylo tvrzeno, že bude mít ztráty do 10 %, což se ukázalo
jako nereálné. Opravy na teplovodu pak provádí firma Delta a my je pouze proplácíme. Výši ztrát ovlivňuje i zbytečný
celoroční provoz teplovodu, kdy se v létě topí pouze na teplou vodu na Sídlišti TGM, ale přesto běží teplovod. Město
nechalo v kotelně na Sídlišti TGM nainstalovat plynové kotle pro letní topení vody, což by výrazně ztráty snížilo, ale Delta je
odmítla provozovat.
V současné době je třeba se spíše zabývat budoucností celého systému a připravit varianty řešení, na čemž se již
intenzivně pracuje. Po jejich vyhodnocení se pak musí rozhodout, jakou cestou se vydat. To bude první úkol pro nové
zastupitelstvo města.

Z hlášení městského rozhlasu
Výtvarný kroužek Šikulky při Model klubu Kardašova Řečice upozorňuje zájemce z řad dětí, že si
mohou v Cukrárně U sportovce vyzvednout přihlášky na nový školní rok. Přihlášky odevzdávejte rovněž
v cukrárně do 30. září 2018. Kroužek Šikulek začíná od října. Také Modelářský kroužek při Model klubu
Kardašova Řečice upozorňuje zájemce, aby se přišli přihlásit v pondělí 17. září 2018 do klubovny v kulturním
domě v době od 16 do 17 hodin.
Nákup padanek na rampě Nákupního střediska Jednota v Kardašově Řečici je ve středu, v sobotu a
v neděli vždy od 14 do 16 hodin.
Byly nalezeny dioptrické brýle a různé klíče (i od auta). Majitel se může přihlásit na radnici.
Připomínáme občanům, že každou středu od 14 do 17 hodin je v kanceláři na radnici zaměstnanec
společnosti KOOPERATIVA a. s., u kterého můžete uzavírat produkty životního a neživotního
pojištění, případně vám poskytne další poradenství v oblasti pojišťovnictví a hypotečních úvěrů.
Firma Efko ve Veselí nad Lužnicí hledá zaměstnance na hlavní pracovní poměr do třísměnného provozu na
pracovní pozici: provozní laborantka v potravinářském průmyslu, vzdělání SŠ, praxe vítána a je výhodou.
Dále přijme zaměstnance na pracovní pozici: řidič vysokozdvižného vozíku, platné oprávnění na VZV,
praxe
nutná. Informace
Vám
poskytne Čížková
Eva, telefonní
číslo 381 503
123,
email: eva.cizkova@efkocz.cz.
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Loučení s prázdninami 2018, pořadatelský tým. (Foto: Město KŘ)

Vystoupení řečických muzikantů při slavnostním otevření nového domu č.p. 77. (Foto: K. Sláma)

Zápas mladších žáků. S míčem Adam Šenold. (Foto: A. Chvojková)

Hasičská soutěž v Mnichu. (Foto: SDH Mnich)
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Řečičtí hasiči s novou technikou na soutěži v Záhoří. (Foto: SDH KŘ)

Zuzanka Semerádová v pražském Edenu. (Foto: ©
SK Slavia Praha)

Hasičská soutež v Mnichu. (Foto: M. Šachl)

Hra „Dědeček aneb musíme tam všichni“ na divadelním festivale
v Děbolíně. Zleva: Ladislav Kalina, Jana Chvojková, Jiří Rejhons a
Radka Volfová. (Foto: J. Böhm)

Mistři světa Václav Ouška a Qvido Vepeden.
(Foto: ©TerezaSuchankova.com)
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Triatlonový závod Holeňák 2018. (Foto: Pavel Duba)

Vítání občánků na radnici dne 15. září 2018. (Foto: M. Karas)
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