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Radnice přivítá první návštěvníky
Po více než roce od začátku celkové rekonstrukce se blíží den znovuotevření naší radnice. V současné době jsou
hotové stavební práce a probíhá montáž nábytku, vybavení audio a videotechnikou a instalace celé řady dalšího
zařízení. Po nezbytném úklidu se pak naše radnice představí veřejnosti v sobotu 24. září 2016 v 14.00 hodin a
všichni občané i návštěvníci našeho města se budou moci seznámit s výsledkem rekonstrukce při „Dni otevřených
dveří“ a slavnostním otevření, na které tímto všechny co nejsrdečněji zvu. Otevření se zúčastní celá řada hostů, bude
koncertovat místní dechovka, před radnicí bude zajištěno občerstvení a celé odpoledne pak budou provázet
moderátoři Rádia Česká Kanada, kteří budou zajišťovat přímé vstupy do vysílání. V 16,00 hodin se pak v novém
podkrovním víceúčelovém sálku představí saxofonový kvartet Saxmania při malém koncertu a zábava bude
pokračovat podle zájmu návštěvníků až do večera. Radnice neotevírá každý rok a je proto třeba tuto mimořádnou
příležitost náležitě připomenout a oslavit.
MVDr. Petr Nekut
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Započala rekonstrukce „malé školy“
Po dokončení chodníků, přechodů a parkovišť ve středu města započala další z letošních
investičních akcí, a sice rekonstrukce budovy tzv. malé neboli dívčí školy. Budova, kterou obec
zakoupila v roce 1889 a přestavěla ji na tzv. dívčí školu – v té době byla výuka chlapců a dívek
oddělena, byla ve velmi špatném stavu a její stáří se na ní již velmi podepsalo. Součástí
rekonstrukce je kompletní výměna veškerých instalací, omítek, výměna oken, podlah i změna
užívání některých prostor. Zázemí zde najdou zejména třídy pro manuální výchovu, jako jsou školní
dílny, cvičná kuchyně, domácí práce, školní knihovna, sklady učebnic, hudební výchova
a v podkroví pak vznikne menší sál pro pořádání větších školních akcí, které se nevejdou do
jednotlivých tříd.
Stavbu za 16,3 mil Kč provádí na základě výběrového řízení firma VIDOX s. r. o.
z Českého Krumlova, která již prováděla rekonstrukci objektu velké školy, a měla by být hotova
během jednoho roku. V současné době již probíhají bourací práce, které odkryly celou řadu
skrytých přestaveb a úprav, svědčících o mnoha směrech při užívání této budovy.
Zároveň probíhá i oprava komunikací a parkovišť v okolí kulturního domu, která zcela zásadním
způsobem zlepší dopravní poměry v této části města. Součástí bude i oprava komunikace ve
Smetanově ulici, v části vedoucí ke čtyřbytovce bývalého ZD.

Školka je připravena na nový školní rok
V pondělí 28. srpna byla zakončena a převzata rozsáhlá rekonstrukce naší MŠ, která se týkala
zejména všech sociálních zařízení a zlepšila hygienické i estetické parametry u této důležité části
MŠ. Rekonstrukce byla zcela zásadní – od výměny všech rozvodů, obkladů, dlažeb, zařizovacích
předmětů, až po nové podhledy, sprchové kouty a dveře v této části budovy. Rovněž bylo
vyměněno veškeré osvětlení v učebnách, které byly nově vymalovány. Na zahradě MŠ pak byly
instalovány nové herní prvky a altánek. Rekonstrukce za více než 2,5 miliónů Kč byla podpořena
Jihočeským krajem, a to prostřednictvím Mikroregionu Řečicko. Rovněž zde byly využity prostředky
a materiál, které získala školka v soutěži Domestos. S novou tváří školky se mohli všichni rodiče
seznámit na „Dni otevřených dveří“, který byl 12. září 2016.

Naši hasiči prokázali svou připravenost
Středa 10. srpna probíhala svým pravidelným rychlým tempem. Na programu byl kontrolní den
na stavbě komunikace u kulturního domu a přebírání přechodů a chodníků, když mi na telefon přišla
zpráva o požáru v Mnichu čp. 2 – dům pana Jana Marsy. Okamžitě jsme sedli do auta a vyjeli jsme
spolu s našimi hasiči k požáru, který se již z dálky ohlašoval hustým černým dýmem a signalizoval,
že nejde o nějaký malý oheň. Po příjezdu na místo byli již u ohně místní hasiči z Mnichu, kteří sice
nemají cisternu, ale našli si poblíž požární hydrant, na který napojili své hadice a zahájili hašení
požáru. Řečická cisterna se k nim rychle přidala, ale v hustém dýmu bylo těžké se orientovat, dým
se valil ze všech stran a oken. Přesto se dařilo oheň, který započal v garáži nejspíše od elektrické
instalace, velmi rychle lokalizovat a zabránit jeho šíření do obytných i hospodářských částí
rozsáhlého objektu. Velmi rychle přijeli i profesionální hasiči z Jindřichova Hradce se svou technikou
a oheň se dostal pod kontrolu. Po odvětrání kouře bylo možné posoudit rozsah škody, která sice
není malá, ale díky rychlému a účinnému zásahu našich dobrovolných hasičů z Mnichu
a z Kardašovy Řečice bylo zabráněno škodě, která mohla být mnohonásobně vyšší. Chtěl bych
proto všem našim hasičům poděkovat za jejich perfektní výkon, připravenost a obětavost, s jakou
zasáhli při hašení požáru. Nemalé prostředky, které dává město do vybavení našich hasičských
sborů, nejsou vyhozené peníze, ale mnohonásobně se vrací v podobě zachráněných hodnot, pocitu
bezpečí a jistoty všech našich občanů. Shodou okolností poslední jednání zastupitelstva města
rozhodlo o výstavbě nové hasičské zbrojnice v Kardašově Řečici a naši hasiči si to jistě zaslouží.
Okamžitě po likvidaci ohně započal místní hasičský sbor s vyklízením zničených a poškozených
věcí a sutě do přistaveného kontejneru a do práce se zapojili i všichni sousedé. Místní ženy pak
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zahájily úklid obytných prostor, které byly poškozeny zejména kouřem. Za jejich práci a solidaritu
jim patří velké poděkování.
MVDr. Petr Nekut

Rady hasičů
Dne 28. 8. 2016 v dopoledních hodinách vyjela JSDH Kardašova Řečice k nahlášenému požáru
lesa nedaleko Borovanského mostu. Jednalo se o požár nízkého porostu v lese o rozloze cca. 10 m
x 10 m. Díky všímavosti jednoho z návštěvníků lesa a včasnému příjezdu hasičů nedošlo
k velkému rozšíření požáru. V případě ohlášení požáru o několik hodin později by muselo být na
místo povoláno už mnohem více jednotek a byly by mnohem větší škody.
Při horkém a suchém počasí je nutné, aby občané při pohybu v lese a vůbec v přírodním
prostředí (pole, louky, parky) dodržovali základní pravidla, která omezí riziko vzniku požáru: V první
řadě je přísný zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích
a do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesního pozemku, zakázáno je samozřejmě odhazování
hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě. Lidé by neměli
porušovat zákaz táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa. Lesní
požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dochází v těžce přístupném terénu, kde
nelze plně využít požární techniku. Chování ohně v lese je navíc mnohdy nevyzpytatelné - požár se
může šířit pod zemí.
Tímto bychom chtěli apelovat na všechny návštěvníky lesů – nebuďte lhostejní. V případě, že
ucítíte nebo uvidíte kouř, oheň v lese, zkuste zjistit, odkud vychází, a v případě požáru volejte 150.
V případě, že vidíte stoupat kouř nebo oheň z lesa v dálce, nebojte se zavolat hasiče. Každý občan
by měl nahlásit pálení na lince 150, takže pokud se bude jednat o pálení, budou to na lince 150
vědět, a jen si to ověří po telefonu s dotyčným, který pálení nahlásil. Pokud se bude jednat o požár,
můžete zabránit jeho velkému rozšíření a škodám. Není zbytečné volat na linku 150 (nebo112),
i když se nakonec ukáže, že se o požár nejedná, místo je lepší prověřit, než potom povolávat
mnohem více jednotek. Pozor, vždy dbejte na své vlastní bezpečí.
SDH Kardašova Řečice

Myslivecké slavnosti v Mnichu se vydařily
Sobota 13. srpna 2016 byla v Mnichu vyhrazená III. ročníku Mysliveckých slavností, které
společně pořádají Myslivecké sdružení Čihadlo za pomoci místních hasičů s podporou Města
Kardašova Řečice. Vzorně připravený areál místní klubovny, vylepšený o úpravu protilehlého
svahu, a další venkovní mobiliář přivítal více než 120 příznivců a přátel myslivosti, kteří si celé
odpoledne užívali a rozhodně nebyli zklamáni. Bohatý program zahájilo troubení fanfár v podání
Jihočeských trubačů, jejichž lesní rohy navodily tu správnou atmosféru a doprovodily též každou
jednotlivou akci celého odpoledne. Celá klubovna byla vyzdobena obrazy i karikaturami
s mysliveckou tématikou a zadní část klubovny obsahovala výstavku trofejí z místní honitby i
okolních zemí, kam zavítal zejména Aleš Maxa. Pro děti i dospělé pak byly připraveny nejrůznější
soutěže a malování s mysliveckou tématikou a samozřejmostí bylo bohaté a chutné občerstvení, o
které se staraly zejména mnichovské ženy.
Velmi zajímavé pak byly ukázky některých plemen loveckých psů a zejména pak loveckých
dravců, jako sokol, orel, káně či výr, kteří se předvedli i za letu. Podvečer pak zarámovalo pasování
dvou nových myslivců, losování tomboly, vyhodnocení soutěží a na závěr pak letní kino, které
uzavřelo velmi příjemné odpoledne a večer. Chtěl bych poděkovat všem organizátorům povedené
akce v čele s Alešem Maxou, za jejich práci při přípravě celého odpoledne. Již nyní se těšíme, co
přinese příští ročník těchto slavností.
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Rádio BLANÍK potěšilo Kardašovu Řečici
Druhý prázdninový víkend byl ve znamení návštěvy „Hospody na kolečkách“ Rádia BLANÍK
spolu s jeho moderátory na našem náměstí. Byla to taková náplast za nevydařené „Pouťové
pódium“, které nám spláchla velká voda a je třeba říci, že to byla náhrada velmi vydařená a
příjemná. Celá akce se uskutečnila na základě pozvání paní Marie Koutecké, která ji také zahájila
uvítací básní. Poté se již zábava rozběhla naplno, pivo Braník teklo proudem a zábava nabírala na
obrátkách. V rámci programu jsme pak pokřtili i nové knihy řečických autorů Zdenky Maršíkové a
Jana Frolíka, které vydalo město, a zábava gradovala vystoupením nestárnoucí legendy Stanislava
Hložka, který roztančil celé náměstí. Své vystoupení pak zakončil jak jinak než hitem Holky z naší
školky. To však zdaleka nebyl konec, neboť přišla ještě celá řada nejrůznějších soutěží a zaplněné
náměstí, kde se sešlo více než 350 lidí, si užívalo příjemné nálady i počasí až do nočních hodin.
Neděle 17. července pak byla ve znamení Rallye Veteránů, kteří ve spolupráci s námi udělali
kontrolní zastávku v našem městě, a přes krátký čas na přípravu celé akce se tato velmi vydařila.
Padesát veteránů, těch nejprestižnějších světových i českých značek, se předvedlo v plném lesku a
při zastávce na náměstí se sešlo více než 300 milovníků starých aut. Skvělý komentář Karla Slámy
spolu s asistencí vozidla „VB“ navodil tu správnou motoristickou atmosféru a poskytl základní
informace o vozidlech i jezdcích.
Celý víkend tak pobavil řečické občany i návštěvníky města a přispěl k té správné prázdninové
atmosféře.

Ježibaby se vrátily
Pátek 19. srpna a sobota 20. srpna byly ve znamení návratu úspěšné pohádkové komedie
„Ježibaby z Babína“ tentokráte v parku místního zámku. Po pěti letech od premiéry byla hra
oprášena a představila se v prostředí, které umocnilo celkové vyznění hry, neboť zámecký park byl
jako dělaný pro děj této pohádky. Příjemné letní počasí, bezvětří a jasná noc s hvězdami byly těmi
nejkrásnějšími kulisami, jaké si mohlo představení přát. Ve hře režisérky Jaroslavy Vlkové
excelovaly zejména všechny čarodějnice a hra byla pro ně jakoby šitá na míru a všechny se v ní
vyřádily. Více než 300 diváků za oba dva dny pak bylo spokojeno s hrou i s příjemným večerem a
odměnilo soubor potleskem za výkon, který obohatil prázdninovou kulturní sezónu v našem městě.
MVDr. Petr Nekut
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Premiéra nového divadla - Vodníci v Řečici
Na podzim tohoto roku chystá náš divadelní soubor J. K. Tyl premiéru nového divadelního
představení.
Letos již byla naše kulturní scéna obohacena úspěšnou hrou pro dospělé - Na správné adrese
režisérky Jaroslavy Vlkové. A tak jsme se rozhodli přichystat divadelní kus zase pro naše školáky –
a nejen pro ně. Dalo by se říci, že v každém dospělákovi je větší či menší kus duše dětské. Vždyť
přece o Vánocích všichni - velcí i malí - svorně fandíme u obrazovek princům při boji s draky.
Rozhodování o dalším našem repertoáru tedy bylo jednoduché. Zkoušet se bude hra pohádková,
která potěší malé, velké i ty největší. Jaká "strašidla" ale zvolit tentokrát? Poté, co na řečických
divadelních prknech loupežníci odhalili zloděje na Červeném zámku, čert Trepifajksl převrátil naruby
nejhlubší kouty pekla a ježibaby z Babína přistály s motorovými košťaty dokonce v zámeckém
parku, byla volba jasná. V novém kuse se musí blýsknout vodníci! Právě k hastrmanům nemá blíže
nikdo jiný nežli my, obyvatelé Třeboňska. Máme totiž přímo před nosem vodnická obydlí se stavidly,
vrbami a hejny komárů. A ať už v hastrmany věříte, nebo ne, mezi námi skutečně jsou! Proto,
abychom si nerozházeli jejich přízeň, ztvárnili jsme vodníky z naší nové pohádky nikoli jako zákeřné
křížence mezi ropuchou a člověkem, ale jako stvoření téměř "lidská". Vodníci v Řečici mají také své
trable, své lásky, své touhy, své nadřízené a hlavně mají svůj velký úkol - chránit vodu! A přiznejme
si, my lidé vodníkům tento úkol vůbec neulehčujeme, ba naopak. O takovýchto vodnících a
samozřejmě i o lidech, kteří v jejich sousedství žijí, bude nová autorská pohádková komedie Vodníci
v Řečici.
Hra bude mít premiéru v pátek 18. 11. 2016, dále ji sehrajeme v sobotu 19. 11. 2016 a jako
odpolední představení v neděli 27. 11. 2016. V křesle s nápisem "rejža" sedí Karel Zaviačič, Petr
Žižka skládá líbivé písničky a vaši oblíbení protagonisté se už pilně učí své texty. A můžete se těšit
na ty nejmenší "kandrdásky" i na obecenstvem milovaného doyena našeho souboru. My ochotníci
se už těšíme na vás, naše diváky. A pevně doufáme, že Vodníci v Řečici probudí spící hastrmanské
duše v nás všech!
Tomáš Englický

Pluhové ze Žďáru a z Rabštejna
Léto – čas dovolených, školních prázdnin, čas na odpočívání i na poznávání nových míst, ať za
hranicemi nebo v Česku. Stane se, že nás ono dosud neznámé místo překvapí nečekanou
spojitostí s historií domovského regionu. Takto jsem se mohla seznámit se společenským
vzestupem i pádem kdysi zemanského rodu Pluhů ze Žďáru, později Pluhů z Rabštejna.

Rabštejn nad Střelou, nejmenší městečko naší vlasti, založené při hradu nedaleko důležité
obchodní norimberské cesty, leží asi 40 km severně od Plzně. Jeho kdysi strategické místo
uprostřed rozsáhlých lesů na vysokém ostrohu nad řekou Střelou, která jej obtéká ze tří stran, se
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stalo v pozdějších staletích brzdou rozvoje a příčinou jistého zakonzervování stavu, což dnes turista
vítá jako neodolatelnou malebnost. Skutečnost, že městečko má 21, slovy jednadvacet, stálých
obyvatel napoví, že většina z těch, které tu můžete potkat, jsou buď chalupáři, nebo turisté, kterých
rok od roku přibývá, a že je na co koukat. Vhodnější je přijet sem od severu, kdy nejprve přejedete
starý kamenný most, který se klene vysoko nad řekou a úzkým údolím. Vítají vás první starobylá
zrekonstruovaná stavení, vpravo za mostem Lovecký klub Hubert, s výbornou kuchyní, dál při cestě
s 16 % stoupáním uvidíte kamenný smírčí kříž s vytesaným letopočtem 1584, míjíte barokní kapli
loreto a už vás upoutají zbytky kamenných zdí dávného opevnění městečka, a projdete místem, kde
stávala dolní brána. Prostor se rozvírá do šířky a dostáváte se na náměstíčko s muzeem,
infocentrem a café „Četnická stanice“ (opravdu tu kdysi bývala) a výhledem na fasády opravených
historických domů a chalup. Nad vámi se nad širokým schodištěm tyčí barokní kostel P. Marie, který
sousedí s bývalým klášterem servitů, a vlevo od něj po pár krocích uvidíte barokní průčelí
rabštejnského zámku. Ani jste si cestou nestačili všimnout, že náměstíčko, kterým jste prošli,
okouzleni prostředím, přizdobeným několika barokními sochami světců pod mohutnými lípami, se
jmenuje Pluhovo. Ty zdrobněliny, které používám, nejsou rozmar, ale opravdu vystihují viděnou
skutečnost. Je tu malebno a jaksi útulno. Ale zpět k zámku, kde na vás čeká nejstarší minulost
místa a ony v úvodu zmíněné souvislosti. Už ve vstupní hale visí na zdi erb rodu Pluhů, dělený na
čtvrtiny. Křížem v nich jsou umístěny vždy dvě radlice a dvě osekané větve s rašícími lístky (tzv.
ostrve). Nejstarší historie se však skrývá za zámkem, kde nacházíme zachovalé části původního
gotického hradu, který nás přivádí do první poloviny 14. století a k Oldřichu Pluhovi, který se později
psal z Rabštejna. Jak se sem vlastně dostal? Vraťme se na chvíli k nám na Jindřichohradecko.
Jedním z dvořanů Oldřicha II. z Hradce byl Oldřich Pluh, už v roce 1267 první známý držitel vsi
Ždár, později po něm nazývané Pluhův Žďár. Žil ještě v roce 1312. Jako purkrabí je v r. 1329
zaznamenán pravděpodobně jeho syn Ctibor Pluh, jehož potomci dědí Žďár a další vsi v okolí.
Současně se z jiných pramenů dozvídáme, že podkomořím (tedy finančníkem) krále a císaře
Jana Lucemburského byl Oldřich Pluh (připomínaný v letech 1319 – 1341), který v roce 1321 koupil
od původních majitelů Milhosticů statek Rabštejn a postupně zde vybudoval hrad a opevněné
městečko, pro něž už v roce 1337 získal městská práva a právo vybírat clo. Časově mohl být
bratrem purkrabího Ctibora Pluha, ale to už nám dnes nikdo nepotvrdí. Jisté je jen to, že tento
Oldřich udělal kariéru u královského dvora. Finančně na tom byl zřejmě dobře, neboť kolem roku
1330 buduje i hrad Preitenstein při Nečtinách nedaleko od Rabštejna.
Oldřich Pluh zemřel v roce 1357 a jeho synové Oldřich III., Hynek, Jan a Smil se dostali do
rozepře s císařem a králem Karlem IV. Údajně se mu protivili. Podle vývoje událostí se lze
domnívat, že odmítali prodat králi hrad Rabštejn. Dospělo to až k vojenskému tažení, při němž si
Karel IV. v roce 1358 vymohl hrad silou. Na svých častých cestách do svého druhého domova
v Norimberku tu Karel IV. obvykle nocoval a dokonce hrad s městečkem daroval své čtvrté
manželce Elišce Pomořanské. Po ní pak připadl synovi Václavu IV.
Od husitských válek se střídali různí vlastníci až do poloviny 18. století, kdy Rabštejn připadl
trvale Lažanským, kteří vlastnili i blízký Manětín a další panství v okolí, a za nichž nastala rozsáhlá
a velkorysá barokní přestavba jejich sídel, kostelů a také osazovaní barokních soch při cestách. Na
této barokní přestavbě se podíleli významní architekti v čele s Janem Blažejem Santinim,
podepsaným i na blízkém klášteře v Plasích.
Ale vraťme se k Pluhům z Rabštejna. Oldřichovi potomci rozšiřovali svá sídla po západních
Čechách. V roce 1495 získali Bečov nad Teplou, kde vystavěli mohutný gotický hrad, patřil jim
Kynžvart, Nečtiny, Tachov, Chodová Planá, Horní Slavkov, kde Hanuš Pluh z Rabštejna (+1537)
zbohatl na dobývání cínu. Penězi podpořil v roce 1526 volbu Ferdinanda I. českým králem a za
odměnu se stal nejvyšším kancléřem českého království. Jeho synovec a dědic Kašpar Pluh
z Rabštejna odpadl od katolictví, stal se luteránem a v roce 1547 vůdcem protihabsburské
stavovské vzpoury. Po jejím potlačení utekl do Saska, čímž si zachránil život. Po letech mu císař
Maxmilián II. udělil milost, že mohl dožít u své sestry, provdané Šlikové na hradě Falknov (Sokolov),
kde roku 1585 zemřel a byl zde ve farním kostele pohřben. Jím rod Pluhů vymřel.
Strmý vzestup rodu byl po dvou stoletích vystřídán strmým pádem, zaviněným částečně
i nedostatkem mužských členů a dědiců. Byli typickými představiteli rodu, který se rozvíjel v době
hradské správy království i pozdějšího soupeření měst se stavovskou mocí a následné snahy
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o centralizaci moci, kdy správa země postupně přechází na úřady. Své stopy zanechali na
Jindřichohradecku a především v Západních Čechách.
Zdena Maršíková
Prameny: Jaromír Hrubý – Řečice Kardašová a bývalé panství řečické, Jan Kumpera – Osobnosti a Západní Čechy,
Infocentrum a zámek Rabštejn nad Střelou

Rozloučení se školním rokem - zahradní party v 1. B
Ve středu 2. 6. 2016 jsme přijali
pozvání od rodičů Vítka Cejpka na
zahradní party. Objednali jsme si
sluníčko, do batůžku vzali dobrou
náladu. Aby se tam sama nebála,
přibalili jsme i vuřta s chlebem,
plavky a ručník. A Vítek nás vedl
přes hory a doly, za sucha i za
klapotu deště. Prý předpověď říkala,
že začne pršet v 8,24 hodin. Skoro
jim vyšla. Došli jsme na pohádkovou
zahradu, kde na nás čekala
trampolína, bazén, dvě morčata,
rodiče Cejpkovi a paní Hrabalová.
Připravili nám hody. Zasedli jsme ke
stolu, ochutnali, ale už nás nohy
svědily a pálily. Pan Cejpek odehnal
mraky, poručil dešťovým kapkám, aby
se přestaly předvádět. Poslechly ho.
Aby ne. Vždyť je voják. A rozkaz je
rozkaz. A už se skákalo, plavalo, jedlo.
A
opékalo,
kopalo
s
míčem,
odpočívalo, povídalo. A toho těšení na
vysvědčení a prázdniny.
Děkujeme rodičům Vítka Cejpka za
pozvání na zahradu, občerstvení,
přípravu a trpělivost.
Děkujeme paní Hrabalové za
jahody a okurky.
Děkujeme paní Strapkové za slané
tyčky.
Děkujeme paní učitelce za perník se šlehačkou.
Prostě a jednoduše: děkujeme za celý první rok. Ve škole se nám líbilo, ale "i když máme školu
rádi, prázdniny jsou lepší."
Žáci 1. B

Sběr papíru - přehled odměn
Sběr papíru a pet víček je pro letošní školní rok ukončen. Naši žáci nasbírali s pomocí rodičů a
přátel školy 41 326 kg papíru, zachránili tedy 413 stromů. Dále jsme shromáždili 543 kg pet víček.
Několik pytlů víček jsme věnovali pro postižené děti - lázeňský pobyt s rehabilitací.
Ve sběru papíru jsme se umístili na 2. místě v ČR.
Ve sběru pet víček na pěkném 4. místě.
Poděkování patří všem, kteří se snažili, papír sbírali, dopravovali ho do školy. Patříte mezi ně, vy
rodiče, sousedé, přátelé, prodavači z obchodů, paní učitelky, paní kuchařky, prostě všichni, kteří
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papír do školy donášeli, vozili. Vážíme si vaší snahy. Svým příkladem vedete děti k třídění odpadu,
k ekologické výchově (dnes se už mluví o environmentální výchově).
Poděkování si zaslouží také pan školník i paní uklízečky - p. Korbelová, p. Cejpková, p.
Rýparová, kteří pomáhali s přebíráním a vážením doneseného papíru.
Nemohu zapomenout na slova uznání a poděkování také všem žákům 9. třídy, kteří v 7 svozech
naložili oněch výše zmíněných 41 326 kg papíru. Dokázali ho roztřídit a auta naplnit až po okraj
perfektně složeným papírem. Veškerý papír museli zbavovat provázků, izolep, prostě skládali čistý
papír. Děkujeme.
Poděkování si zaslouží i všichni třídní učitelé, kteří přinesené kilogramy papíru celý školní rok
evidovali a předali p. u. Zikešové přehledy sběračů.
Děkuji i kolegyni Lence Míchalové za zajištění dopravy - autobusů. Nelehký úkol. Po ukončení
akce Sběr jsme zjistili, že počet sběračů, kteří pojedou na výlet, převyšuje kapacitu jednoho
autobusu. A sehnat okamžitě druhý autobus na dva termíny výletu, uf. Člověk musí umět skoro
čarovat, ale podařilo se.
A kam se poděly peníze získané za sběr?
Žáci, kteří přinesli 200 kg papíru, jeli na výlet. Zorganizovali jsme dva výlety.
S žáky 1. - 3. tříd odjely dva autobusy do „Robinson parku“ v Jihlavě, kde se děti vydováděly na
různých atrakcích. Zaplatili jsme jim také oběd - kuřecí řízek s bramborovou kaší.
Pro žáky 4. - 9. tříd jsme zorganizovali výlet na Tep faktor v Chotilsku. I sem odjely dva autobusy
sběračů. Žáci dvě hodiny plnili úkoly a snažili se získat truhlu s pokladem.
Pro žáky, kteří "nanosili" do 199 kg papíru byly připravené drobné odměny.
Žáci, kteří přinesli více jak 500 kg papíru, dostali k výletu ještě knižní odměnu.
Super sběrači s více jak 1 t papíru dostali k výletu ještě super odměnu - byla překvapením.
Žákům 9. třídy děkujeme sladkou odměnou - čokoládou.
Odměňujeme každého sběrače podle počtu přinesených kilogramů papíru.
S čerpáním peněz, s přehledem sběračů a odměn byli všichni pedagogičtí pracovníci seznámeni
na pedagogické poradě dne 23. 6. 2016.
Kdokoliv může na požádání do této evidence nahlédnout u p. u. Zikešové.
PaedDr. Milena Zikešová
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Knížka pro prvňáčka 1. B
Ve čtvrtek 23. 6. 2016 jsme naposledy v letošním školním roce navštívili knihovnu.Paní
Vondrková nás, prvňáčky, zapojila do celorepublikového projektu Knížka pro prvňáčka. A červnová
návštěva knihovny byla opravdu poslední. Složili jsme slib, ale ne jen tak ledajaký, čtenářský, a to:
Slibuji ve jménu všech krásných knížek,
pohádek, příběhů a básniček:
Budu se vždy o knihy zajímat a o každé
pěkné knížce povím i ostatním dětem.
Budu knížky opatrovat jako nejvzácnější
poklady.
Budu je mít rád.
Budu se k nim chovat opatrně a s úctou.
Tak slibuji.
Každý prvňáček - čtenář dostal knížku, průkazku do knihovny a sladkosti.
Děkujeme paní Vondrkové za celoroční spolupráci a těšíme se další setkávání. Jsme moc a moc
zvědaví, jaká bude nová knihovna. Nemůžeme se dočkat.

Čtenáři z 1. B a p. u. M. Zikešová

Prevence sociálně patologických jevů na ZŠ v Kardašově Řečici
V rámci prevence sociálně patologických jevů dětí a dospívajících byly na naší základní škole
zrealizovány přednášky spojené s besedami a workshopy. Naší žáci a žákyně se s určitými
teoretickými vědomostmi aktivně podíleli na dozvídání se nových informací z daného oboru.
Přednášející nebyli učiteli, kteří diktovali, co žáci mají dělat, ale formou praktických příkladů, ukázek
je pobízeli, aby se sami zapojili do výuky a získali tak co nejvíc osobních a praktických zkušeností.
Ve školním roku 2015/2016 děti absolvovaly tyto programy:
5. třída: Úvod do rizikového chování - sdružení Meta Jindřichův Hradec, Mgr. Božena Havlová
Dopravní výchova - praporčík Roupec, Policie Jindřichův Hradec
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6. třída: Moderní je nekouřit - sdružení Acet ČR, Mgr. Vladimír Vácha
Já a virtuální svět - Linka bezpečí, Praha
7. třídy: Použij rozum, než použiješ alkohol - sdružení Sananim, PhDr. Alice Kajanová Ph.D.
Nebezpečí v kyberprostoru - sdružení Acet Praha, Mgr. Vladimír Vácha
Bití a násilí v rodině - Linka bezpečí Praha
8. třída: Pornografie a kult těla - sdružení Acet Praha, Mgr. Vladimár Vácha
Láska, dospívání a já - Linka bezpečí Praha
9. třída: Nebezpečné sekty - sdružení Acet Praha, Mgr. Vladimír Vácha
Nástrahy života a trestně právní odpovědnost – nadporučík Bc. Jitka Fučíková,
Policie Jindřichův Hradec
My všichni, kteří se podílíme na výchově a vzdělávání mladé generace věříme, že jsme i těmito
programy přispěli k osvětě našich žáků a žákyň.
Za ZŠ: Mgr. Lenka Míchalová (metodička prevence SPJ)

Nový školní rok v mateřské škole
Tak už je září v kalendáři a do naší mateřské školy je zapsáno 93 dětí. Předškolních dětí máme
40 a jsou rozděleny do tříd „Dráček“ a „Sluníčko“. Ve třídách „Ovečky“ a „ Míček“ jsou děti 2,5 až 5
let staré. Paní učitelky a správní zaměstnankyně měly o letošních prázdninách opravdu co dělat,
aby stihly do začátku školního roku dětem vytvořit čisté a útulné prostředí, protože během prázdnin
probíhala toužebně očekávaná rekonstrukce umýváren a WC a to nakonec ve všech čtyřech
třídách. Velký dík patří Vám všem, kteří jste se zapojili do soutěže Domestos a hlavně našemu
zřizovateli, kterým je Město Kardašova Řečice. Město zažádalo a získalo dotaci z Jihočeského
kraje, a to z Mikroregionu Řečicko, a část nákladů muselo doinvestovat z obecních prostředků,
protože samotná výhra by nestačila na tak rozsáhlou rekonstrukci ani pro jednu třídu.
Dále zřizovatel uhradil výměnu osvětlení ve
třídách a hernách, některých dveří a z části
také výmalbu, která byla neplánovaná, ale
velmi potřebná, a tak se děti po prázdninách
vrací do prostor, ve kterých se budou cítit
příjemně a bezpečně. Ani zahrada
nezůstala bez povšimnutí. Staré altány,
které již byly ve špatném stavu, byly
nahrazeny před prázdninami novými. Děti
mají možnost svou obratnost cvičit na
balančním mostě, kladině, hrazdě a lezecké
dovednosti trénovat na sestavě ve tvaru Z,
která je umístěna v zadní části zahrady.
Vše nové ve školce bylo k nahlédnutí pro
širokou veřejnost 12. 9. Velmi si vážíme
pomoci ze strany zřizovatele, ale i pomoci
z řad rodičů a občanů, kterým není lhostejné, v jakém prostředí jsou vzdělávány naše děti.
Doufáme, že se bude i do budoucna pokračovat v obnově mateřské školy. Na rekonstrukci čekají
kuchyňky, které slouží k výdeji jídla nebo nábytek, který dosluhuje a je za 35 let denního užívání
v ubohém stavu.
A na co se ještě naši nejmenší můžou těšit? Při hrách, cvičení, čtení, zpívání a malování
budeme si s dětmi přibližovat změny, které probíhají v přírodě /v sadu, na zahradě a v lese/ vlivem
měnícího se ročního období. Půjdeme ven pouštět draky, podíváme se tak jako každý rok na výlov
rybníku. Během podzimu přijedou za námi s pohádkami tři divadelní společnosti a navštíví nás také
cizokrajná živá zvířátka. Nejstarší děti budou mít možnost se zapojit do hudebně - pohybového
kroužku a kroužku aerobiku.
Za celý kolektiv mateřské školy přeji dětem mnoho hezkých zážitků v novém školním roce.
Jana Jandová
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Modelklub Kardašova Řečice z. s.
Oznamujeme rodičům, že opět zahajuje činnost kroužek pro děti, známý jako Šikulky. Přihlášky
si mohou zájemci vyzvednout v cukrárně U Sportovce a tamtéž je vyplněné také vrátit do 30. 9.
2016.
Podle předběžných informací budou první Šikulky v úterý 4. října 2016 od 16 hodin v klubovně
v kulturním domě.
Jana Karasová

Řečice cyklistice zaslíbená,
aneb jak jsem porazil Radomíra Šimůnka
Okolí našeho města láká spoustu místních i příchozích svými příjemnými cyklistickými terény,
ale sobota 18. června byla skutečně mimořádná, protože se zde konal další ročník cyklistického
závodu MTB PRODOLI – Řečické okruhy. Příprava závodu, který se konal za vydatné podpory
města, nebyla jednoduchá, ale parta nadšenců kolem Jirky Bártů ml. zvládla vše na jedničku včetně
exkluzivního počasí a celé řady cen pro účastníky.
Již týden před závodem se na trati objevili místní i cizí závodníci a zjišťovali, jaké záludnosti si na
ně pořadatelé vymysleli a opět nebyli zklamáni. Kromě toho, že se okruh prodloužil o 1 km, čekalo
závodníky další táhlé stoupání i cesta přes nově vzniklé paseky v lese Babky. V sobotu ráno začali
najíždět první závodníci a zaplnili parkovací plochy v okolí fotbalového stadionu, kde závod
startoval. Vítala je i nová startovací a cílová nafukovací brána, kterou pořídilo město, a bude sloužit
i při jiných sportovních příležitostech, a ocenili i zázemí na stadionu, které zvládne obsloužit více
než tři sta účastníků všech kategorií, kteří se zde sešli.
Závody začaly mládežnické kategorie na stadionu a bylo zajímavé sledovat nejen úsilí
závodníků, ale i rodičů, kteří prožívali závody intenzivněji než samotní účastníci. V pravé poledne
pak odstartovala více než stočlenná skupina elitních závodníků, která měla před sebou pět okruhů a
kde se na start postavil i cyklokrosový mistr republiky Radomír Šimůnek ml. a deset minut poté pak i
všichni ostatní rekreační cyklisté, mezi které jsem se zařadil i já. Čekaly nás tři okruhy o celkové
délce 36 km a od začátku jsem si uvědomoval, že to nebude jednoduchá záležitost, protože
pořadatelé opět našli řadu míst, jak udělat trať ještě těžší. Ze stadionu jsme vyjeli do kopce u
„válenic“ a poté se zahnulo na cikarskou cestu, ze které jsme odbočili kolem rybníka Nový a jeli
jsme směrem k Popelovu. V lese jsme odbočili doleva směrem k Masarykovi a poté doprava, až
téměř k Vilémce, kde začalo skutečné trápení při výjezdu do táhlého měkkého kopce, který rychle
bral síly i dech. Poté již následovalo kličkování mezi kořeny stromů, které prověřilo ruce i konstrukci
kola a bylo zakončeno prudkým sjezdem k Masarykovi a poté bylo opět nahrazeno stoupáním přes
čerstvé paseky až na vrchol kopce Babky. Zde bylo možno trochu vydechnout. Následoval prudký
sjezd k Čechovu lesíku a po jeho prokličkování byl návrat na cestu u rybníka Nový a přes houští u
Hradu jsme se vrátili na fotbalový stadion. Zde jsme byli povzbuzováni četnými diváky, kteří se
těšili, jak vyjedeme kopec do „válenic“, ale zklamal jsem je a v půli kopce jsem sesedl a kolo vytlačil.
Čekala mě ještě dvě kola a věděl jsem, že to nebude jednoduché a snažil jsem se ušetřit nějaké síly
na to poslední. Ke konci druhého kola mě začali předjíždět elitní závodníci o celé kolo, ale i já jsem
předjel několik soupeřů, zejména ty, kteří měli nějaký defekt. Kupodivu jsem předjel i mistra
republiky Radomíra Šimůnka, což se počítá, ale možná to bylo proto, že mu na kole praskl řetěz.
Třetí kolo už jsem se začal trápit, třicet kilometrů v takovém terénu bylo znát a žádné ušetřené síly
už nebyly, ale dojel jsem do cíle se vztyčenou hlavou a za mnou ještě celá řada závodníků. Spravil
jsem si chuť koblihou a kávou a vyměňoval si zkušenosti s ostatními závodníky mé kategorie. Zjistil
jsem, že jsou na tom podobně jako já. Závod se zkrátka vydařil a již nyní se všichni těšíme na příští
ročník.
Sportu zdar a cyklistice zvlášť.
MVDr. Petr Nekut
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Rybářské závody pořádané MO ČRS Kardašova Řečice
V sobotu 21. května 2016 se uskutečnily již páté rybářské závody místní organizace Českého
rybářského svazu Kardašova Řečice na bývalé požární nádrži v Mláce. Tuto vodní plochu využívá
naše místní organizace jako součást vlastního revíru, na kterém platí zvláštní povolenka, a kterou
nám obec Novosedly nad Nežárkou přenechala za symbolický nájem.
Závody byly ohlášeny na Výroční členské schůzi 19. 3. 2016, která proběhla v hostinci „Na
terase“ u Ivana Bušty v K. Řečici, a které se opět zúčastnil pouze zlomek řádných členů naší místní
organizace.
Předpověď avizovala krásné počasí a tentokrát se meteorologové opravdu nemýlili. Z minulých
ročníků jsme se přesvědčili, že lepších výsledků se dosahuje v ranních a dopoledních hodinách.
Proto jsme začátek o hodinu posunuli. Už od 5. hodiny ranní se sjížděli první mistři prutu (alespoň si
to o sobě myslí) a mohla začít prezentace. Po zaplacení stokorunového startovného a rozlosování
míst k lovu byly přečteny „ředitelem“ závodu (Petr Semerád) propozice. Pak už se jen čekalo, až se
každý přemístí na své vylosované místo a v 6:00 byl vyhlášen začátek závodu. Závod probíhal ve
dvou kolech s přestávkou. Po přestávce si každý vylosoval nové stanoviště. Zúčastnilo se 22
závodníků. 77 % z nich ulovilo minimálně jednu rybu a celkový úlovek činil 2062 cm. Největším
oceněným úlovkem byl amur 57 cm (Karel Vobořil), 1. místo obsadil Vlastimil Drápal, 2. místo Pavel
Vyčítal starší a 3. místo Karel Vobořil. Díky štědrosti sponzorů mohlo být odměněno všech 22
účastníků.
V těchto závodech jde především o zábavu, a tu si, doufám, všichni užili. Závody byly již páté
v pořadí a pořádány mohly být především díky laskavé podpoře sponzorů, kterými byly: Obec
Novosedly nad Nežárkou, Město Kardašova Řečice, DELTA Kardašova Řečice a. s., Auský
Jaroslav – Lomnice nad Lužnicí, Holeček Radek - Kolence, Naidr Petr - ČRS, z. s., MO K. Řečice a
rybářské potřeby P. Prášek. Tímto by chtěla naše místní organizace poděkovat všem sponzorům a
věříme, že nám zachovají přízeň i do dalších ročníků rybářských závodů.
Petr Semerád, jednatel MO K. Řečice

Pivní slavnosti v Klenově
Dne 16. 7. 2016 se v malé vísce Klenově u Kardašovy Řečice konaly Pivní slavnosti. Hojné
účasti návštěvníků vyhrávala
živě kapela pod vedením Ing.
K. Macha. Všichni si rádi
zazpívali jihočeské písničky a
pochvalovali si krásné sobotní
odpoledne v dobré náladě. Za
zajištění
občerstvení
patří
zvláštní poděkování rodině
Kočů, p. Křehlovi a místním
hasičům. Při této příležitosti
muzikant
Jarda
Tomša
vzpomenul
na
bývalé
muzikanty, kteří už nejsou mezi
námi. V Klenově jich bylo
deset.
Zvlášť
připomenul
Františka Bartoše, který odešel
do muzikantského nebe před
rokem.
Za muzikanty Jarda Tomša
Zleva: Josef Mach, Karel Mach, Jaroslav Tomša, Ladislav Adamec, Jan Lukášek
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Oddíl stolního tenisu při TJ Sokol
V letošním roce proběhla v
Sokolovně důležitá oprava podlahy.
Oprava
proběhla
za
podpory
Jihočeského kraje s dotací 80 000,Kč, dále nás podpořilo sdružení obcí
Bukovská voda částkou 10 000,- Kč a
částka 20 000,- Kč byla ze zdrojů
oddílu. Celkové náklady činily 110
000,- Kč.
V rámci opravy byla provedena
výměna části poškozené podlahy,
přebroušení celé podlahy a nanesení
nového laku.
První zátěžová zkouška nové podlahy
proběhla ve dnech 6. - 10. srpna, kdy
se uskutečnilo tréninkové soustředění
za účasti hráčů z celého kraje. Nové podmínky v Sokolovně velmi oceňovali.
V letošní soutěži budou hrát tři družstva, A - mužstvo postoupilo do divizní soutěže, což
považujeme za historický úspěch. Mužstvo B a C budou hrát nižší okresní soutěže.
Za oddíl stolního tenisu předseda Zdeněk Smolík

Akce spolku přátel Slávia Praha
Po letní odmlce je zde opět fotbal. Uskutečnili jsme dva výlety na zápasy Slávie, první na utkání
evropské ligy proti portugalskému mužstvu Rio Ave a druhý na ligové utkání proti Zlínu. Bohužel
ani jednou jsme se neradovali z vítězství. Ale to nás neodradilo od záměru, připravit nový zájezd na
některý ligový zápas - termín bude včas oznámen. Dále zveme nové zájemce o členství v našem
spolku. Kdo má zájem, může volat na čísla 604 517 114 nebo 607 815 049.
Spolek přátel Slávia Praha Jan Šlápota

Fotbal
Jsem velmi nespokojen s fotbalem v Kardašově Řečici. Nejsou starší žáci, dorost a není ani „B“
mužstvo, které jako pokračovatel Pleší (1953 – 1978) působilo nepřetržitě v okresních soutěžích či
přeboru až do letošního léta celkem přes šedesát let. Vím, že s nedostatkem hráčů se trápí i jiná
mužstva, ale dochází ke slučování. Vždyť v Řečici jsou vynikající podmínky pro fotbal. Je třeba
posílit fotbalový výbor a pokusit se sehnat hráče. Pro kdysi úspěšný dorost, později „B“ mužstvo,
dělal neskutečnou a hlavně nedoceněnou práci Robert Vyhlídka. Najde se někdo takový?

Slávie Praha
Jako předsedu odbočky Slávie Praha v Kardašově Řečici mě velmi mrzí, že jsme se z různých
důvodů nezúčastnili turnaje v malé kopané v Klatovech za účasti dvaceti mužstev. V tomto termínu
se konal podobný turnaj v K. Řečici. Přestože jsme chtěli dobře reprezentovat město Kard. Řečici,
kvůli nedostatku mladých hráčů jsme turnaj odvolali. Je to velká škoda, kdy jindy si zahrát fotbal
proti mužstvům z Čech a Moravy a navázat přátelství a případně je pozvat do K. Řečice.
Nyní opět připravujeme pro zájemce zájezd na některý fotbalový zápas Slávie, záleží na
televizních přenosech a vhodném termínu. Kontakt na pana Martina Bursíka je 607 631 731 a na
pana Josefa Bursíka je 721 338 711. Zájemci, kteří by chtěli vstoupit do odbočky „Slávia Kardaška“,
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se mohou hlásit u pana Jaroslava Tomšy na telefonním čísle 604 517 114. Roční členské známky
pro děti, studenty a důchodce jsou za 100,- Kč, pro výdělečně činné za 300,- Kč. Rádi přivítáme
také děvčata a ženy jakéhokoliv věku. Pro členy je sleva ve výši 15 % na zápasy a suvenýry apod.,
Slávistický magazín je 2x ročně zdarma.

Jak jsem se vrátil o šedesát let nazpět
Poslední srpnová neděle je v malé vísce Záhoří tradiční pouť, kam se sjíždějí příbuzní a známí
do rodin. Byl jsem pozván společně s Františkem Karasem a Jiřím Bártou, abychom nedělní
odpoledne muzikantsky zpestřili jihočeskými písněmi.
Napřed byla v kapličce mše svatá, kousek od ní malé houpačky a střelnice. Pod stanem seděli
rodiče, popíjeli pivo a sledovali své děti na houpačkách. Já jsem si v tu chvíli uvědomil, že takto se
setkávali naši rodiče, příbuzní a děti v Pleších před šedesáti lety. Také houpačky a střelnice pana
Junga ze Soběslavi, což byl otec dnešního pokračovatele „kolotočářů.“ Ten hrál výborně na
heligonku staré kramářské písničky, byla to prostě pohoda. Ano, jsou velké poutě, ale toto je takové
domácí – klídek, pohoda. Díky Záhořáci!
Jarda Tomša
Oznámení
V prvním letošním čísle Řečických zajímavostí jsme avizovali podzimní výstavu obrazů řečické
rodačky, paní Elišky Kálalové. Z technických důvodů nelze výstavu uskutečnit a termín výstavy se
proto po dohodě s paní Kálalovou přesouvá na letní měsíce příštího roku.
Redakce Řečických zajímavostí

III. ročník Mysliveckých slavností v Mnichu se opět povedl
Rok se s rokem sešel a náš Myslivecký spolek Čihadlo Kardašova Řečice organizoval již III.
ročník Mysliveckých slavností v Mnichu. Pro malé i velké, mladé i starší byl připraven program na
celé srpnové odpoledne. Každý z návštěvníků, kdo se rozhodl aktivně zapojit do připravených
soutěží, obdržel Knihu aktivit, do které se zaznamenávala účast v jednotlivých disciplínách –
mysliveckém kvízu, střelbě ze vzduchovky a praktických poznávačkách, konkrétně loveckých psů a
dravců. Soutěžilo se v jednotlivých věkových kategoriích a pro první 3 výherce z každé kategorie
pak byly připraveny, kromě diplomu na památku, i věcné ceny. Děti a mládež se dále zapojily do
soutěže v malování na téma „Jelen v naší přírodě“.
Podobně jako v loňském roce jsme přivítali i řadu hostů – Celým odpolednem nás opět provázeli
Jihočeští trubači se svým programem lovecké hudby a zajímavého povídání o její historii. Mnozí
z nás znají kreslíře a myslivce Petra Slabu a jeho Studio Divočák z televize, kde vystupoval s liškou
Mínou například v pořadu Uvolněte se, prosím. Petr mezi nás zavítal sice bez lišky Míny, ale za to
nám povyprávěl o jeho velké zálibě v malování a karikatuře s mysliveckou tématikou, či o jeho
aktivitě při záchraně mláďat v období senosečí. Každému z řad zájemců pak na různé části těla
namaloval požadovaný myslivecký výjev. Dle jeho vlastních slov ještě nezažil obdobnou akci, na
které by si tolik dospělých nechalo pomalovat tělo jeho kresbami. Řada návštěvníků si odnesla na
památku i obrázek s věnováním umělce v papírové podobě.
Jako další hosté vystoupili manželé Slabovi s jejich smečkou loveckých psů Farmy Helena.
Kromě organizace praktické poznávačky jejich různorodé smečky loveckých psů, nás pak seznámili
s tím, jak takováhle lovecká smečka pracuje, jaké role v ní jednotliví psi mají a podrobně nám
představili jejich jednotlivé psí rasy.
Velmi zajímavým bodem našeho programu, který zaslouženě sklidil velké ovace, bylo
představení loveckých dravců Falconia. Během odpoledne si mohl každý návštěvník jednotlivé
dravce prohlédnout i zblízka a zapojit se i do jejich poznávačky. Na podvečer si pak na louku před
Mnichem připravili sokolníci z Falconie vystoupení s jejich dravci. Předvedli tím široké veřejnosti
konkrétní praktické letové a lovecké ukázky jednotlivých dravců.
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V zázemí společenské místnosti pak byla připravena myslivecká výstavka, kde si návštěvníci
mohli prohlédnout vybrané myslivecké trofeje, vycpané exponáty zvěře, kůže, parohy či si
vyzkoušet, jak dobře jednotlivé druhy zvěře poznají. O to, abychom neměli hlad či žízeň se nám
pomohli postarat místní kolegové z řad dobrovolných mnichovských hasičů.
Hlavním bodem podvečera pak bylo slavnostní pasování dvou našich mladých kolegů na myslivce –
za slavnostních zvuků mysliveckých fanfár tak byli přijati do našich řad.
Naše akce pak byla zakončena, podobně jako v loňském roce, promítáním filmu – tentokráte se
jednalo o film Vesničko má středisková režiséra Jiřího Menzela.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci této úspěšné akce. Velký dík
patří Městu Kardašova Řečice a Honebnímu společenstvu za finanční podporu a společnosti Šubrt
CZ za podporu materiální. Pevně věříme, že se za rok budeme moci opět sejít na IV. ročníku
mysliveckých slavností a přispět tak k dalšímu představení života a činnosti myslivců naší laické
veřejnosti.
České myslivosti zdar!
Aleš Maxa, předseda Mysliveckého spolku Čihadlo Kardašova Řečice
Foto: František Beneš, Petr Slaba

Komedie „Zamilovat se…“
Hra „Zamilovat se…“ není svým tématem prvoplánová komedie, ale je v ní
obrovské množství humoru pramenícího z prosté lidské snahy o výsadu
šíleně se zamilovat i v „seriózním“ věku. Navíc oba protagonisté se představí
ve dvojrolích milenců i manželů, což znovu s humorem potvrzuje starou
známou pravdu, že člověk stále hledá a potkává ty samé typy svých
protějšků.
Tento krátký úvod je přiblížením hry, která bude představena řečickému
publiku 15. 10. 2016 v sále kulturního domu v podání Jany Paulové a Pavla
Zedníčka. Autorem hry je Noël Coward, režie a úprava Jakub Nvota.
Předprodej vstupenek bude od 3. 10. 2016 v občerstvení na autobusové
zastávce, vstupné je 300,- Kč.
Kulturní komise
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(VCHOD Z RAMPY)

6. 10. 2016
7. 10. 2016
8. 10. 2016

8.00 – 11.00 hodin
8.00 – 11.00 hodin 15.00 – 17.00 hodin
8.00 – 11.00 hodin

Darovat můžete:
- veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a
zbytky látek)
- domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – zabal. v
krabici
- péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, peří
-

obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)

- hračky i plyšové (nepoškozené, kompletní), knihy, časopisy
- menší elektrospotřebiče (mohou být i nefunkční)

Věci, které vzít nemůžeme:
- ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
- nábytek
- znečištěný a vlhký textil

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
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