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Datum vydání: 26. 6. 2019, číslo 2, ročník XLIV

Vážení čtenáři, je čas řečické poutě, a to znamená, že je také čas druhého letošního čísla Řečických zajímavostí. I v tomto čísle jsme
se pro vás snažili připravit celou řadu zajímavých článků, komentářů a informací, které se týkají života v našem městě. Děkujeme všem,
kteří nám zaslali své příspěvky a fotografie. Za celou redakci a Město Kardašova Řečice bychom vám také chtěli popřát krásně
strávený čas o pouti, pohodové a teplé léto a dětem zábavné prázdniny…
A co najdete uvnitř pouťového čísla?

INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ
PŘEDSTAVENÍ MYSLIVECKÉHO SPOLKU

KOMENTÁŘE DŮLEŽITÝCH UDÁLOSTÍ

FOTOGALERII

ZPRÁVY ZE SVĚTA SPORTU A KULTURY
KOMENTÁŘ DOC. POKORNÉHO O STROMECH
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Nadcházející akce
27. 6.

Veřejné zasedání zastupitelstva města, začíná v 18 hod v sále městské
radnice.

28. 6.

Koncert Pěveckého sboru Dačice v kostele sv. Jana Křtitele v 18 hod.

29. 6.

„Pouťové podium“ začíná na náměstí ve 14 hod. V sále radnice bude vernisáž
výstavy fotografií Josefa Böhma.
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Plzeňská pivnice Cup 2019. Již 9. ročník tohoto fotbalového turnaje. Více
informací v sekci FK Kardašova Řečice.

13. 7.

Benátská noc v Nítovicích s tradičně bohatým programem začíná v 17 hod.

Osadní výbor a hasiči z Nítovic připravují Benátskou noc. Zapište si termín 13. července 2019 (začátek
v 17 hodin) a můžete se začít těšit na podvečerní, večerní až noční akci ve svátečně osvětlených
Nítovicích. Dospělí i děti si budou moci užívat projížďky na lodích po krásném rybníčku a spoustu
dalších aktivit. Dobré jídlo a pití bude přichystáno a malým ohňostrojem Benátská noc vyvrcholí.
K tanci a poslechu nám všem bude jako každý rok hrát kapela JH Swing Band.
Za organizátory vás srdečně zve Radek Havlík.

20. 7.

Myslivecké slavnosti v Mnichu začínají ve 13 hod.

Více informací v sekci

MS Čihadlo.

16. a 17. 8.

Repríza představení „Naši furianti“ v plenéru za kulturním domem.

Začátek představení ve 20:30. Více informací v sekci DS J. K. Tyl.

17. 8.

Řečičtí divadelníci odehrají reprízu představení „Naši

furianti“ v Plané nad
Lužnicí a dále reprízu představení „Ježibaby z Babína“ v Děbolíně na
divadelním festivalu. Více informací v sekci DS J. K. Tyl.

26. až 28. 8. „Naši furianti“ na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Začátek vždy
ve 21 hod. Více informací v sekci DS J. K. Tyl.

31. 8.

Tradiční „Loučení s prázdninami“ se bude konat na fotbalovém hřišti.
Můžete se těšit na bohatý program a také na představení „Ježibaby z Babína“
řečických ochotníků.

13. 9. a 14. 9. „Naši furianti“ se představí v Lomnici nad Lužnicí a v Nové
Včelnici. Více informací v sekci DS J. K. Tyl.

Předběžný výhled
„Řečické okruhy“ – tak zní název plánovaného cyklozávodu, který bude
pořádat SK Kardašova Řečice. Termín bude upřesněn.

Vernisáž výstavy fotografa Jiřího Vetýšky v radničním sále. Datum bude
upřesněno.

1. 11.

Třinácté Vzpomínkové

promítání v kulturním domě. Začátek v 19 hod.

16. 11.

Fotbalový ples v kulturním domě.
Koncert Řečické kapely v sále kulturního domu. Termín bude upřesněn.
Vydává Městský úřad v Kardašově Řečici jako čtvrletník, IČO 00246905. Povoleno Ministerstvem kultury České
republiky pod č. j. MK ČR E 11665. Redakční rada: Zdenka Maršíková, Jiřina Tůmová, Karel Sláma, Jitka
Vondrková, František Beneš. Redakce: Andrea Rejhonsová, Aneta Chvojková. Redakce si vyhrazuje právo
článek zkrátit. S obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Fotka na
úvodní straně © Karel Ječný. Příspěvky můžete posílat na mail: recicke.zajimavosti@seznam.cz
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Z městského úřadu – slovo starosty města
Jaro plné kultury
Autor: Petr Nekut
Řečice se opět obohatila o celou
řadu kulturních akcí. Začátek března
patřil našim ženám, pro které město
spolu se svazem žen uspořádalo
v
kulturním
domě
slavnostní
odpoledne, kde vystoupili zejména
žáci ZUŠ a spolu s dechovkou přinesli
dobrou náladu všem přítomným.
Zajímavá přednáška Mgr. Vágnera
o Íránu zase zaplnila radniční sál
a ukázala, ža tento žánr si našel své
posluchače a patří do nabídky akcí
města.
Vítání občánků je již tradiční akcí, na
kterou se účastníci vždy těší.
V poslední době slavnost obohacuje
hudební
doprovod
harfenistky
Martiny Fryčové.
Vzpomínkové promítání v kulturním
domě stále zvyšuje svou úroveň, což
se odráží na návštěvnosti stále
většího počtu diváků. Tentokrát byl

velký zájem i o nově vydané DVD,
které shrnuje předcházející díly.
Město tuto činnost podporuje,
málokterá
obec
má
takto
zpracovanou obrazovou historii.
Divadelní
sezónu
prodloužilo
představení DS Jablonský z Jindř.
Hradce „Proč muži neposlouchají
a ženy neumí číst v mapách“, které
12. dubna zaplnilo sál kulturního
domu
a
rozesmálo
početné
publikum. Také přednáška Oldřicha
Čondla
o
bezpečnosti
silniční
dopravy našla své posluchače
v radničním sále.
Před Velikonocemi, 18. dubna, jsme
měli příležitost navštívit v radničním
sále koncert komorního souboru
Ensemble Unique, který zde v rámci
svého Velikonočního turné 2019
předvedl díla A. Mozarta, J.S. Bacha,

Město rozšiřuje sběr tříděného
odpadu
Autor: Petr Nekut
Od května letošního roku se v našem městě i v místních
částech objevily nové nádoby na sběr další komodity
odpadu, a sice se tentokrát jedná o sběr přepálených
rostlinných potravinářských olejů a tuků z domácností.
Nádoby jsou černé o objemu 240 litrů s kulatým otvorem
v jedné části na vhazování pevně uzavřených
a neporušených PET lahví s použitým kuchyňským olejem.
V žádném případě se zde nesmí ukládat oleje motorové,
živočišné tuky či jakýkoliv jiný komunální odpad. Doposud
se kuchyňské oleje sbíraly pouze ve sběrném dvoře a nyní se
tento sběr rozšiřuje na dalších pět míst. Nádoby budou
vyváženy každý měsíc, případně i častěji pokud budou
naplněny. Podobně se rozšiřuje i provoz kompostárny, která
bude otevřena i v zimních měsících každých čtrnáct dnů
případně po dohodě i mimo stanovený čas.
Chtěl bych poprosit všechny občany, aby tuto službu
využívali a přispěli tak k ochraně našeho společného
životního prostředí.

Svoz biologicky rozložitelného odpadu je vždy
v pátek, jednou za čtrnáct dní – vždy v lichém týdnu.
5. 7., 19. 7., 2. 8., 16. 8., 30. 8., 13. 9., atd.

A. Vivaldiho a dalších a zprostředkoval
přítomným
krásný
zážitek.
Radniční sál poskytuje dobé zázemí
pro
konání
komornějších
akcí,
přednášek či výstav a je plně
využíván.
V květnu jsme se opět setkali
u
mohyly
T.G. Masaryka, při
májových oslavách a pietním aktu
u pomníku padlých. Je vidět, že
řečická kultura vzkvétá, a je to
zásluha především naší kulturní
komise, ale i našich občanů, kteří
akce navštěvují v hojné míře a svým
zájmem potvrzují jejich užitečnost
a potřebnost.
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Hospodaření města v roce 2018 skončilo přebytkem
Autor: Petr Nekut
Jedním
z
důležitých
bodů
březnového zastupitelstva města byl
i závěrečný účet města za rok 2018
neboli výsledek hospodaření města
v roce 2018. Příjmy města byly
naplánovány ve výši 57 miliónů Kč,
skutečnost pak byla 62,5 miliónů Kč,
výdaje byly naplánovány ve výši 87
miliónů Kč a byly ve skutečné výši
58,6 miliónů Kč a hospodaření města
pak skončilo přebytkem ve výši 3,8
miliónů Kč.

Zásadní část výdajů ve výši 32
miliónů Kč pak připadla na investice,
což svědčí o tom, že rozpočet se
takzvaně
neprojídá, ale
slouží
zejména pro rozmnožení majetku
města.
Z větších investičních akcí bych rád
připomenul nový dům čp. 77 se
sedmi byty, nové školní hřiště,
parkoviště ve škole, halu na odpady
ve sběrném dvoře, rekonstrukci
kuchyněk v MŠ, dětské hřiště
v Mnichu, zateplení domu čp. 671,

kontejnery na třídění odpadu,
automatickou závlahu fotbalového
hřiště a nové chodníky v Lomnického ulici.
V letošním roce je to pak zejména
výstavba nové hasičské zbrojnice,
která se velmi dobře rozběhla
a měla by být hotová v příštím roce.
Finanční situace města je velmi
dobrá, město má finanční rezervy
pro další investice, které ho v příštích
letech čekají.

Řečice rozkvetla
Autor: Petr Nekut
Koncem
loňského
roku
jsem
informoval naši veřejnost o rozšiřování zeleně v našem městě a těšil se na
jarní měsíce, kdy by se měly ukázat
první
výsledky
této
práce.
V současné době je již vidět první
květiny z této výsadby a před školou,
pomníkem padlých, před prodejnou
Jednoty i jinde rozkvetly květy
krokusů, bledulí, narcisů, tulipánů či
hyacintů. Květináče jsou osázeny
maceškami a celkově se střed
města velmi oživil, zpříjemnil a je
radost se na kvetoucí plochy
podívat. Je to však pouze začátek
a část, která je nejvíce vidět, ale
zdaleka to není vše, co se kolem naší
zeleně děje. Obnovuje se zeleň
i v mateřské škole, vysadila se nová
javorová alej v ulici Palackého,
obnovují se trávníky a výsadba

u zdravotního střediska, na náměstí
Hrubého a celá řada menších
aktivit. První výsledky jsou již vidět,
některé přijdou později
a u stromů si počkáme
několik let.

jsou již opravené, ale chceme
v tomto směru dále pokračovat.

V obnově zeleně chceme
pokračovat.
Počítáme
nejenom
s
novou
výsadbou, ale i s její
údržbou, v současném
období zejména zálivkou,
protože
nám
počasí
v tomto směru moc
nepřeje.
Rozjela se i
oprava
místních komunikací,
které letošní zima dosti
poškodila. Z větší části
Květiny na řečickém náměstí (foto: N. Semerád)

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

navýšení rozpočtu školy a finanční podporu na nákup nových počítačů,
notebooků a posílení rozvodů počítačové sítě v Základní škole.

➢

doporučení výběrové komise na realizaci workoutového hřiště v lokalitě za
kulturním domem.

➢

finanční podporu pro Český rybářský svaz, Klub přátel Slavie, Divadelní spolek J. K. Tyl a SK K. Řečice.
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➢

finanční podporu při plynofikaci města.

➢

rekonstrukci veřejného osvětlení a rozhlasu v Bezručově a Husově ulici.

➢

dotaci na stavbu pergoly u společenské místnosti v Mnichu.

➢

povodňový plán pro „kiosek Metel“.

➢

zakoupení speciálního kráječe do školní jídelny.

➢

navýšení počtu žáků ve 3. třidě základní školy, účelový finanční dar – Obědy do škol.

➢

žádost o finanční příspěvek na dárky pro předškolní děti, dále na oslavy 145 let SHD, na Myslivecké slavnosti
v Mnichu, na Benátskou noc v Nítovicích a fotbalový turnaj mladších přípravek.

➢

dotaci na opravu tribuny na fotbalovém hřišti.

➢

smlouvu na odkup měřidel tepla s firmou DELTA Kardašova Řečice, a.s.

➢

úpravu směrnice na zadávání zakázek malého rozsahu.

➢

rozšířenou otevírací dobu kompostárny.

➢

instalaci boxů na použitý jedlý olej.

Rada města neschválila prodej pozemku v Nítovicích, dále rada města přijala žádost na opravu teras v mateřské
škole. Rada města byla seznámena s výsledky inspekční zprávy Základní a Mateřské školy Kardašova Řečice,
s průběhem oprav místních komunikací, se stavem likvidace kůrovce a s průběhem těžby dřeva v městských lesích.
Dále byla seznámena s dokončením sanace tribuny na fotbalovém hřišti. Nyní probíhá oprava spár a bude
následovat oprava fasády.

Zastupitelstvo
Autor: Dana Machová (místostarostka)
Zastupitelstvo města Kardašova Řečice konané dne 25. 3. 2019 projednávalo tyto body:
➢

přijalo zprávu o činnosti Městského úřadu Kardašova Řečice za uplynulé období.

➢

schválilo výsledek inventarizace majetku města za rok 2018 a návrh na vyřazení nepoužitelného majetku
města.

➢

schválilo závěrečný účet města sestavený k 31.12. 2018 a také zprávu nezávislého auditora o výsledku
hospodaření za rok 2018 a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením města – bez výhrad.

➢

schválilo účetní závěrku města za rok 2018.

➢

schválilo směnu pozemku v katastrálním území K. Řečice ve vlastnictví ZD Pluhův Žďár za pozemky
v katastrálním území K. Řečice ve vlastnictví Města K. Řečice.

➢

schválilo směnu pozemku v katastrálním území K. Řečice a katastrálním území Mnich ve vlastnictví
Jihočeského kraje za pozemky v katastrálním území K. Řečice ve vlastnictví Města K. Řečice.

➢

schválilo bezúplatný převod pozemku v katastrálním území K. Řečice od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových.

➢

schválilo koupi pozemků v katastrálním území K. Řečice.

➢

bere na vědomí důvodovou zprávu s údaji o zpracování a projednání návrhu zprávy o uplatňování územního
plánu K. Řečice.

➢

schválilo návrh zprávy o uplatňování územního plánu K. Řečice.

➢

bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových změnách.

➢

schválilo odkup spoluvlastnického podílu objektu č. 346 od pana A. Koutného za cenu 800.000 Kč.

V diskusi vystoupili občané s dotazy na řešení problému regulace
toulavých koček, na podmínky provozování teplovodu společností
Teplospol a výstavbu nové hasičské zbrojnice.
Více informací nejen z březnového jednání zastupitelstva města
najdete na webových stránkách města v sekci Samospráva →
Usnesení zastupitelstva → Volební období 2018-2022 (www.kardasovarecice.cz/samosprava1/usneseni-zastupitelstva/volebni-obdobi-20182022/)

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
KARDAŠOVA ŘEČICE
27. června 2019 od 18:00 hodin
v sále městské radnice.
Program zasedání najdete na webu
města a na městských vývěskách.
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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:
Jaroslav Houdek

Stanislav Forman

Vlastimil Vojta

Jaroslava Vobejdová

Božena Nekutová

Marta Vobořilová

Vlasta Machová

Ladislav Dobrovolný

Marie Komárková

Zdenka Maršíková

František Čech

Pavel Mach

Jarmila Kulhová

Karel Nekut

Milena Lepičová

Zdeňka Staňková

Miroslava Šifferová

Jana Rochová

Zdeněk Novák

Jan Hamr

Helena Kotilová

Vladimír Lysec

Zdeňka Dlouhá

Ladislav Krejča

Jaroslav Dubský

Karel Vodička

Josef Maxa

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

Volby do Evropského parlamentu 2019
Autor: Aneta Chvojková
V pátek 24. května a v sobotu 25. května se v celé České republice konaly volby do Evropského parlamentu. Jak jsme
v těchto volbách volili v Kardašově Řečici? Podívat se můžete v následující infografice, ve které jsou zobrazeny
výsledky osmi největších politických stran České republiky a také výsledky jednoho recesistického politického hnutí.
Výsledky voleb si můžete prohlédnout jak za jednotlivé volební okrsky Kardašova Řečice, Mnich a Nítovice, tak i za
celé město Kardašova Řečice. Podrobnější výsledky jsou k dispozici na webových stránkách města nebo na
stránkách Českého statistického úřadu.

Zdroj dat: ČSÚ
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Důležité údaje
Městský úřad
Tel: 384 383 031
Web: www.kardasova-recice.cz
Mail: posta@kardasova-recice.cz
Úřední hodiny:

Zdroj dat: ČSÚ

Pondělí:

7:00 - 11:30, 12:30 - 17:00

Úterý:

neúřední den

Středa:

7:00 - 11:30, 12:30 - 17:00

Čtvrtek:

neúřední den

Pátek:

7:00 - 11:30, 12:00 - 13:30

Knihovna
Tel: 384 382 092
Mail: knihovna.krecice@gmail.com
Výpůjční doba:
Pondělí:

8:00 - 11:00, 13:00 - 18:00

Úterý:

Zavřeno

Středa:

8:00 - 11:00, 13:00 - 18:00

Čtvrtek:

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

Pátek:

8:00 - 12:00

Prázdninová výpůjční doba
(červenec až srpen)
Pondělí
Zdroj dat: ČSÚ

8:00 - 11:00, 13:00 - 17:00

Pátek
8:00 - 12:00
Út, St, Čt Zavřeno

Kompostárna
Provozní doba (duben-říjen)
Středa

14:00 -16:30

Sobota

10:00 - 12:00
(v zimě jednou za 14 dní
nebo dle domluvy)

Sběrný dvůr
Provozní doba (duben-říjen)
Středa

16:00 -18:00

Sobota

9:00 - 11:00

Zdroj dat: ČSÚ

Pošta

- inzerce

Tel: 954 237 821
Provozní doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

8:00 -11:00, 13:00 - 17:00
8:00 -11:00, 13:00 - 17:00
8:00 -11:00, 13:00 - 17:00
8:00 -11:00, 13:00 - 17:00
8:00 -11:00, 13:00 - 17:00
8:00 - 10:00
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Události, zajímavosti, komentáře
Přednáška o Íránu
Autor: Andrea Rejhonsová
V úterý 2. dubna se v radničním sále konala cestopisná přednáška. Po Íránu nás "provedl" Mgr. Jindřich Vágner, který
přijal pozvání naší rodačky Kateřiny Nekutové. Velký sál byl téměř zaplněný a pan Vágner nás skoro dvě hodiny
zaplavoval zajímavými informacemi, poznatky, fotografiemi a také pohledy z této krásné země Blízkého Východu.
Pan Vágner ještě s dalšími členy expedice
strávili v Íránu téměř dva týdny a za tu
dobu stihli procestovat území od jihu až po
sever ke Kaspickému moři. Dozvěděli jsme
se mimo jiné to, že písmo používané v této
zemi není ani trochu podobné tomu
našemu, stejně tak číslovky. Proto prý
nebylo vůbec jednoduché si třeba přečíst
cenu potravin apod. Také jsme se
zprostředkovaně mohli podívat na území
americké ambasády v Teheránu, která
byla v roce 1979 obsazena íránskými
studenty a milicemi. Tato scéna je velmi
dobře představena ve filmu Argo z roku
2012, který získal Oscara. Zajímavým
faktem je i to, že kurz jejich měny je velmi
nestálý, a pokud byste si chtěli dojít na
oběd, museli byste si připravit třeba
i několik milionů íránských riálů. V přepočtu
na české koruny byste ale za takový oběd
zaplatili méně než u nás.

Jindřich Vágner a jeho přednáška o Íránu (foto: N. Semerád)

Za zmínku jistě stojí i poznatek, že pokud byste se chtěli do této země podívat, předem se ujistěte, že v pase nemáte
razítko z USA ani z Izraele. Pokud by se na hranicích prokázalo, že jste v jedné z těchto zemí byli, do země by vás
v žádném případě nepustili.
Pro mne osobně bylo velkým překvapením zjištění, že v Íránu ženy mají zakázáno zpívat. Představte si, že si po celé dny
nemůžete zazpívat ba dokonce ani pustit písničku z rádia.
Až se příště budu rozmýšlet, kam vycestovat, Írán bude určitě na mém seznamu cílových destinací. Za přednášku panu
Vágnerovi a všem dalším organizátorům děkuji.

„Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách“
Autor: Jana Chvojková
S touto komedií 12. dubna 2019 do našeho kulturního domu zavítal jindřichohradecký soubor Jablonský. Na námět knih
Allana a Barbary Peasových napsal Miroslav Hanuš, režie se ujali Sabina a Jiří Langerovi.
„Muži na den potřebují 2–4 tisíce slov, 1–2
tisíce zvuků a 2–3 tisíce signálů těla, to je
průměrně 7 tisíc slov. Ženy jsou nastaveny na
20 tisíc slov na den.“
Muži a ženy jsou odlišné bytosti. Mnohé vztahy
mezi nimi končí špatně, protože muži
nechápou, proč se ženy nemohou chovat
jako muži a ženy očekávají, že se muži budou
chovat stejně jako ony. Herec a režisér
Miroslav Hanuš si dílo manželu Peasových vzal
za základ své hudební komedie, která měla
světovou premiéru 19. 3. 2016 v pražském
Divadle ABC.
Šlo o představení s živou kapelou, kontaktní
s diváky, kteří se opravdu bavili a během
představení se z celého srdce smáli.
Jindřichohradečtí divadelníci v Řečici (foto: N. Semerád)
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Nezapomenutelný zážitek z koncertu Ensemble Unique
Autor: Karel Hloušek
Ve čtvrtek 18. dubna 2019 se uskutečnil od 19 hodin koncert komorního souboru Ensemble Unique v sále radnice
v Kardašově Řečici. Toto těleso má mezinárodní obsazení a působí v něm německá virtuozka na příčnou flétnu Kathrin
Gandera-Schumann a vynikající hráč na akordeon-bajan Jan Meisel z České republiky.

Vlastní koncert měl na programu jednak klasickou hudbu (Bach, Vivaldi, Mozart, Dvořák), ale i francouzské valčíky,
šansony, argentinská tanga a slavné filmové melodie. Duo bylo výborně sehrané, skladby byly dle mého soudu
zahrány brilantně, a dokonce došlo k tomu, že při La Palomě od Yradiera jsem měl slzy v očích, jak jsem byl dojatý.
Závěrem je nutné podotknout, že koncert byl dotován, ale v tomto případě dotace ani vstupné nebyly rozhodující.
Soubor by hrál i v kostele, Husově domě nebo Kulturním domě a posluchači by kvalitu vystoupení určitě náležitě
ocenili.

Pálení čarodějnic
Autor: Jana Chvojková
Jako každý rok se 30. dubna na fotbalové hřiště slétly
malé a starší čarodějnice a letos se k nim opět
přidalo i několik malých čarodějů. Proběhla přehlídka
na mole, volba nejhezčí čarodějnice, což je opravdu
těžké, protože všechny malé čarodějnice jsou krásné,
některé nám dokonce zazpívaly, a tak sladké
odměny byly rozdány opravdu všem. Mezitím se
setmělo a na služebně nejstarší čarodějnici zůstal ten
nejdůležitější úkol, zapálit oheň...
Čarodějnický rej na fotbalovém hřišti (foto: N. Semerád)

Exkurze absolventů U3V
Autor: Jan Pomije (absolvent U3V)
Dne 16. května 2019 se uskutečnila exkurze absolventů Virtuální univerzity třetího věku zaměřená na téma právě
skončeného semináře, kterým bylo „České dějiny a jejich souvislosti“. Trasu výletu připravila tutorka paní Jitka
Vondrková za pomoci svého manžela. Účastnici výletu navštívili klášter Zlatá Koruna, kde si prohlédli i kostel

Kathrin Gandera-Schumann a Jan Meisel (foto: N. Semerád)

Kathrin studovala příčnou flétnu od 9 let
v německém Schmalkadenu a svá studia
posléze završila na konzervatoři v Oulu ve
Finsku pod vedením vynikající profesorky
Jaany Sarioly. Pak ještě absolvovala soukromé
lekce u skvělého japonského flétnisty Yasuko
Fuchsa. Hrála jako sólistka v různých
souborech nejen v Německu a České
republice, ale i např. ve Finsku, Itálii či ve
vzdálené Číně. Jenda, který v Kardašově
Řečici určitý čas pobýval s rodinou v Husově
domě, je mimo jiné hudebním skladatelem,
dirigentem a libretistou. Složil již více jak 250
skladeb různých žánrů. Hudební vzdělání nabyl
v Brně, Praze, Bratislavě a Moskvě. Je
laureátem četných akordeonových a skladatelských soutěží u nás,v Německu a ve Francii.
Vystupoval zatím jako sólista nebo jako člen
souborů Familia Musica, Capella Brava a již
zmíněného Ensemble Unique v řadě zemí
Evropy. Byl i v USA a Asii. Nedávno se mi pochlubil, když jsem byl u něj a jeho rodiny na návštěvě v Českých
Budějovicích, že koncertoval s dcerou Petrou dokonce i v Rijádu v Saudské Arábii. Jinak Jeník ještě spolupracuje
s několika významnými filharmoniemi a v Českých Budějovicích diriguje Jihočeský symfonický bigband.
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a v Opatské kapli vzácný obraz Zlatokorunské madony.
Poté přejeli do dvanáct kilometrů vzdáleného Kájova na
prohlídku Poutního kostela Kájov.
Po obědě v nedalekých Chvalšinách se účastníci výletu
přesunuli ke zřícenině nedostavěného kláštera na
Kuklově. Nakonec navštívili obec Holašovice zařazenou
do památek UNESCO. Tato exkurze se všem zúčastněným
studentům VU3V líbila.
Je nutno poděkovat vedení Města Kardašova Řečice za
velmi vstřícný přístup ke vzdělávání seniorů v rámci VU3V.
Velký dík patří též tutorce paní Jitce Vondrkové, která již
několik let velmi dobře zajišťuje výuku Virtuální univerzity Účastníci exkurze (foto: J. Pomije)
třetího věku.

Dětský den v Kardašově Řečici aneb jak se naučit být správným
vojákem
Autor: Radka Volfová
Pozor! Pohov! Volno! Rozchod! Vpravo v bok! Vlevo v bok! Čelem vzad! Vpravo hled'! Vlevo hled'! Pochodem
vchod! Zastavit stát! Nastoupit! Nalevo vyrovnat! K poctě zbraň!
Tak takové povely jsme se učily
dnem i nocí skoro půl roku, protože
komu by se chtělo vypadat před
těmi skutečnými a opravdovými
vojáky – Armády ČR z Jindřichova
Hradce, jako takové ty matky, co
ví jen to, že voják pobíhá v lese
a polích v zeleném, za opaskem se
mu mlátí flintička, jezdí tankem a jí
konzervy. Budete se divit vážení,
ale staly jsme se absolventkami
vojenského kurzu. Patřičně jsme se
připravily na každoroční dětský
den pořádaný Městem Kardašova
Řečice na fotbalovém hřišti našeho
fotbalového klubu dne 1. 6. 2019.
Dětský den s Armádou ČR (foto: K. Trčková)
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Po
zdlouhavém
vypůjčování
maskáčových kalhot a baretů od
profesionálů, kdy od všech rádoby
vojand chudáci poslouchali jen:
„potřebujeme
menší,
hezčí,
naplejší, fakt musí být zelený?“
jsme se navlékly do oblečků
a vyrazily na hřiště.
Armáda
z Hradce přifrčela na minutu
přesně, to jako klobouk dolů.
Vojáci rozbalili tábořiště (teď úplně
nevím, jestli slovo tábořiště není
mimo vojenskou mísu) a okamžitě
byli v obležení našich dětí. Nu, ale
není přeci kam chvátat, musíme
pěkně od začátku.
Dětský den uvedl po boku zvukaře
Ondry Volfa Karel Sláma, který, co
si budeme povídat, prostě umí.
Jako umí voják se zbraní, tak Karel
Sláma s mikrofonem a svou slovní
vyřídilkou. O samotné nastartování
adrenalinového odpoledne se
postaraly
svěřenkyně
Zdeňky
a Jany Müllerových, které nám
ukázaly tři úžasné aerobicové
taneční sestavy. Nutno třeba
podotknouti, že nejstarší děvčata,
o která s láskou pečuje Jana
Müllerová, vyhrávají po celé ČR
pomalu každý závod, za což jim
právem náleží velká pochvala. Po
tanečních kreacích v tropickém
počasí začala samotná vojenská
akademie.
Dětičky si prošly přijímačem, o který
se vzorně starala major Machová.
Musím napsat, že žádné děťátko
neobdrželo modrou knížku a každé
mohlo se zelenou průkazkou
nastoupit vojenské cvičení. Dětičky
házely granátem, musely projít
slalomem,
přeskočit
překážky,
prolézt tunelem a házet na terč.
Vrcholem celé trasy byla zastávka
u vojáků Tomáše, Toma a Víťi
Cejpkovic. Děti si u nich zastřílely
na terč ze vzduchovky, a to se
všem moc líbilo. No a třešničkou na
dortu bylo jasně, že vojenské auto,
které děti prolézaly tam a zpět,
dolů, nahoru, doleva a doprava.
Následovala
ukázka
zbraní,
vojenského vybavení, vojenské
kápézetky – no tak se to asi
nejmenuje, ale prostě balíček
potravin na jeden den v terénu.
Nu, je pravda, že jsme trošku

Dětský den s Armádou ČR (foto: K. Trčková)

všechny žárlily, že u nás děti
prolítnou stanovištěm jako vítr
a vojáci mají pořád frontu jak na
banány v roce 1980, ale pak jsme
si řekly, že to těm zeleným
chlapcům přejeme. Vždyť k nám
přijeli až z dalekého Hradce
a chtějí si lačných dětí určitě užít
co nejvíc. Naši místní hasiči opět
nezklamali a pro děti připravili další
úkoly. Dokonce ve velkém horku
vyndali z auta hasičský chobot
neboli hasičskou hadici a dětičky
nám vodou pěkně chladili. To bylo
radosti. Musíme také pochválit
spolek Slávistů, který si připravil
jedno krásné vojenské a sportovní
stanoviště.
Pak už na děti čekala generál
Mirdžína a naše málo urvané
děti z vojenského výcviku urvala
svým
nadupaným
vojenským
tancem do padnutí. No a kdo
nepadal únavou ještě ani do této
doby, domlátil se na skákacím
hradu
zapůjčeném
od
naší
spřátelené Bukovské vody.
A co skákací hrad? Ten je podle
mě vyskákaný tak na deset let
dopředu a myslím, že v tuto chvíli
leží někde sfouknutý ve skladu,
odpočívá a hojí si modřiny po
náročné dětské sobotě. A co naši
malí vojáčci? Vojenský kurz je
unavil tak, že si lehli do trávy
a koukali do nebe. Ale pozor, i tam
pro ně byl zajištěn program, o který

se postarali modeláři z K. Řečice.
Letadélka se proháněla a my jim
záviděli ten krásný, tichý, lehký,
a hlavně chladivý vítr v oblacích.
Myslím si, že Dětský den se opět
vydařil a naše všechny děti byly
spokojené a mile unavené. Ráda
bych touto cestou poděkovala
sestrám Daně a Věře, které
nalévaly limonády a dávaly dětem
sladké odměny, hospodě za
svlažení vyprahlých krčků, Barů
Volfové
za
fotodokumentaci,
hasičům za opékání buřtů a věřte,
že v tomhle horku to nebyla žádná
sranda, modelářům za letadla,
hasičům, Slávistům, divadelníkům,
moderátorům, zvukařům, technikům, fotbalistům a skákacímu
hradu, že to vydržel, Městu
Kardašova Řečice za podporu
a hlavně největší díky Armádě ČR44. lehkému motorizovanému praporu Jindřichův Hradec pod
vedením Jiřího Vilda za podporu
a velkou, opravdu velkou
trpělivost.
A kdo by se k nám chtěl přidat
a
zapojit
třeba
příští
rok
s nějakým úkolem pro děti,
stanovištěm či nápadem, ať se na
nás klidně obrátí. Budeme rádi
a společně vymyslíme zase opravdu něco pěkného a zábavného.
Vždyť to přeci děláme pro naše
děti, a to děláme rádi!
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Balneolog Dr. Leopold Gottlieb, zakladatel jáchymovských lázní
pocházel z Kardašovy Řečice
Autor: Zdena Maršíková
Řečická židovská obec, k níž patřil i rod Gottliebů, zcela zanikla během druhé
světové války, kdy v důsledku holocaustu zahynuli kromě jediné výjimky,
všichni, kdo k ní náleželi. Po židovské synagoze nezůstalo víc než pár
fotografií. Kromě starého židovského hřbitova za městem tak zůstávají
zachovány vzpomínky na bývalé řečické sousedy jen v Hrubého Místopisu
Řečice Kardašovy a v publikaci Židé a židovské obce v Čechách v minulosti
a přítomnosti. Základní informace najdeme i na vzpomínkovém panelu
města, umístěném proti bývalé židovské škole na tzv. Obecnici při Hradní ulici.
O rodině Gottliebů, kteří jsou
v Kardašově Řečici zaznamenáni
už v 18. století, můžeme uvést jen
několik stručných údajů. Podle
dochovaných židovských matrik
byl nejstarším známým předkem
této rodiny Abraham Gottlieb,
který bydlel na Obecnici v domě
č. IX a v roce 1788 si pořídil za 30
zlatých rýnských a stálý roční
nájemní plat dům č. III 1. Zemřel
v roce 1830, jeho žena Rosalie
v roce 1844. Jejich syn Gabriel se
v roce 1835 oženil a bydlel pak
v domě čp. 112 v Jablonského
třídě. Asi v roce 18472 si pořídil
vlastní dům čp. 157 v Hradecké
ulici, kde provozoval obchod se
slámou. Z šesti Gabrielových dětí se
Jakub stal obchodníkem ve Vídni,
Josef v Liberci, Bernard vystudoval
práva a stal se advokátem
v Stadtsteyeru v Dolním Rakousku.
Dcery, Marie a Rosalie, zdědily
rodný dům čp. 157 a vedly tu
kupecký krám ještě na počátku 20.
století. Od nich dům koupila rodina
Kubů, jejímž potomkům patří
dodnes. Z původního přízemního
domu
s krámem
je
dnes
jednopatrový rodinný dům.

Rodný dům Dr. Gottlieba v Hradecké ulici
(foto: Z. Maršíková)

Nejmladší syn Leopold, narozený
17.
března
1852,
absolvent
jindřichohradeckého
gymnázia,
kde 3. srpna 1872 složil maturitní
zkoušku, odešel do Vídně studovat
medicínu.
Promován
byl
14. června 1878. Po ukončení studií
se vrátil do rodné Kardašovy
Řečice, kde se stal městským
lékařem. Na náměstí, hned vedle
Hazukova hostince U zlatého
jelena, si koupil dům čp. 2443, kde
vedl lékařskou praxi. Sem přivedl
i
svou
manželku
Caroline,
narozenou 8. srpna 1859 v Horažďovicích, dceru Israela Fürtha
a jeho ženy Anny roz. Dubové, se
kterou se oženil 16. dubna 1882
v Linci. Na konci osmdesátých let
však Dr. Gottlieb z Kardašovy
Řečice odchází. Podle záznamu
v Místopisu
Řečice
Kardašovy
prodal
dům
v roce
1888
Vzájemnému spolku záložnímu, což
snad
souviselo
s očekávanou
profesní změnou. V roce 1889 byl
totiž jmenován okresním lékařem
v Jáchymově, kam se brzy nato
odstěhoval.
Odbočme nyní na chvíli do
minulosti
města
Jáchymova.
Původně zde byla jen nepatrná
osada,
založená
tepelskými
premonstráty ve 13. století. Poté,
co bylo na počátku 16. století
v jejím
okolí
objeveno
velké
naleziště stříbra a Šlikové jako
majitelé zdejšího panství obdrželi
od krále mincovní právo, začalo
vznikat a růst město Jáchymov
s převážně
německy
mluvícím
obyvatelstvem.
Prudký
rozvoj
a nárůst obyvatel netrval dlouho.
S vytěžením stříbra kolem roku 1528
byla ukončena ražba stříbrných

Portrét Dr. Leopolda Gottlieba s dedikací
z jáchymovské pamětní knihy

tolarů a také mincovní právo bylo
králem Ferdinandem I. Šlikům
odebráno. Město začalo pomalu
upadat a po Bílé hoře nastal
i
významný
odliv
obyvatel
protestantského vyznání.

Gedank Buch, pamětní kniha prvních
radiových lázní v Jáchymově

Obrat k lepší budoucnosti nastal až
v 19. století. Začalo to těžbou
smolince pro výrobu uranových
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správy v Jáchymově. Měl také na
starost vybudování trasy přívodního
potrubí na radonovou vodu pro
první oficiální lázně, otevřené
v roce 1911.

První radiové lázně v domě pekaře Kühna v Jáchymově, kde měl Dr. Gottlieb
ordinaci

barev v místní továrně. A když
v roce 1896 byla
prokázána
radioaktivita uranu, byl už jen krok
k doplnění
Mendělejevovy
periodické soustavy prvků, a sice
k objevení polonia a radia v r. 1898
francouzskou badatelkou polského
původu, Marií Curie-Sklodowskou.
V roce
1905
prováděla
ministerstvem
orby
stanovená
lékařská komise rozbor léčebných
pramenů v západočeských lázních
a při té příležitosti byly zkoumány
i jáchymovské důlní prameny,
v nichž byla prokázána přítomnost
radonu, plynu uvolňujícího se při
rozpadu
radia
ve
smolinci.
S léčebným účinkem radonové
vody měli zkušenost právě zdejší
horníci.
A to už se můžeme vrátit k Dr.
Gottliebovi, za jehož působení
město Jáchymov požádalo ve
Vídni o povolení zřídit lázně. Po
dobrozdání
zmíněné
lékařské
komise, která situaci na místě
prošetřovala, pověřil ministr Buquoy
okresního
lékaře
Dr. Gottlieba,
který byl také obeznámen s prací
Marie
Curie-Sklodowské,
aby
zkoumal účinek radonové vody na
svých pacientech. Bylo mu též
doporučeno
spolupracovat
s důlním
inženýrem
Josefem

Štěpem, hormistrem na dole
Werner, který již dříve zkoumal
radioaktivitu důlních pramenů.
Dr. Gottlieb tedy zřídil při své
ordinaci v domě pekaře Josefa
Kühna ve Šlikově ulici č. 282 (dnes
nám. Republiky) zatím zkušebně
dvě lázeňské kabiny pro vanové
koupele a 12. března 1906 tak
zahájil provoz prvních radiových
lázní v Rakousku-Uhersku.
A zdůrazněme, že to byly vlastně
první radiové lázně na světě.
Radonová voda se získávala
zpočátku louhováním odpadu při
výrobě uranových barev. Velký
zájem veřejnosti ukazoval, že bude
nutné lázně rozšířit, což dům Josefa
Kühna neumožňoval. Proto byly
zřízeny další čtyři kabiny přímo
v budově továrny na uranové
barvy.
Koupele a obklady pacientům
pomáhaly zvláště od bolestí
pohybového ústrojí. V roce 1909
připravil
Dr. Gottlieb
vanovou
koupel i anglickému králi Edvardu
VII. Ten navštívil Jáchymov za
svého
pobytu
v Mariánských
lázních, aby vyslechl přednášku
Ing. Štěpa o zdejších důlních
radioaktivních pramenech.
Ing. Štěp byl v roce 1908 jmenován
přednostou Státní báňské a hutní

Jen do roku 1910 se v lázních
úspěšně léčilo sedm set padesát
osob. Dr. Gottlieb byl za svou
badatelskou práci v prosinci téhož
roku
jmenovacím
dekretem
místodržitelství pro Čechy povýšen
na c. k. vrchního okresního lékaře
v Jáchymově
(přísahu
složil
9.1.1911) a stal se pak prvním
lázeňským lékařem v nové moderní
budově jáchymovských lázní. Jako
spoluautor se také podílel na
vydání propagační publikace,
nazvané „Radiumbad St. Joachimsthal“. Titulován byl jako císařský
rada.
Počátkem
roku
1912
přednášel o lázních a léčbě
radonovou vodou na mezinárodním
radiologickém
kongresu
v Praze, jehož součástí byl i jednodenní zájezd do Jáchymova.
Většina dostupných pramenů dále
uvádí, že od 25. dubna 1912 žil
balneolog Dr. Gottlieb v Praze, ale
jen jeden pramen zmiňuje, že byl
do Prahy přeložen. V Popisním
archu soupisu pražských obyvatel
z téhož roku můžeme zjistit, že se
spolu s manželkou 7. května 1912
přihlásil k pražskému pobytu ve
čtvrti III, dům čp. 600, tedy na Malé
straně, v ulici Újezd č. 1, jinak také
nám. Kinských 4, neboť dům stojí
právě na rohu Újezda a zmíněného
náměstí. V tomto dokumentu nalezneme také dodatečný záznam
o tom, že: „dle dekretu místodržitelství v Praze č. 3041 z 26.3.1914 byl
jmenován státním vrchním okresním lékařem v Praze, kdež až do
své smrti konal službu“.
Posledním známým dokumentem
o Dr. Leopoldu Gottliebovi je
matrika
zemřelých
židovské
náboženské obce v Ústí nad
Labem. Je v ní zápis o tom, že 21.
června 1916 v 6 hod. 20 min.
zemřel v ústavu pro nervové
choroby Dr. Woltära (Nervenhaitanstalt Woltär, Aussig). Jako
příčina smrti je uvedeno kornatění
tepen. V zápisu je i poznámka
o tom, že „bude převezen do
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Při vyhledávání
pramenů
k tomuto článku
jsem na
internetu
objevila portrét
Dr. L. Gottlieba,
údajně umístěný
na první straně
německy psané
kroniky, nazvané
Gedank-Buch
über die ersten
Radium-Bäder
(Pamětní kniha
prvních
radiových lázní),
jejímž držitelem
byl Josef Kühn.
Hrob manželů Gottliebových na Novém židovském hřbitově
v Praze (foto: Židovská obec)
Zaujal
mě
především
text,
Prahy“. Díky součinnosti Židovské
kterým je portrét doplněn, a
obce v Praze už víme, že byl
z něhož vyplývá hluboká úcta
pohřben na Novém židovském
k člověku, který něco významného
hřbitově
v Praze
3,
Izraelská
nejen
pro
město
Jáchymov
1 (vedle Olšanských hřbitovů), kde
vykonal. Volně přeloženo:
se dodnes nachází dvojhrob
manželů Gottliebových (Caroline
zemřela 24.4.1932).
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„Neúnavnému badateli,
dobrodinci lidstva
a průkopníkovi vědy,
jenž odhalil lidem léčivé síly
z pokladů země,
panu císařskému radovi,
Dr. Leopoldu Gottliebovi,
c. k. okresnímu lékaři
buď věnován první list této knihy.“
K dobovému textu není co dodat,
mluví sám za sebe. Ale časy se
mění. Po obou mužích, kteří stáli
u zrodu
jáchymovských
lázní,
Dr. Gottliebovi
a
Ing. Štěpovi
(+1926), byly v Jáchymově ve
dvacátých letech minulého století
pojmenovány
dvě
krátké
souběžné ulice v blízkosti lázní.
Štěpovu ulici tu najdeme i dnes,
ale ta Gottliebova byla v roce
1938 kvůli židovskému původu
lékaře
přejmenována
na
Mánesovu. Zakladatel lázní tak
dnes nemá v Jáchymově ani
pamětní desku.

Poznámky:
1Do poloviny 19. století nemohli Židé ve městech vlastnit nemovitost, což se obcházelo dlouhodobými nájemními smlouvami
s pojistkou proti jejich vypovězení. Část svého pozemku pro stavbu domu poskytl obvykle někdo z movitějších místních měšťanů. Po
roce 1850, kdy bylo zrušeno patrimoniální právo, už mohli Židé vlastnit nemovitosti i v městech.
2Dům čp. 157 patřil Matěji Dvořákovi, pocházejícímu z Telče, až
do roku 1846, kdy ho prodal Karlu Novákovi z Jindřichova
- inzerce
Hradce. Ten dům prodal asi po roce Gabrielu Gottliebovi (viz
Místopis ŘK, III., str. 233)
3Dům čp. 244 patřil Filipu Herrmannovi, který bydlel v prvním
patře a v přízemí měl sýpky. Od něj koupil dům kolem r. 1880 Dr.
L. Gottlieb. V roce 1888 ho však prodal za 2900 zl. Vzájemnému
spolku záložnímu (viz. Místopis ŘK III, str.139).
4O přeložení do Prahy se zmiňuje PhDr. Bart. Víta ve svém
příspěvku do publikace Židé a židovské obce… (viz níže
Prameny) v r. 1934, kde také uvedl, že vdova po Dr. Gottliebovi
v tomto roce ještě žila v Praze na Újezdě, což
vyvrací nápisová deska na hrobě manželů Gottliebových.
Prameny:
Místopis Řečice Kardašovy Jaromíra Hrubého, I., II., III. (1928-1934)
Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti,
kolektiv autorů, sborník připravil Hugo Gold (o řečické židovské
obci psal PhDr. Bartoloměj Víta), vydalo nakladatelství Židovské
knihy a umění, Brno-Praha v r. 1934.
Židovská obec v Kardašově Řečici, Jiří Fiedler, webové stránky
města Kardašova Řečice
Roš Chodeš, časopis židovských obcí č. 09/2006, Kalendárium,
heslo: Leopold Gottlieb
Miroslav Palfi (palfi.cz), Jáchymovské lázeňství: Vznik a rozvoj
lázeňství
Wikipedie, MUDr. Leopold Gottlieb
Dobové fotografie z Jáchymova pocházejí z internetových adres
www.palfi.cz Miroslava Palfiho a www.jachymov.estranky.cz,
fotoalbum Marka Dibelky.
Fotografie z pražského Nového židovského hřbitova poskytla
Židovská obec v Praze.
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Problematika řečického teplovodu z hlediska obyčejného
uživatele
Autor: Karel Hloušek
Ve středu 17. dubna proběhla od
17 hodin v sále Kulturního domu
v Kardašově Řečici tzv. informativní
schůzka
týkající
se
řešení
problematiky vytápění v ulicích,
kde vede teplovod provozovaný
firmou Delta v Kardašově Řečici.
Pozvaní občané jako přílohu
obdrželi předtištěnou předběžnou
Žádost o zřízení plynové přípojky.
Vlastní schůzka se uskutečnila
v zaplněném sále za účasti vedení
města, jednatelů Teplospolu a firmy,
která
vypracovala
předběžný
projekt plynofikace. Z firmy Delta
nepřišel žádný zástupce a podle
mého pozdějšího zjištění nebyl ani
pozván. Bylo řečeno, že Teplospol
by měl zhruba od září tohoto roku
teplovod provozovat, a to do
konce roku 2021. Starosta pak
přítomným občanům sdělil, že
v průběhu tohoto období by se
zatím
realizovala
plynofikace
s uvažovanými přípojkami. Určité
dotace by však od města dostali
jen ti občané, u kterých by se
zjistilo, že plyn skutečně odebírají.
Diskuse občanů byla rozsáhlá
a dosti jadrná. Okamžitě jsem nabyl
dojmu, že naprosté většině se
nechce do plynofikace investovat.

Upřímně řečeno, ve zmíněných
ulicích jsou většinou domy starší
padesáti let a leckdy asi vyžadují
různé opravy a renovace. Bydlí
v nich poměrně hojně lidé
důchodového věku, ale i invalidé,
lidé
s
nízkým
příjmem
či
nezaměstnaní. Najdou se i tací, kteří
o zavedení plynu do jejich
nemovitosti
nikdy
neuvažovali
a
přemýšleli
spíše
o
jiných
možnostech
vytápění.
Ostatně
avizované výpovědi stran Delty
z konce srpna loňského roku
uživatelům svědčí o tom, že se od
roku 2002, kdy je teplovod
v provozu a měl mít dle jedné
z diskutujících životnost nejméně 30
let, cosi zanedbalo. Z dopisu ze září
2018, kde je řečický starosta wordově“
podepsán,
vyplývá,
že
teplovod se dělal ze špičkového
rakouského
předizolovaného
potrubí, o kterém prý bylo radnici
tvrzeno, že bude mít ztráty do 10%.
V současné době jsou ztráty dle
Delty kolem 35 %. O špatných
rozvodech jednala Delta s radnicí
údajně nejméně již od roku 2011.
Avšak o tom obyčejný uživatel
teplovodu vůbec nevěděl, nikdo
ho o tom neinformoval. Ve

zveřejněném dopise z 10. 9. 2018 se
občan zdejšího města pan Martin
Vaněk dotazuje, proč teplovod
nebyl
průběžně rekonstruován.
S tím je nutno souhlasit a já se navíc
v duchu ptám, proč se na
rozumném řešení obě strany tehdy
nedohodly. Namísto toho se teď
navzájem obviňují z nastalého
stavu. Je smutné, že problematika
teplovodu
se
zatím
vyřešila
politicky, a to paradoxně v loňské
podzimní kampani žádná ze čtyř
kandidujících stran v písemné
formě
o
plynofikaci
vůbec
neuvažovala
(od
sociální
demokracie jsem žádný písemný
předvolební program nenalezl).
Sdružení KSČM a nezávislých
kandidátů
mělo
dokonce
v kampani poznámku: „Stop snaze
vzít nám teplovod“. Mnozí pak asi
vědí,
jak
dopadlo
hlasování
o
teplovodu
po
volbách
v zastupitelstvu. Závěrem musím
konstatovat, že mám bohužel
takový pocit, že já jako obyčejný
uživatel
teplovodního
systému
a vlastně i ti podobně smýšlející,
jsme byli postaveni před určité
řešení, ke kterému víceméně ani
nemuselo dojít.

Vladimír Klimeš již není mezi námi
Autor: Jan Frolík
Sotva se mezi těmi, kteří alespoň občas píší nekrology, najde někdo, kdo by se takové činnosti věnoval s potěšením.
A obzvlášť obtížné je to pro toho, jehož pojilo se zemřelým dlouholeté osobní přátelství. Vladimíra Klimeše, který zesnul
9. června letošního roku, jsem znal již od dětství, osobně jsem se s ním však blíže seznámil až koncem osmdesátých let,
a hned bylo jasné, že si vždycky budeme mít o čem povídat. Tedy abych byl přesnější především o literatuře,
o směřování současné civilizace, ale i o našem obapolném pozitivním vztahu k železnici.
Vladimír se narodil 21. 10. 1942
v
Jindřichově
Hradci,
avšak
pocházel z rodiny kardašovořečického strojvůdce a tato skutečnost
už v útlém dětství rozhodla nejen
o jeho budoucí profesní dráze, ale
i o jeho celoživotním zájmu o parní
lokomotivy. Po ukončení základní
školní docházky v Kardašově Řečici
se kvůli zjištěné poruše zraku ke
svému velkému zklamání bohužel

nedostal
na
železniční
strojní
průmyslovku v České Třebové, a tak
se
stal
studentem
táborské
strojnické průmyslové školy. Po
maturitě nastoupil do lokomotivního
depa, původním pojmenováním
výtopny, resp. topírny, v Českých
Budějovicích na místo, které by
mnozí vzhledem k jeho vzdělání
chápali jako podřadné, ale jemu
samotnému vyhovovalo. Je totiž

dlužno podotknout, že byl velmi
technicky zdatný a nikdy se
nevyhýbal ani těžké manuální práci
se stroji, vykonávané ve šmíru,
mouru a prachu. Přestože si později
rozšířil vzdělání a profesně povýšil,
parním mašinám zůstával nadále
věrný, a to platí i o době, kdy už
z běžného provozu na našich
tratích zmizely. Opravoval je až do
doby, kdy vážně onemocněl,
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prováděl jejich revize, a protože
složil i strojvůdcovské zkoušky, mohli
se s ním setkat zájemci o železnici
při mimořádných jízdách historických vláčků, a to i v Kardašově Řečici.

přímo v Paříži. Část této práce byla
publikována
v
Ročence
Jindřichohradecka 2017. Každý,
kdo se s jeho texty setkal, musel
obdivovat jejich bohatý jazyk
a stylistickou bravuru.

To však zdaleka nebylo všechno.
Vladimír Klimeš totiž představoval
onen typ člověka, který bývá
nazýván
renesančním.
Vedle
realizace
technických
zájmů
věnoval
značnou
pozornost
i literatuře, která si kladla závažné
otázky po lidském údělu ve složitých
časech jak nedávných dějin, tak
současnosti. A protože byl i značně
literárně nadaný, rovněž ve volných
chvílích psal. Nejenom odborné
články o parních lokomotivách do
specializovaných časopisů, ale též
texty určené širší veřejnosti. Je např.
autorem brožury zpracovávající
historii železniční trati mezi Veselím
nad Lužnicí a Jihlavou. Úspěšně se
zúčastňoval také literárních soutěží,
které
pořádaly
pro
své
zaměstnance Čsl. státní dráhy. Pro
občany našeho města má ovšem
především význam jako autor
několika
vzpomínkových
próz
psaných původně pro Řečické
zajímavosti a později
publikovaných ve sborníku Zaneste city mé
ku klidné Řečici. Jeho nejvýznam-

Portrét Vladimíra jako všeuměla by
však nebyl úplný, kdybych tu
nezmínil i jeho zaujetí dechovou
hudbou. Jako trombonista a bas
trumpetista působil nejen v drážních
kapelách,
vystupoval
často
i s řečickými muzikanty. Do vilky
proti kulturnímu domu, kterou zdědil
po rodičích, ze svého bydliště
v Českých Budějovicích často
zajížděl, protože Řečice mu těsně
přirostla k srdci. V jejích ulicích jsme
ho mohli spatřit i na pečlivě
udržovaném,
již
historickém
velocipedu, anebo ve stejně
opečovávané felicii z šedesátých
let.

Vladimír Klimeš v roce 2014 (foto: V. Maršík)

nější
dílo
však
představuje
výpravná,
mnoha
fotografiemi
vybavená vzpomínková publikace
„Mám páru rád“ z roku 2005, která
se stala jedním z nejúspěšnějších
titulů
pražského
nakladatelství
Corona. Svoji zálibu v parních
mašinách a v krásném písemnictví
se Vladimír Klimeš pokusil propojit
v eseji věnovaném lokomotivě,
figurující v románu Emila Zoly
„Lidská
bestie“.
Relevantní
informace se přitom snažil získat

Vladimír Klimeš nebude chybět
pouze své rodině, ale nesporně
i velkému množství přátel, které měl
jak v našem městě, tak v krajské
metropoli, a kteří si ho pro jeho
skromnost, pracovitost všestranné
nadání a ochotu každému pomoci
vždy velmi vážili.

Každýmu hrajou jen chvilku
Autor: Irena Lukešová, dcera Vladimíra Klimeše
Dne 9. června 2019 prohrál svůj dlouhý boj s těžkou nemocí pan Vladimír Klimeš, řečický rodák, velký patriot zdejšího
kraje a autor půvabné knížky Mám páru rád. V té se vyznává nejen ze své lásky k parním lokomotivám, ale také
popisuje své dětství a mládí strávené v Řečici, kterou nesmírně miloval.
„Každýmu hrajou jen chvilku,“
říkávals… A čím jsem starší, tím víc si
uvědomuju,
kolik
pravdy
je
v tomhle jednoduchým rčení.
V životě je všechno chvilka. Sám
život je chvilka. Proto se má žít
naplno, užívat každého dne,
radovat se z maličkostí. Tys to dobře
věděl a držel ses toho.
„Pojď, půjdeme to vobejít.“ Jít to
„vobejít“
znamenalo
chodit
nazdařbůh po Řečici, probírat život,
s nadsázkou filosofovat, laskavě
„drbat“ společné známé nebo jen
spolu mlčet, protože „buď mlč
nebo řekni něco, co je lepší než

mlčení“. Jít to „vobejít“ nebyla jen
obyčejná procházka, byl to náš
rituál, plný vzpomínek na dětství
a
mládí.
Přes
starý
hřbitov
a „Benátky“, kolem kostela a kolejí,
k „Velkýmu“ a „doubkama“ do
„cípu“, kolem vily učitele Kozla, kde
u přejezdu vždycky rostly slzičky
panny Marie čili hvozdík kartouzek,
a kolem Pichovského rybníka zpět.
Nebo přes „Habeš“ k „žabičkám“,
jak jsme říkali ze srandy Novému
obecnímu rybníku, na Cikar nebo
do Masarykova háje. „Vobešli“
jsme to za ta léta snad tisíckrát, byli
jsme si tak blízcí, tak podobní

mentalitou, náhledem na život
a svět. Nebyli jsme „jen“ otec
a dcera, byli jsme přátelé a skvělí
kamarádi.
Nevím, jak to tady bez tebe dám,
dědo… Nevím, s kým to půjdu
vobejít, s kým budu probírat pod
jabloní život, s kým se budu courat
po řečický pouti... Nevím, co mám
dělat se všemi těmi věcmi, co po
tobě zbyly, s těmi dárečky od
vnuček, které sis všechny poctivě
vystavil. Nevím, kdo sní ten bonbón,
co ti zůstal ležet na nočním stolku.
Spoustu toho nevím. Vím jen, že
svět bez tebe bude mnohem
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horším světem. Že život už nikdy
nebude takovej jako dřív, že už mi v

něm navždy budeš chybět. „Všeho
do času,“ řekl bys…

19

Bylo mi ctí, pane Klimeš…
(Vladimír Klimeš, 21.10.1942 -9.6.2019)

Řečice se rozloučila s Vladimírem Klimešem
Autor: Zdena Maršíková
Mám páru rád, vyznal ve své úspěšné knize s železniční tématikou Vladimír Klimeš, všestranný člověk, vzácný přítel
a řečický patriot, který toho měl v životě rád mnohem víc. Zpráva o tom, že 9. června 2019 odešel navždy, zaskočila
i jeho řečické kamarády a těžko si zvykají na myšlenku, že už na něj budou jenom vzpomínat. V pondělí 17. června
uctili někteří z nich jeho památku v obřadní síni krematoria v Českých Budějovicích s MVDr. Petrem Nekutem, starostou
Kardašovy Řečice. Obřad symbolicky zakončily zvuky rozjíždějící se parní lokomotivy, na níž Vladimír odjel do
nebeského depa.

- inzerce

Vladimír Klimeš s vnučkou na lokomotivě na nádraží v Kardašově Řečici 9. 6. 2012 při oslavě 125. výročí tranverzální trati Veselí
n.L. - Jindř. Hradec (foto Z. Maršíková)
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Sbor dobrovolných hasičů
Výlet do Prahy
Autor: Lenka Heřmánková
V neděli 24. března jsme vyrazili s mladými hasiči na celodenní výlet do Prahy. Zde jsme navštívili Policejní muzeum
a další hasičskou stanici profesionálních hasičů. Tentokrát to byla Centrální hasičská stanice – Hasičská stanice č. 1,
v Sokolské ulici. Stanice zabezpečuje výjezdem požárních jednotek hasební obvod na území Prahy 1, Prahy 2 a části
Prahy 5 - Smíchova. Jádro hasebního obvodu tvoří historické centrum hl. m. Prahy, se všemi obtížemi k tomu náležícími
– např. obtížná průjezdnost úzkých a spletitých uliček. Ještě bychom chtěli poděkovat Karlovi Křepelkovi za luxusnÍ
přístup k dětem při provádění a ukázce techniky. Je to profík s velkým srdcem!

Výlet mladých hasičů do Prahy (foto: L. Heřmánková)

Soustředění mladých hasičů
v Arnultovicích
Autor: Lenka Heřmánková
Dne 18.4.2019 odpoledne jsme vyrazili s mladými
hasiči na hasičské soustředění do Arnultovic
(ležících v okrese Trutnov), kde jsme byli ubytováni
v místní hasičské zbrojnici. V pátek dopoledne jsme
navštívili Stezku korunami stromů v Krkonoších
a odpoledne děti trénovaly na soutěž – Memoriál
Ivany Valnohové, 60 m jednotlivci, která proběhla
v sobotu v Malých Svatoňovicích. Sobotní den jsme
strávili na této soutěži. Všechny děti byly moc
šikovné. Největším úspěchem bylo 15. místo
v kategorii mladších žáků z celkového počtu 81
závodníků. V neděli při návratu domů jsme se
zastavili na přehradě – Les Království. Dětem se na
soustředění moc líbilo a už se zase těší na další.

Soustředění mladých hasičů (foto: L. Heřmánková)
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Výjezdy JSDH Kardašova Řečice
v roce 2019
Dne 19. 4. v 17:36 vyjela JSDH
K. Řečice k požáru trávy na pozemku
v K. Řečici. Jednalo se o požár trávy
o rozloze cca 3x5 m. Po uhašení se
jednotka vrátila zpět na základnu
(v 18:50).
Dnes 23. 4. v 10:35 vyjela JSDH
K. Řečice ke spadlému stromu přes
komunikaci (směr J. Hradec). Strom
byl z vozovky odklizen a jednotka se
vrátila zpět na základnu (v 11:14).

Mladí hasiči na soutěži v Pleších (foto: K. Dubová)

Dne 11. 5. v 17:12 vyjela JSDH
K. Řečice k zásahu. Jednalo se
o zajištění místa nálezu nevybuchlé
munice u Vodičkovy tůně. Dále na
místě zasahovali hasiči z HZS
J. Hradec a PČR s pyrotechnikem.
Zpět na základnu se jednotka vrátila
v 19:55.

Mladí hasiči na soutěži v Pleších (foto: K. Dubová)

Rychlá akce řečických hasičů
Autor: Zdena Maršíková
Letošní Velikonoce začaly v naší nádražní čtvrti velmi
netradičně. Prognóza slunečného počasí s téměř
letními teplotami vyvolávala jen ty nejpříjemnější
představy o skvěle strávených svátcích, ale hned
první den, na Velký pátek, se odpolední pohoda
během okamžiku změnila v dramatickou situaci, kdy
byl uzavřený blok rodinných domů, propojených
vnitřními zahrádkami ohrožen požárem, který se za
letošního sucha mohl při nedostatečně rychlém
zásahu hasičů velmi rychle rozšířit, možná s fatálními
následky.

Řečičtí hasiči zasahují u požáru (foto: J. Nohavová)
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Začalo to celkem nevinně. Při
odpolední kávě na zahrádce jsme
ucítili kouř, který postupně houstl a
za chvíli se ozvalo i povědomé
praskání. Ne, nebyl to přátelský
ohníček a opékání buřtů, jak jsme si
nejdříve mysleli. Praskání sílilo, kouř
mohutněl a náhle vyšlehly plameny
do výšky možná čtyř metrů na
sousední neudržované zahradě
neobývaného domu čp. 451, těsně
podle stěny domu, sousedícího se
zmíněnou zahradou z druhé strany.
Proschlé křoviny polykal oheň velmi
rychle a zamířil k tújím u našeho
plotu. Ale to už byl v akci náš vnuk,
který jako první duchapřítomně
vyskočil a rozděloval úkoly. Mami,
volej hasiče, babi, kde máš hadici,
dědo, štafle. Stručné a jasné
pokyny nás vystřelily z židlí. Zatímco
dcera po telefonu vysvětluje
hasičům místo a situaci, já letím do
dílny pro buben s hadicí, nasadím

na kohout, vnuk v poklusu odvíjí
hadici a míří k tůjím na konec
zahrady. Voda ze zahradní hadice
jen
mírně
přibrzďuje
postup
plamenů. V několika minutách je tu
ale auto řečických dobrovolných
hasičů s posádkou a zásah dostává
rychlý
spád.
Nejsnadnější
a
nejrychlejší přístup k ohni je přes
pozemek pana M. Bočka, který
není doma. Hasiči tedy s hadicí
přelézají vrata a prudkým proudem
vody krotí oheň na vedlejší
zahradě.
Za krátkou chvíli je oheň uhašen.
Přesto je třeba místo ještě chvíli
kontrolovat, sem tam se při zemi
znovu objevuje dým. A konečně je
po všem. Nálada kolem hasičského
auta se uvolnila, sousedům spadl
kámen ze srdce, všichni se
usmíváme, padají vtípky, ale
především upřímně a opakovaně
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děkujeme
našim
hasičům
a
oceňujeme jejich pohotovost. Ještě
probíhají
formální
záležitosti:
kontrola požáříště, zápis jmen
zúčastněných osob do protokolu,
hodnocení zásahu vyšetřovatelem.
Nevznikla vlastně žádná zásadní
škoda, oheň zničil jen porost na
části zahrady. Původ požáru nelze
prokázat, nelze tedy určit ani viníka.
Prostě se to stalo.
Možná se vám zdá, že jsem
skutečnost vylíčila příliš dramaticky,
ale kdo zažil strach z hrozícího
požáru, ten to jistě pochopí.
Představy toho, co by mohlo
nastat, jsou vždycky ty nejbujnější. A
tak bych ráda i na tomto místě
ještě jednou poděkovala řečickým
dobrovolným
hasičům,
jejichž
obětavé práce si všichni upřímně
vážíme.

Tradiční stavění Máje v režii řečických hasičů proběhlo na náměstí Jaromíra Hrubého 1. května (foto: N. Semerád a SDH KŘ)
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V sobotu 8.6. proběhla hasičská soutěž v Pleších. Za K. Řečici se
soutěže zúčastnilo družstvo mužů a dvě družstva mladých hasičů.
Soutěž pro nás byla úspěšná. Muži se umístili na 1. místě a mladí
hasiči na 1. a 3. místě.
Dne 15.6. proběhla hasičská soutěž v Klenově. Mladí hasiči se umístili na
2. a 3. místě. Muži skončili v kategorii PS 12 na 5. místě a v kategorii PS 8
na 2. místě.

Michal Sedláček přebírá cenu za 1. místo na soutěži
v Pleších – foto vlevo. Mladí hasiči v akci na soutěži
v Pleších – foto vpravo (foto: K. Dubová)

- inzerce
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Ochotnický spolek J. K. Tyl
Letní turné kardašovořečických divadelníků
Autor: Tomáš Englický
Jak se v posledních letech stalo již tradicí, i v prázdninovém období kardašovořečičtí ochotníci nezahálejí, ale připraví
vždy řadu představení. Nejinak tomu bude i v letošním roce, kdy se budou reprízovat především Naši furianti, ale také
třeba Ježibaby z Babína.
Pro místní diváky divadelníci v minulých letech po třikrát hráli v zámeckém
parku. Současná situace řečického zámku je však nevyjasněná, a proto
byla nalezena nová lokace pro letní venkovní představení. Bude to prostor
za kulturním domem. Diváci zde budou sedět na parkovišti za KD
a herci se představí na travnatém návrší mezi stromy. Celá situace by
měla velmi vzdáleně připomínat antický amfiteátr a všichni jsme zvědaví,
jak se vám bude nové prostředí pro divadlo líbit. A tímto vás srdečně
zveme 16. a 17. srpna na Naše furianty za kulturním domem.

Inzerát:
59-letý SŠ se základními kurzy
marketingu a PC, pokročilý v
anglickém a slovenském
jazyce, částečně pak v německém
a ruském, hledá práci v Kardašově
Řečici či okolí.
Telefon 728 448 374

Kromě domácích představení čeká naše ochotníky i celá řada hostování. Konkrétně to bude 15. srpna Planá nad
Lužnicí, kde sehrajeme Naše furianty na zahradě za zrekonstruovanou barokní budovou místní fary. A dále to budou
Ježibaby z Babína sehrané tradičně na přehlídce divadel v Děbolíně a to 17. srpna. Nu a hostování se nám protáhne
vlastně ještě do září, kdy sehrajeme 13. září Naše furianty na Farské louce v Lomnici nad Lužnicí. A nakonec zlatým a
vlastně také již tradičním hřebem a vyvrcholením divadelních štací budou představení na Otáčivém hledišti v Týně
nad Vltavou. Po dvou úspěšných letních sezónách, kdy jsme v Týně představili Vodníky v Řečici, v letošním roce
sehrajeme Naše furianty a to 26., 27. a 28. srpna. Úporně prosíme nebesa, aby nám zůstala nakloněna a počasí nám
přálo, jak tomu zatím vždy bylo. A pevně věříme, že vy, naši diváci, nám zůstanete věrni.
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Myslivecký spolek Čihadlo
Myslivecký spolek Čihadlo Kardašova Řečice se představuje
Autor: Aleš Maxa (předseda spolku)
V poslední době jsem se setkal s častými dotazy na to, jak vlastně řečičtí myslivci fungují, že jsou občas vidět, ale jak
jsou vlastně organizovaní? Jsou to opravdu jen ti ozbrojení brigádníci? Nebo naopak ti krvežízniví a alkoholu holdující
zabijáci? A tak bych rád v tomto příspěvku osvětlil činnost našeho spolku.
Myslivecký
spolek
Čihadlo
Kardašova Řečice čítá 19 řádných
členů, 2 adepty, kteří se připravují
na složení zkoušky pro získání
loveckého
lístku,
a
jednoho
čekatele na členství. Věkový
průměr členů je opravu vysoký –
téměř 60 let, takže z toho vyplývá,
že ti mladí se musí přeci jenom více
ohánět, aby zvládli práci, kterou
jako spolek musíme zastat. Honitba,
ve
které
vykonáváme
právo
myslivosti, se rozkládá na cca 1 000
ha a máme ji pronajatou od
Honebního
společenstva
Kardašova Řečice-Mnich. V reálu
se jedná o prostor od Řehořinek
přes Babky do Mnichu a zpět až po
Velký řečický rybník. Dle sčítaných
stavů zvěře v honitbě a dle bonity
daného biotopu je pro každý
myslivecký rok plánována výše lovu
jednotlivých druhů zvěře. V naší
honitbě lovíme ze zvěře tzv.
spárkaté zvěř dančí, černou, srnčí,
z tzv. zvěře pernaté kachnu divokou
(kde to legislativa umožňuje pak
i kormorána) a ze zvěře
ostatní je to například
liška. Stavy zajíců či
bažantů jsou tak nízké,
že je v naší honitbě od
začátku 90. let minulého
století nelovíme. Každý
druh
zvěře
má
legislativou dánu dobu
lovu, kdy se daná zvěř
může lovit, a každý člen
spolku ve své povolence
k lovu má uvedeno, jaký
druh zvěře, u samčí
zvěře i počet kusů, které
daný lovec smí lovit.
Každý
ulovený
kus

spárkaté zvěře se musí ihned po
ulovení označit tzv. plombou, ke
které je nutno vyplnit i průvodní list.
Ale pojďme si říci obecně o tom,
jaké aktivity, nejenom ty lovecké,
náš spolek organizuje. Zmínil jsem se
o nízkých stavech drobné zvěře –
podobně však v naší honitbě klesají
i stavy srnčí zvěře. Pokles je
markantní především za posledních
5 let. Příčiny nám bohužel nejsou
známy,
ale
jedná
se
spíše
o kombinaci více faktorů, jako je
intenzivní
zemědělství,
chemie
používaná na polích, frekventovaná hlavní silnice a železnice, konkurence v podobě dančí či černé
zvěře či stresující faktor častých
návštěvníků lesa. Snažíme se tedy
o zlepšení kvality srnčí populace
především předkládáním kvalitního
přikrmování během podzimu a zimy
(nakupujeme speciálně vyrobený
šrot bohatý na živiny a minerály),
sušíme
tzv.
letninu
(kopřivy
a maliník), kterou má srnčí ve velké
oblibě. V rámci možností a ve

Členové MS Čihadlo (foto: A. Maxa)

spolupráci se zemědělci se snažíme
vyhánět srnčí zvěř v době senosečí,
aby ztráty na srnčatech byly co
nejmenší (i přesto takto zahyne
několik srnčat). Podél hlavní silnice
na J. Hradec jsme instalovali modré
odrazky, které by měly napomoci
odradit zvěř od pohybu přes silnici,
či tento pohyb alespoň zpomalit.
Bohužel toto opatření funguje jen
částečně, a tak jsme voláni
k několika desítkám případů srážky
automobilů
se
zvěří
ročně.
Podobně je to i se železniční tratí,
kde dohadujeme dalších několik
desítek sražených kusů zvěře za rok.
V
rámci
zachovávání
klidu
v honitbě bychom rádi touto
formou
poprosili
návštěvníky
především
lesa,
aby
na
procházkách
nenechávali
své
čtyřnohé miláčky pobíhat po lese.
Zvěř je v těchto situacích zbytečně
stresována, a především v období
zimy a v období kladení mláďat
může takto nechtěně docházet ke
ztrátám na zvěři.
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Během období podzimu a zimy
předkládáme zvěři již zmiňovaný
šrot, minerální lizy, oves, žaludy
a kaštany. Kromě spárkaté zvěře se
v tomto období pravidelně staráme
i o divoké kachny, které se stahují
především na Pichovský rybník, kde
každou zimu přezimuje několik
stovek kachen. Veškeré krmení pro
zvěř nakupujeme za vlastní
finance našeho spolku.

i k příjemně strávenému
dni. Kromě již standardní
živé
hudby
během
taneční zábavy, která
tento den zakončuje, se
návštěvníci budou moci
těšit nově i na pohoštění
připravené ze zvěřiny či
možnost vyhrát celé sele
divočáka. Pevně věříme,
že nám opět bude přát
počasí
a
všichni
návštěvníci si tento letní
den užijí.
U příležitosti zakončení
roku a po poslední
naháňce v naší honitbě
organizujeme
setkání
(nejen) s obyvateli Mnichu v místní
klubovně. Jak myslivci, tak i místní
se vždy postarají o chutné
pohoštění, a tak na závěr roku
všichni společně probereme, co
ten končící rok přinesl a co od toho
příchozího očekáváme. Z tohoto
prvotně neplánovaného setkání se
pomalu stala tradice, na kterou se
jak my myslivci, tak i místní, již
dopředu těší.

V rámci našich aktivit se
zaměřujeme i na laickou
veřejnost, které bychom
rádi
představili
českou
myslivost, její zvyky a tradice
či ukázali nejen činnost
našeho spolku, ale i další
naše kolegy v zeleném, kteří
se
v oblasti
myslivosti
pohybují. A tak letos již 6.
rokem organizujeme Myslivecké slavnosti (v letošním
roce to bude v sobotu 20.
července od 13:00). Při této
příležitosti
se
scházíme
v Mnichu, kam zveme zají- Myslivecké slavnosti v Mnichu (foto: A. Maxa)
mavé hosty, kteří prezentují
různá témata s cílem jednak
Letos poprvé jsme se i aktivně
napomoci lépe poznat, co si člověk
zúčastnili
pravidelného
setkání
pod
pojmem
myslivost
může
u
mohyly
T.
G.
Masaryka
představit, jednak i se blíže
v Babkách. Náš spolek se může
seznámit s českou přírodou a zvěří
pochlubit i jedním faktem, který
v ní žijící. Odpoledne plné povídání,
nám
závidí
řada
jiných
promítání fotografií, praktických
mysliveckých spolků – máme mezi
ukázek či soutěží pro malé i velké je
námi dva mladé trubače, jednoho,
dobrým důvodem k opětovnému
který troubí na lesnici, a jednoho na
setkání a posezení s přáteli, a tak
borlici. Hlasy těchto lesních rohů tak

Vystoupení v Masarykově háji (foto: A. Maxa)

Pro zvýšení úživnosti honitby se
zaměřujeme
především
na
vysazování nových stromů a kosení
luk, které se zemědělsky nevyužívají
(např. Dlouhá louka). Ve spolupráci
s Městem K. Řečice a Správou
a údržbou silnic vysazujeme stromy,
které pro zvěř znamenají zajímavý
zdroj potravy – jedná se především
o duby a kaštany. Z našich vlastních
financí jsme pro výsadbu zakoupili
i jeřáby. Velmi teplá a suchá léta
v posledních letech však způsobila
usychání části vysazených stromů.
V této aktivitě však budeme
pokračovat, neboť v ní vidíme
i konkrétní přínos k tomu, aby tady
po nás „něco“ hmatatelného
zůstalo a přispělo i k rozmanitosti
naší krajiny.
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zpříjemňují nejen naše lovecké
akce, ale například i toto setkání,
během kterého všechny přítomné
seznámil náš nejmladší trubač
s těmi nejčastějšími loveckými
signály, které následně na lesnici
zahrál.
Závěrem bych se rád vrátil k lovu,
který je jednak určitým výsledkem
našeho
hospodaření,
jednak
i jedním z mála (ne-li
jediným) zdrojem příjmů (za
zvěřinu)
našeho
spolku.
Všichni víme, že v přírodě již
dlouho není rovnováha, jaká
bývala v dávných dobách.
A
tak
roli
predátora
vykonává
formou
lovu
člověk. Kromě udržování
stavů zvěře na dané úrovni
se jedná i o redukci stavu
zvěře,
která
je
buď
přemnožená nebo působí
neúměrné škody na lesních
či zemědělských plochách.
I když živá zvěř je dle zákona
zvěří ničí/zvěří bez pána (res
nullius), za které nenese
nikdo odpovědnost,
majetkem spolku se stává až po
jejím ulovení. Přes tento fakt, že zvěř
živá je zvěří bez pána, každý
myslivecký spolek ručí za škody
způsobené zvěří na území dané
honitby
rukou
společnou
a nerozdílnou. V naší honitbě se
jedná především o škody působené
černou zvěří na zemědělských
plodinách. Kromě intenzivního lovu
například na čerstvě zaseté kukuřici
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instalujeme i tzv. pachové
ohradníky,
které
díky
vysoce aromatické látce
odpuzují (nejen) černou
zvěř z daného pole. Po
aplikaci této nepříjemně
zapáchající látky však
máme problém doma
s našimi manželkami, když
i několik dní z nás tato
látka po její aplikaci čpí.
Jak jsem v krátkosti vylíčil,
aktivity našeho spolku se
zaměřují jak na práce pro
honitbu,
tak
i
na
spolupráci
s
laickou
veřejností. Naším cílem je,
aby po nás zůstal jednak
hmatatelný odkaz ve
formě
zdravé
zvěře Myslivecké slavnosti v Mnichu v roce 2018 (foto: A. Maxa)
a úživné honitby, aby
dědictví České republiky – a kromě
dalším pokolením byly nadále
středoevropských
států
nemá
předávány naše myslivecké zvyky
v celosvětovém měřítku obdoby)
a tradice (myslivost byla zapsána
a aby náš obraz v očích laické
na seznam nehmotného kulturního
veřejnosti se vylepšil a více

odpovídal realitě. Těšíme se na
setkání s vámi během dalšího
ročníku
Mysliveckých
slavností!
Myslivosti zdar!

Řečické zajímavosti IV-VI/2019
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Škola a školka
Knížka pro prvňáčka
Autor: Milena Zikešová, Romana Nováková, Lenka Míchalová, Vendula Žáková a žáci 1. A a 1. B
V úterý 21. 5. si připravila paní
knihovnice
Jitka
Vondrková
program
pro
prvňáčky.
Paní
učitelka Mgr. Lenka Míchalová
s
paní
asistentkou
Vendulou
Žákovou a paní učitelka PaedDr.
Milena Zikešová s paní asistentkou
Romanou Novákovou přišly se svými
prvňáčky do knihovny. Děti si
prohlédly
knihovnu,
paní
Vondrková
seznámila
školáky
s pravidly výpůjčky knih, s možností
přihlásit se do knihovny. Děti
obdivovaly
největší,
nejmenší

knížku, zajímaly se o některé dětské
tituly - např. Čtyřlístek, který letos
oslavil padesáté narozeniny. Jeho
obliba u dětí ale zůstává. Prvňáčci
si vylosovali hádanky, přečetli je
a snažili se správně odpovědět.
Někdy pomáhala paní knihovnice,
někdy paní učitelky se svými
asistentkami. Paní Vondrková měla
pro všechny čtenáře připravené
odměny, a to: Knížku pro prvňáčka,
časopis Čtyřlístek, pohled s Pinďou,
Myšpulínem, Bobíkem a slečnou
Fifinkou a záložku do knihy. Děti

odcházely do školy šťastné. Věřím,
že si rodiče najdou čas, přivedou
své potomky do knihovny a budou
podporovat čtenářskou gramotnost.
Děkujeme
Městskému
úřadu
v Kardašově Řečici za finanční
podporu v programu Knížka pro
prvňáčka
(zakoupení
výše
uvedených dárků pro všechny
provňáčky).

22. ročník Mc Donalds Cupu
Autor: Dagmar Vyhlídková
Dne 7. května jsme byli v Jindřichově Hradci na
Tyršově stadionu úspěšní. Obsadili jsme z 10 škol 3.
místo, přivezli do školy krásný pohár, diplom a každý
si odvezl bronzovou medaili z 22. ročníku Mc
Donaldś Cupu a magnetku s letošním patronem
celé soutěže Janem Bořilem ze Slavie. Všechny
přítomné hráče: Martina Žižku, Ondřeje Musila,
Štěpána Bínu, Tomáše Bartoše, Zdeňka Pluhaříka,
Adama Šenolda, Michala Šichtu a Kryštofa Velíka
fotbal bavil a vzorně reprezentovali školu. Jsem na
ně společně s trenérem Davidem Blízkem pyšná.
Žáči základní školy na Mc Donald´s Cupu
(foto: D. Vyhlídková)

Předškolák
Autor: Magdalena Chromá
Od 2. května probíhal na naší základní škole kurz
"Předškolák". Předškolní děti se celkem 5x, vždy ve
čtvrtek, sešly s paní učitelkou Zikešovou, aby se
seznámily s tím, jak to na takové základní škole
chodí, a předvedly, co všechno již umí.
Dětem se ve škole líbilo a jistě se už těší na školní
úspěchy a nové kamarády.

Účastníci kurzu předškolák (foto: M. Chromá)
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Jihočeský zvonek 2019
Autor: Magdalena Chromá
Město Jindřichův
Hradec pořádalo
24. dubna 2019 již
po třiatřicáté pěveckou soutěž Jihočeský zvonek.
Žák šesté třídy Martin Žižka reprezentoval naši školu
svým hlasem i
vlastním kytarovým doprovodem.
Barboru Sekelskou
doprovázela hrou
na piano spolužačka z osmého
ročníku Nikol Štrou- Martin Žižka na Jihočeském zvonku (foto: M. Chromá)
fová.
Písní legendární skupiny Queen děvčata oslnila publikum i porotu, a protože
zvítězila ve své kategorii, postoupila do krajského kola.

Nikol Štroufová a Barbora Sekelská se dostaly
do krajského kola (foto: M. Chromá)

Krajské kolo pěvecké soutěže se konalo 16. května ve strakonickém domě dětí a mládeže. Tam už byla konkurence
veliká. Bára se svým zpěvem dostala do krásného zlatého pásma a zvítězila.

Exkurze do pivovaru
Autor: Jana Sobotková
Ve čtvrtek 16. 5. 2019 navštívila 9. třída
v doprovodu p. uč. Sobotkové a p. asistentky
Fišerové pivovar Budvar v Českých Budějovicích.
Cestu autobusem i prohlídku pivovaru jsme
absolvovali společně se žáky 9. třídy Základní
školy v Nové Včelnici.
Žáci prošli společně s průvodkyní téměř celým
pivovarem – od sklepů, kde pivo zraje, přes varnu
piva s obrovskými rmutovacími a scezovacími
nádržemi, až po stáčírnu piva do lahví. Exkurze se
všem moc líbila, tematicky zapadla do učiva
chemie 9. třídy.

Interiér pivovaru v Budějicích (foto: J. Sobotková)

Odpadům jsme řekli ne, aneb Den Země u nás ve škole
Autor: Jana Sobotková, Adéla Dvořáková
Den Země připadá na 22. dubna a je to významný mezinárodní den. Lidé ze 193 států světa si v tento den připomínají
ekologické otázky a dopady chování člověka na životní prostředí. S žáky naší školy diskutujeme a vzájemně si
doplňujeme informace k tématům chování člověka k naší planetě v podstatě celoročně. Den Země jsme oslavili
společnou prací na zlepšení systému třídění odpadu ve škole a osvětou našich nejmenších.
Žáci deváté a osmé třídy si připravili
program pro děti z prvního stupně,
ve kterém si zábavnou formou

společně vysvětlili, proč je důležité
vytvářet co nejméně odpadu
a případně – jak ho správně třídit.

Děti z druhého stupně se střídaly na
připravených stanovištích. Shlédly
dokument zabývající se problema-
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tikou používání jednorázových plastů, jejich dopadu na životní prostředí,
potravní řetězce a na zdraví
člověka. Na dalších stanovištích
měly
například
za
úkol
ve
skupinkách vyrobit kontejnery na
plast a papír, které byly následně
umístěny
na
chodby
školy.
Kontejnery vyráběly
z
velkých
odpadkových košů, které byly
původně umístěny v každé třídě
a které byly nahrazeny menšími –
úspornějšími. K těmto kontejnerům si
vyrobily také nástěnné informační
cedule a rozpis služeb jednotlivých
tříd na odnos vytříděného odpadu.
MěÚ K.Ř. věnoval naší škole
kontejnery na plast a papír, které
máme na školním dvoře, a tak to i ty
nejmenší děti zvládnou bez obtíží.

Další stanoviště zahrnovalo výrobu
tzv. hliníkožroutů – ze starých krabic,
každý
podle
své
fantazie.
Hliníkožrouti nám ve škole žerou
veškerý hliníkový odpad (a že ho je!).
Jedno z dalších stanovišť bylo
věnováno ručním pracím. Ze starých
záclon si každý žák ušil látkový
pytlíček, který může opakovaně
používat jako alternativu plastového
např. při nákupu ovoce nebo
zeleniny v obchodě. Na tomto místě
bych
ráda
poděkovala
naší
zástupkyni ředitelky Janě Marešové
a
žákyni
osmé
třídy
Janě
Landsteinové, které dětem trpělivě
pomáhaly s šitím na šicích strojích.
A co ve škole dělat s biologickým
odpadem, když už máme plast,
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papír a hliník vytříděný? Řešení jsme
našli doslova elegantní! Pořídili jsme
vermikompostér a žížaly. Děti tak
v našem malém školním zookoutku
můžou kompostování pozorovat
a studovat v přímém přenosu.
Věřím, že náš Den Země přispěl
částečně nejen k ekologizaci školy,
nýbrž i rozšířil obzory žáků naší ZŠ.
Pevně věříme a doufáme, že i za
zdmi naší školy budou děti vnímat
důležitost třídění odpadů a vůbec
chování se k planetě Zemi. V dnešní
době hodně zdůrazňované téma
tedy
ani
u
nás
nezůstalo
zapomenuto a budeme se i nadále
snažit dětem ukazovat, jak důležitá
ekologie v "době plastové" je.

Úspěšné zakončení sportovní sezóny žáků ZŠ Kardašova Řečice
Autor: Jana Kubátová
Dne 25. dubna 2019 se konal
Štafetový pohár 2019 na atletickém
stadionu na sídlišti Vajgar v JH. I přes
velice
těžkou
pozici
oproti
trénovaným žákům z jiných škol, kteří
mají běžecký ovál, jsme se umístili na
krásném 6. místě. Všem žákům
děkujeme za snahu a kladný přístup.

kategoriích A (6-9 let) a B (9-11 let)
o postup do krajského finále. Naši
mladší žáci suverénně vyhráli celý
turnaj. Byli jsme rozlosováni ve
skupině B a hráli zápasy s družstvy
České Velenice, Nová Včelnice, III.
ZŠ Jindřichův Hradec. V semifinále
jsme se utkali s žáky z II. ZŠ Jindřichův
Hradec a ve finále s žáky z Českých
Velenic. Ve
všech pěti utkáních nenašli naši
mladší žáci jediného přemožitele a zaslouženě vyhráli. Dne
21. května vyrazili do Písku na
krajské
finále.
Zde se setkali
s osmi výherci
okresních kol. Po
bojovném nasazení a podpoře
fanoušků 2. A se
naši žáci umístili
na krásném 5. místě. Starší žáci
v kategorii B se v okresním kole
umístili na úžasné bronzové příčce.
Děkujeme za vzornou reprezentaci.

Úspěchy žáků řečické školy (foto: D. Vyhlídková)

V pátek 10. května 2019 se naše
škola
zúčastnila
22.
Ročníku
McDonald´s Cupu. Na Tyršově
stadionu v Jindřichově Hradci
soupeřilo
19
základních
škol
v okresním kole ve věkových

14. května se uskutečnil Atletický
trojboj na hřišti na sídlišti Vajgar.
Jedná se o disciplíny: běh 60 metrů,
skok do dálky a hod kriketovým
míčkem. Zúčastnili se ho žáci
a žákyně 2. – 5. tříd. V jednotlivcích
vynikl A. Valda a R. Pivec, kteří trénují
samostatně v JH. Všichni závodníci
statečně
bojovali,
předváděli
výborné výkony a po sečtení všech
bodů se umístili na 5. místě v okrese.
V úterý 4. června 2019 se konalo ve
Sportovní hale v J. Hradci krajské
kolo ve vybíjené. Naše žákyně se
utkaly se ZŠ Čelakovského Písek a ZŠ
Strakonice.
Děvčata
soupeřila
s týmem trénovaných házenkářek
a nedala jim vítězství zadarmo.
Nakonec naše škola podlehla
a skončila na krásném 3. místě.
Děkujeme za přístup a snahu všem
hráčkám.
Letošní sezóna ve sportu byla pro
naši školu více než úspěšná. V okrese
jsme obávanými soupeři. Pro příští
rok máme nastavenou těžší pozici.
Budeme se snažit letošní výsledky
obhájit a v některých disciplínách
vylepšit. Všem žákům děkujeme za
vzornou
reprezentaci
školy
a přejeme pěkné prázdniny.

Řečické zajímavosti IV-VI/2019

Ze školní družiny
Autor: Jana Madarová
Duben
Na začátku měsíce bylo ve všech
odděleních pro děti připravené
zábavné soutěžní odpoledne –
Cesta za pohádkou. Děti si formou
kvízů a hádanek zasoutěžily.
Paní vychovatelky s dětmi vyráběly
na Velikonoce – zajíčky, kuřátka,
ovečky, zápichy i přáníčka. Dále
jsme si také připomněli Den Země.
25. duben patřil „plackohraní“ – děti
si
vyráběly
zrcátka,
klíčenky,

magnetky, špendlíky a otvíráky pro
maminky k svátku. Konec měsíce
pak patřil výrobě čarodějnic.
Květen
V květnu jsme ještě pokračovali ve
výrobě
drobných
dárečků
a přáníček pro „naše maminky“. Ve
středu 15. května se naše družina
zapojila do 2. ročníku akce „Rekord
v 3iQ“. Této deskové hry se
zúčastnilo 15 dětí. Každý soutěžící
dostal upomínkový list.
Poslední květnový týden se nesl
v duchu „Indiánského týdne“. Na
středu 28. 5. byl pro děti připraven
Den dětí v indiánském stylu, kdy děti

plnily
„indiánské“
8 stanovištích.
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úkoly

na

Červen
V červnu jsme zakončili naše
celoroční putování po Česku v kraji
Středočeském a Praze. Celou roční
hru Ahoj Česko! jsme společně
vyhodnotili.
V úterý 4. června se pak všechny
děti i paní vychovatelky oblekly do
modrobílých barev. Společně jsme
vytvářeli podmořský svět v těchto
barvách. Děti v prvním oddělení si
vyrobily námořnické čepice, ve
druhém oddělení pak lodičky.
Děti ve školní družině (foto: J. Madarová)

Foto vlevo nahoře – žáci ZŠ při programu "zdravá pětka",
foto vlevo dole – představení Devatero pohádek v tělocvičně ZŠ,
foto vpravo – děti na kurzu „Předškolák“, který se konal v ZŠ
(foto: M. Chromá)
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Zahradní slavnost ve školce
Autor: Marie Hejdová
Ve čtvrtek 13. června proběhla v mateřské škole akce s názvem „Zahradní
slavnost“, kterou naše MŠ pořádá každoročně, takže je to již taková tradice.
Na slavností vždy vystoupí děti z kroužku aerobicu, který v řečické školce vede
paní učitelka Zdenka Müllerová a také děti z hudebně-pohybového kroužku,
který mají na starosti paní učitelky Soňa Medková a Vladislava Smolíková.
Hlavní smysl Zahradní slavnosti je, že se naše školka při této příležitosti loučí
s budoucími prvňáčky, tedy s dětmi, které ve většině případů nastoupí od září
na základní školu. Děti jsou ostužkovány, v letošním roce tedy spíš
"oplackovány" – tradičně se jim rozdávájí stužky, tentokrát placky na památku
a děti zazpívají rozlučkovou píseň, kterou společně natrénovaly.

Paní učitelka Soňa Medková gratuluje
budoucím prvňáčkům (foto: M. Hejdová)

Poté slavnost pokračuje v duchu
dětských soutěží. Po zahradě školky
jsou jednotlivá stanoviště, která
vymyslely a nachystaly paní učitelky
a děti (i ty, které do školky ještě nebo
už nechodí) plní úkoly, dostávají
sladkou odměnu a ty "školkové" děti
ještě "vyfasují" balíček s odměnami.
Nechybí ani občerstvení, které MŠ
nachystala za spolupráce některých
hodných rodičů. Ti do školky dodali
různé druhy ovoce, napekli sladké Rodiče dětí na Zahradní slavnosti ve školce (foto: M. Hejdová)
buchty, koláče, nakoupili slané
křupky, popcorn, zkrátka bylo z čeho
vybírat.

Slavia v Kardašově Řečici
Prvoligové finále s řečickou stopou
Autor: Petr Nekut
To, že má fotbalová Slavia Praha v našem městě početný fan-klub je známá věc, a že v loňském roce uspořádal
v Kardašově Řečici velmi úspěšné setkání těchto klubů také, a tak není divu, že naši zástupci nechyběli ani na
posledním prvoligovém zápase (26. května) letošní sezóny, shodou okolností s odvěkým rivalem Spartou Praha.
Atmosféra byla velmi slavnostní, protože Slavia měla titul šampionů zajištěný již před tímto utkáním. Na stadion
v Edenu se již dlouho před začátkem valily davy slavistických fanoušků převážně ve slavistických dresech či
červenobílých barvách. Na jižní tribuně se objevila velká červenobílá vlajka Řečických fans se znakem našeho
města, ale to hlavní mělo teprve přijít. Těsně před začátkem zápasu ohlásil spíkr slavistickou hymnu, kterou měla
zahrát – světe, div se – Zuzanka Semerádová z Kardašovy Řečice. Stadion ztichl, když se Zuzanka v krásných
červených šatech objevila se svými houslemi na pódiu a při prvních tónech se celý zaplněný stadion přidal svým
zpěvem k její hře. Mráz mi běhal po zádech, držel jsem Zuzance palce a byl jsem hrdý na to, jak dobře naše město
prezentovala na celostátní úrovni.
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Samotný zápas pak potvrdil dominanci Slavie v lize a po vítězství 2 : 1 vypukly velké oslavy, při kterých se zaplnil celý
trávník stadionu a slavistický národ si užíval zasloužený úspěch jak v lize, tak v poháru, který Slavia vyhrála ve středu.
Přejme jí to a gratulujeme.

Fotbalové jaro
Autor: Jarda Tomša (OP Slavia Kardašova Řečice)
Jako člen OP Slavia Kardašova Řečice jsem si užíval
výborných výsledků fotbalistů Slavie Praha. Byl jsem na
všech zápasech včetně pohárových, prostě nádhera.
Zúčastňovali se různě i další členové OP Kardašova
Řečice. Vždy mě potěší úplně cizí, Slávisté" kteří se ke mně
hlásí a z dálky volají, Řečice je tady“ a vzpomínají na
setkání v Kardašově Řečici před rokem. Letos se setkání
koná v Bělé pod Bezdězem, kterého se též zúčastníme.

Řečičtí slávisti (foto: J. Měštěcký)

Od nové sezony mám přání, aby se v Kardašově Řečici
hrál dobrý fotbal, Slávie zopakovala jarní výsledky (bude
to těžké), Budějovice, aby se udržely v nejvyšší soutěži,
Sparta, aby konečně hrála fotbal a rozhodčí ze sebe
nemuseli dělat hlupáky včetně videa.

OP Slavia K. Řečice je jen jedna vedená předsedou Josefem Městeckým. Z našeho spolku před rokem odešli
dobrovolně někteří členové do Fans Kardaška pod vedením pana Bursíka a pana Šlápoty a s naší odbočkou nemají
nic společného. Byl bych rád, aby se toto ze strany Fans respektovalo!!!

Opustil nás velký slávista
Autor: Jarda Tomša
Letos na jaře nás navždy opustil velký Slavista a výborný fotbalista pan Josef Zvánovec. S fotbalem začínal
v Jindřichově Hradci, později dojížděl hrát fotbal na mopedu z Žirovnice do Sokola Pleše za každého počasí, nikdy
nechyběl. Po sloučení s K. Řečicí nejprve hrál za A mužstvo později B mužstvo, a nakonec za starší pány. Jeden rok mi
pomáhal trénovat A mužstvo a podílel se na postupu 1. A třídy. Čest jeho památce!

Odešel řečický muzikant
Autor: Jarda Tomša
Začátkem června přišla smutná zpráva, že zemřel Vláďa Klimeš. Byl to velký řečický patriot. Spolu jsme začínali
v šedesátých letech s muzikou. Byli jsme všichni ve věku od 15 do 17 let. Vláďa byl také vášnivý „ajzipoňák“ a na
dráhu nedal nikdy dopustit. Naposled – už v důchodovém věku – jsme měli malou kapelu o pěti muzikantech, ale
když zemřel Franta Bartošů, už se moc nehrálo. Vláďa ještě nějaký čas hrál ve velké „Temelínské dechovce“
a zároveň obdivoval „Řečickou kapelu“. Chystali jsme se spolu napsat něco o muzikantech – a že jich bylo. Bohužel
zůstalo jen u zbožného přání, jeho nemoc nám to už nedovolila. Tak Vláďo, zbydou na Tebe krásné vzpomínky a ať Ti
to v tom muzikantském nebi dobře hraje…

A je dobojováno, máme titul i pohár!
Autor: Jan Šlápota (OP Slávia FANS Kardaška)
Na poslední zápas, kde nám byl pak předán pohár mistra ligy, jsme vzali do Prahy naši malou houslistku Zuzku
Semerádovou, která opět před utkáním se Spartou zahrála Slávistickou hymnu (autor skladby pan Karel Vágner)
a zaplněný stadion odměnil Zuzku velikým a bouřlivým potleskem. Poté jsme 1.6. uskutečnili zájezd do Humpolce,
kde jsme byli pozváni na exkurzi místního pivovaru Bernard, který byl našim dodavatelem piva při 18. setkání Slávistů
u nás v Řečici. Po prohlídce výroby, která byla velice zajímavá a poučná jsme poseděli v zasedací místnosti
pivovaru, kde bylo menší pohoštění s degustací zdejších výrobků. Při této příležitosti jsme též oslavili životní jubileum
našeho člena, pana Mirka Michala, který se dožil krásných 60ti let v plné svěžesti. Při rozlučce každý dostal od
pivovaru malé upomínkové předměty. No a už se těšíme na novou sezonu, která, doufáme bude stejně dobrá
a úspěšná jako ta minulá. Červenobílá síla a spolu jsme silnější.
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FK Kardašova Řečice 1922
Fotbalový turnaj nejmladších fotbalistů se vydařil
Autor: Dana Machová
V sobotu 8. června bylo na místním fotbalovém hřišti živo již od brzkých ranních hodin. Připravoval se turnaj mladších
přípravek. Svou účast potvrdilo a opravdu přijelo dvacet jedna mužstev, včetně Bohemians Praha 1905, SK Dynamo
České Budějovice, 1.FK Příbram, FK Vysočina Jihlava, FC MAS Tábosko aj...
V půl jedenácté byl turnaj zahájen prvními
zápasy ve skupinách. Počasí bylo čím dál lepší,
a tak měli malí fotbalisté ideální podmínky pro
své výkony: příjemnou atmosféru, občerstvení
nejen pro sportovce a jejich doprovod, ale i pro
diváky. Celodenní zápolení skončilo v podvečer
vyhlášením celkových výsledků. Vítězem turnaje
se stalo družstvo FK Horažďovice před Tatranem
Sedlčany, třetí místo obsadilo Táborsko a
bramborové medaile si odvezli Bohemians
Praha. Naši řečičtí fotbalisté vybojovali velmi
pěkné desáté místo. Turnaj se velmi vydařil. Za
zdárným průběhem
i
zakončením
stojí
dlouhodobá příprava i ochota a obětavost
členů fotbalového klubu i rodinných příslušníků
malých řečických hráčů. Všem, kteří se podíleli
na perfektní organizaci, zajištění zázemí všem
zúčastněným i na přípravě občerstvení patří
velký dík.
Předávání cen na fotbalovém turnaji (foto: FK KŘ)

Mladší žáci
Autor: Aneta Chvojková
Tým mladších žáků se rozloučil s okresním
přeborem 2. místem, když nedokázal pokořit
pouze Dačice, které v celé soutěži získaly pouze
o jeden bod více. Sezónu okomentoval trenér
Jiří Kovář:
„Podzimní část sezóny odehráli kluci spíše
v přípravném tempu, ale na jaře, možná i díky
novým dresům, se jejich výkony velmi zlepšily
a hráli výborně. Soupeřem pro nás byli opravdu
jen Dačice, které nás dokázaly vždy prověřit.
Ostatní soupeře jsme přehrávali, pokud jsme
dodržovali taktiku a hráli jsme zodpovědně.
V nadcházející sezóně čeká tento tým těžká
zkouška, jelikož všichni kluci přecházejí do
kategorie starších žáků. Doufám, že budeme mít
dost
hráčů,
abychom
dokázali
vytvořit
konkurence schopný tým. Takže budeme moc
rádi za nové tváře, přidejte se k nám!“
Mladší žáci zakončili sezónu na 2. místě v okresním přeboru (foto: J. Kovář)
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SK Kardašova Řečice
Aerobic team Kardaška

Sport

Autor: Jana Müllerová (trenérka)
Tento rok byl opět bohatý na různá vystoupení a na závody, kterých jsme se s naším aerobic týmem zúčastnily.
A opravdu se nám dařilo. Letos jsme soutěžily se sestavou, která má název „Charleston“. V našem teamu cvičí Iveta
Bartošová, Viktorie Gorská, Michaela Kalinová, Tereza Karasová, Sára Loskotová, Nela Píglová, Aneta Pražáková,
Lucie Přibylová, Nikol Štroufová, Adéla Vobořilová, Aneta Vobořilová a Tereza Vránková.
Jako
již
tradičně
jsme
předvedly naší sestavu na
Modelářském a Hasičském
plese v Kardašově Řečici, což
byla malá příprava na blížící
se
závody.
Těch
jsme
navštívily
letos
opravdu
hodně. Soutěžily jsme v Kutné
Hoře, Českých Budějovicích,
Českém
Krumlově,
Milíně
u Příbrami, Říčanech u Prahy
a několikrát v Praze. Celkem
jsme se zúčastnily devíti
závodů, získaly jsme 6x zlato,
2x stříbro a jednou 6. místo.
Závodní sezónu jsme zahájily
začátkem
ledna
soutěží
v Kutné Hoře, kde se nám
podařilo získat 1.místo. Na
konci
ledna
jsme
pak
soutěžily
v
Českých
Budějovicích
na
soutěži
„Česko se hýbe“, kde jsme
obsadily 2. místo. V únoru nás
čekala
soutěž
v
Milíně
u Příbrami, odkud jsme si
přivezly 1. místo. V březnu
jsme soutěžily v Praze na
soutěži „Děti v akci“, kde jsme
vybojovaly 1.místo. V dubnu Aerobic team Kardaška a jeho úspěchy (foto: J. Müllerová)
jsme soutěžili na
semifinálovém
kole
„Mia
festivalu“
nejvíce bodů. Zároveň jsme si tímto
se zúčastnily republikového finále
v Českém Krumlově, kde jsme
prvním místem zajistily postup na
soutěže „Mia Festival“, které se
v konkurenci velmi silných týmů
republikové finále této soutěže do
konalo v Praze v Paláci Lucerna. Na
získaly úžasné 1. místo. V květnu
Prahy. Na konci května jsme se
tomto finále proti sobě bojovaly
jsme
navštívily
další
dvě
ještě zúčastnily velmi prestižní
týmy z celé republiky a nám se
semifinálová kola „Mia Festivalu“,
soutěže „Chodovské Berušky“, která
v obrovské konkurenci devíti týmů
tentokrát v Českých Budějovicích
se koná v Praze. Tuto soutěž jsme
podařilo vybojovat 6. místo. Těmito
a v Říčanech u Prahy. Na obou
s naším týmem navštívily už po
závody jsme tak zakončily naši
těchto semifinálových kolech jsme
čtvrté, ale v minulých letech se
letošní velmi úspěšnou sezónu.
získaly opět 1. místo. V Českých
nám nikdy nepodařilo dostat se na
Poslední letošní vystoupení nás
Budějovicích jsme však vyhrály
stupně vítězů. O to větší radost jsme
čeká
na
konci
června
na
nejen 1. místo, ale také cenu
letos měly, když jsme v obrovské
Pouťovém pódiu, takže pokud jste
„Absolutní vítěz bloku“. To je cena
konkurenci
šesti
týmů
získaly
nás letos ještě neviděli, určitě se
pro tým, který na této soutěži získal
2. místo. První víkend v červnu jsme
přijďte podívat.
ze všech týmů při hodnocení poroty
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Poděkování…
Autor: Jana Karasová
Chtěla bych touto cestou poděkovat Mgr. Janě
Müllerové která se ve svém volném čase při rodičovské
dovolené s péčí a láskou věnuje děvčatům různých
věkových kategorií a trénuje s nimi aerobic 2x týdně.
Janiny nejstarší svěřenkyně byly tento školní rok velice
úspěšné na závodech, a že jich nebylo málo. Sestava
„Charleston“ kterou Jana vymyslela je velice pěkná,

dynamická a má náboj. Kostýmy se také moc povedly
a holky vypadají jako opravdové dámy ze 30.let. Když
jsem sestavu poprvé viděla v lednu na setkání seniorů
tady v Kardašově Řečici, hned se mi zalíbila a troufla
jsem si říci, že budou holky na závodech úspěšné.
A stalo se, kam přijely, odtud vezly domů medaile a za
to patří Janě obrovský dík.

Sportovní klub v Kardašově Řečici je neustále v pohybu
Autor: Marie Valdová
4. 5. 2019 – Chalupářský koloběh na Zvůli
Mezi závodníky bylo hned několik zástupců SK
K. Řečice a na distancích běh 4,8 km, kolo 28,4 km
a na závěr opět běh 1,8 km, si nevedli vůbec
špatně (F. Mach 4., B. Kalina 7., J. Grünn 16.,
M. Valdová 3., J. Tourková 4., L. Staňková 10.).
7. 5. 2019 – Austrálie aneb … Povídání o tom, jak
procestovat nejmenší kontinent, těsně před
čtyřicítkou, zasednout do australské školní lavice
se středoškoláky z celého světa a přes noc řídit
vlastní stavební

firmu

v Čechách… poutavý

Přednáška o Austrálii (foto: A. Chvojková)

příběh Miroslava Bednáře.
17. 5. 2019 – 8. ročník Běhu kolem Babek
Po tradičních dětských závodech na fotbalovém
hřišti odstartoval v 18.15 hod hlavní závod na trati
6,6 km. Pro místní klub to byl úspěšný závod,
v němž nechybělo hned několik medailových
umístění (kategorie M1: F. Mach 1., Š. Michálek 3.,
kategorie M2: B. Kalina 2., kategorie M4:
S. Semrád 2.; kategorie Z2: M. Valdová 1.).
Nejmladším běžcem hlavního závodu byl teprve
devítiletý Antonín Valda, který výsledným časem
29:15 min pokořil řadu zkušených běžců
a běžkyň.
Plánujeme: Cyklozávod – Řečické okruhy – termín
bude upřesněn, sledujte náš web www.skrecice.cz
Start závodu "Běh kolem Babek" (foto: N. Semerád)

Pořadatelé závodu z řad SK Kardašova Řečice
(foto: N. Semerád)

Fanoušci sledují běžce na závodě „Babky“ (foto: N. Semerád)
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Obnovení turistického kroužku
Autor: Andrea Rejhonsová
Paní učitelce Janě Sobotkové patří velké díky nejen za to, že vede přírodovědný kroužek, ale také proto, že si na
starost vzala staronový turistický kroužek, který spadá pod SK Kardašova Řečice. Malí turisté se nescházejí pravidelně,
ale to nesnižuje počet nachozených kilometrů. První výprava se konala v sobotu 30. 3. 2019, sešlo se celkem 12 dětí
a 3 dospělí.
kroužek dostál
svému jménu, půjčili jsme si ze
sbírky pana učitele Zbyňka Michálka buzoly a naučili
se používat i tuto
velmi starou
a užitečnou pomůcku. Aneta jednotlivým skupinkám dětí připravila
krátkou trasu
s jednotlivými staPochod Praha – Prčice z pohledu řečického turistického kroužku novišti a všechny
děti
se
právě
(foto: A. Rejhonsová)

s pomocí buzoly
Vyrazili jsme kolem desáté ráno
z Kardašovy Řečice a našim cílem
bylo opékání buřtů u penzionu
Pecák v Jemčinských lesích. Trasa
vedla
přes
Mnich
kolem
Holenského dvora, kde na nás
čekal jeden z členů výpravy. Na
hrázi Holenského rybníku jsme si dali
malou svačinu, podívali se do
mapy, abychom si ujasnili, kde je
náš cíl a abychom se naučili se
v mapě vyznat, jak funguje měřítko
a podobně. S tím nám pomohla
studentka geografického oboru
Aneta Chvojková. Z Holné jsme to
Evženovým údolím vzali rovnou na
Pecák, kde jsme vyrazili do lesa,
natahali větve na oheň a opekli si
k obědu buřty. Aby turistický

dostaly do cíle.
Po obědě jsme vyrazili zpět do KŘ.
Aby ty nachozené kilometry byly
ještě více zužitkovány, měli jsme
s sebou pytle na odpadky. Děti
trpělivě po celou dobu přinášely
odhozené odpadky do pytlů
a někteří z nich dokonce na konci
naší výpravy veškerý odpad vytřídily
do správných kontejnerů. Za tuto
sobotu děti v nohách měly 23 km.
Za dobu své existence nový
turistický kroužek podnikl ještě jeden
výlet. Nesměli jsme chybět na
nejznámější české turistické akci,
a to na pochodu Praha – Prčice.
Naše trasa začala v Táboře
a nekončila nikde jinde než ve

vesnici Sedlec-Prčice. Po trase
dlouhé 30 kilometrů jsme sbírali
razítka z jednotlivých stanovišť, za
která jsme v cíli dostali tradiční
modrou botičku.

Tradiční "botička" pro účastníka
pochodu (foto: A. Rejhonsová)

Sice už se nás nesešlo tolik jako na
prvním výletě, ale musím pochválit
všechny čtyři děti, které ráno před
sedmou v sobotu 18.5. na nádraží
přišly. Trasa byla dlouhá a náročná.
Po příchodu do Prčice nás čekala
přeprava autobusem na nádraží do
Heřmaniček a odtud ještě vlakem
do Veselí nad Lužnicí a pak domů.
Po trase jsme potkali dobrou desítku
známých tváří z Řečice. Tohoto už
54. ročníku pochodu se účastnilo
celkem 26 069 přihlášených turistů.
Všem malým i velkým turistům
děkuji a již se těším na další
výpravu.

Vlevo: Turistická výprava na
Pecák, při které jsme ušli přes
20 km (foto: A. Rejhonsová)
Vpravo: V cíli pochodu Praha –
Prčice (foto: J. Sobotková)
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Pohledy do minulosti
Husova a Žižkova oslava v roce 1924
Autor:
Aneta
Chvojková
(podle Řečické kroniky)
V první polovině 20. století byla
jedna z nejoblíbenějších a také nejvíce navštěvovaných
oslav
v Kardašově
Řečice
oslava Jana Žižky a Jana
Husa. V roce 1924 měla tato
oslava podtext 500. výročí
narození Jana Žižky z Trocnova, a proto bylo potřeba
zajistit, aby se tato událost
povedla
se
vším
všudy.
Pojďme se společně podívat
o 95 let zpátky, konkrétně do
5. a 6. července roku 1924, jak
takováto velkolepá událost
v Kardašově Řečici vypadala…
Husitské vojsko v průvodu (archiv A. Chvojkové)
Přípravu události měla v režii městská rada, ale hlavně spolek divadelních ochotníků, který k této příležitosti nacvičil
divadelní hru p. Kolára „Žižkova smrt“ v režii p. Aloise Glücka. Divadlo bylo odehráno v sobotu 5. července v řečické
sokolovně, hned po proslovu
profesora Neumana.
Druhý den oslav, tedy
v neděli 6. července už bylo
celé
město
slavnostně
vyzdobeno prapory
a všichni občané Kardašovy Řečice, ale i okolních
obcí, netrpělivě vyčkávali
hlavní
událost
oslav
–
průvod
městem!
V půl
desáté dopoledne vyšel od
sokolovny bohatý průvod
v dobových oblecích.
V jeho čele jel na koni
husitský hejtman s husitskou
vlajkou, do jehož role se
velmi přesvědčivě vtělil pan
František Kaisler (toho času
strojvedoucí státních drah).
Legionáři s alegorickým vozem hájí svobodu zahájenou panem presidentem Masarykem (archiv
Hned za ním následovaly A. Chvojkové)
sbory dobrovolných hasičů,
hudební těleso, cyklistický spolek „Kardaš“, zpěvácký spolek s velkým praporem, který vedl žactvo, členy spolku
a také sokolstvo – všichni byli oblečení v občanských krojích, to musela být nádhera! Své čestné místo v průvodu
měla městská rada, předseda Okresní správní komise i zástupci úřadů.
Za zpěváckým spolkem mohli stovky diváků vidět tři jezdce husitské jízdy, deset sudličníků a palcátníků, kteří dělali
předvoj alegorickým vozům. První alegorický vůz „Za pravdu“ vypravila husitská jednota, druhý vůz „Za právo“
vypravila tělocvičná jednota Sokol, třetí „Za vlast“ spolek divadelních ochotníků a čtvrtý „Za svobodu“ vypravili
legionáři. Průvod zakončoval dav lidu. Nekonečný dav, ve kterém bylo nejen celé město, ale i občané okolních obcí
(Pleší, Záhoří, Újezdce, Doňova, Pohoře, Višňové, Samosol, Pluhova Žďáru, Jižné a jiných) čítal podle odhadů přes tři
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tisíce osob! Jak se píše v řečické kronice,
průvod v roce 1924 byl jeden z největších,
který do té doby Kardašovou Řečicí prošel.
Průvod došel až na náměstí Jaromíra
Hrubého, kde měli starosta města pan
Ferdinand Dejmek a pan učitel Kučera
slavnostní proslov. Slavnost byla zakončena
zpěvem hymen a zvuky fanfár z Libuše, které
byly předneseny z městské radnice.

Řečičtí občané shromážděni na náměstí
(archiv A. Chvojkové)

Historické okénko
Autor: Aneta Chvojková (podle
Řečické kroniky a archivních čísel
ŘZ)

Pouť 1947
O pouti v neděli dne 28. června
byla Řečice plná veselí. Na náměstí
byly houpačky, kolotoč, střelnice
a různé jiné atrakce.

Pouť 1949
O pouti odpoledne byly pořádány
3 taneční zábavy. U Filků, u Lepičů
a v Americe. Od rána do večera
byl na náměstí i v celém městě čilý
ruch.

Počasí v roce 1923
Celý červen pršelo. Jediná pěkná
neděle byla dne 4. června.
Stávající nepohoda zavinila, že
sena nemohla býti sušena a byla
snášena domů mokrá.

Počasí v roce 1947
V úterý 29. července bylo největší
vedro, jaké bylo naposled před 172
lety. Úmorná vedra – úroda
zničena. Vedra trvala a nezapršelo
až do pozdního podzimu. 1. srpna
naměřeno ve stínu 31°C, 15. září
32°C, 25. září 30°C a 8. října 23 °C.
Pole i louky jsou vyprahlé. V lesích
vznikají požáry. 15. září vypukl požár
v děkanském lese v Křoví a 20. září
na Dubovici.

Počasí v roce 1949
Ve čtvrtek 4. srpna přišel mor slepic.
OMV nařídil povinné očkování
drůbeže. Uhynulo spoustu slepic.
Od středy 10. srpna deštivo až do
18. srpna. V pátek 19. srpna velká
zima. Lidé nosí svetry a zimní
kabáty.

Oslava 1. máje v roce
1948
Oslava 1. máje byla opět radostná.

Účastnilo se 1200 lidí. Slavnostní
řečník
z Č.
Budějovic
oslavu
zahájilnový předseda MNV Fr.
Kubeš. Účinkoval pěvecký spolek
„Jablonský“. V sobotu 8. května po
dlouhé době zapršelo.

Odcizení májky
v roce1949
V sobotu 30. dubna postavena
„máj“
na
náměstí
Jaromíra
Hrubého
a
večer
páleny
čarodějnice na „Hraničníku“.
V neděli 1. května svátek 1. máje.
Venku studeno jako v zimě. Většina
domů ozdobena prapory. Národní
i střední škola bohatě vyzdobeny
zelení. V průvodu šly školy a hojné
občanstvo. Účast 1000 osob.
Odpoledne a večer tanec u Filků.
V pondělí 9. května poražena
v noci máj na náměstí. Staré zvyky –
mládež z okolních obcí v noci přijde
a nehlídanou máj porazí.

Řečické zajímavosti – červen 1978
➢ „V rámci jarního úklidu je třeba vyzdvihnout dobrou práci členů Obce Baráčníků, kteří se již řadu let vzorně starají
o parčík u pomníku padlých a o park na bývalém starém hřbitově. Také členky ČSŽ za pomoci členů svých rodin
upravily prostranství na rohu ulice Tyršovy. Jarního úklidu obce se zúčastnily i některé složky NF. Děkujeme zatím
všem, kteří se již zapojili a odvedli kus poctivé práce ve prospěch celé společnosti, při plnění volebního programu
v části „zvelebování obce“. „
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➢ „MV KSČ, MV NF, MNV v Kardašově Řečici pořádají v sobotu dne 10. června 1978 na hřišti TJ Tatran DEN DĚTÍ
Program: 8,30 – 11,30 sportovní dopoledne
13,30 – sraz účastníků na náměstí u budovy MNV a odchod na hřiště
14,00 – 17,00 předání cen – soutěž nižších tříd ZDŠ v přetahu lanem, závodivé hry v pytlích a na chůdách, vybíjená,
vystoupení SVAZARMU, kolo štěstí, rybářské závody, střelba ze vzduchovky, házení na cíl a vystoupení Mladých
požárníků
Vstupné: děti zdarma, dospělí 5,- Kč
Srdečně zveme všechny občany!“

Řečické zajímavosti – duben 1982
➢ Zpracované grapefruity
„V loňském roce, prosinci 1981, bylo
dovezeno do Fruty v K. Řečici
206 984 kg kubánských grapefruitů.
Tyto jižní, nahořkle chutnající plody
jsou citlivé na chlad i na relativní
vlhkost. Skladovat grapefruity je
možné 3 měsíce. Bylo proto nutné
co nejdříve plody zpracovat.
Poněvadž technologie zpracování
grapefruitů je poněkud odlišná od
technologie
zpracování
jablek

a barevného ovoce, bylo zapotřebí
částečně upravit technolog. linku.
Oproti praní ve studené vodě, které
se provádí u jablek, se grapy
v pračce
napařovaly
horkou
vodou, aby se daly lépe loupat.
Loupání se provádělo ručně,
oloupané grapy pak byly drceny
a lisovaná z nich šťáva. Průměrně se
vylisovalo za směnu 20 T šťávy. Ve
sklepě je celkem uskladněno 93 000

l grapefruitové /zakonzervované =
zasířené/ šťávy, ze které se bude
vyrábět konzumní a limonádový
sirup.
Zásluhou všech, kdo se na
zpracování podíleli, ať to byli
zaměstnanci nebo brigádníci, byly
grapefruity zpracovány včas.“
Valdová Irena

Inzerce
Firma efko Veselí nad Lužnicí hledá zaměstnance na hlavní pracovní poměr do třísměnného provozu na pracovní
pozice: elektromechanik (speciální požadavky: znalosti slaboproudu měření a regulace, automatizace Simatic S 7, vyhláška
č. 5), mechanik a opravář strojů (opravy strojů – praxe výhodou) a laborantka (vzdělání v oboru a praxe výhodou, není však
podmínkou, základy práce s PC – Excel, Word). Zájemcům poskytne bližší informace personalista Čížková Eva
tel: 381 503 123, životopis posílejte na email: eva.cizkova@efkocz.cz.
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Komentář doc. Jana Pokorného
Jak stromy chladí
Autor: Jan Pokorný
Dříve byly aleje kolem cest povinné. Lidé chodili pěšky, dobytek a koně tahali povozy, stín byl nutný i pro případný
přesun vojska. Stromy v polích poskytovaly vlahý stín při odpočinku. Tehdy bylo zbytečné vysvětlovat takovou
samozřejmost, že strom poskytuje stín.
Dnes vytváříme teorie o klimatické změně na počítačích v klimatizovaných místnostech. Vyrůstá generace, cestující
v klimatizovaných autech a uchylující se před horkem do chládku klimatizovaných supermarketů. Klimatizace běží
v horku naplno, do místnosti proudí chladný vzduch a ven do okolí vzduch ohřátý. Podobně ohřívají své okolí mrazák
i lednička. Běžná klimatizace používaná pro chlazení pokojů, kanceláří má spotřebu okolo 3kW.

Řečické zajímavosti IV-VI/2019
Podívejme se, jak chladí stromy. V Kardašově Řečici na náměstí je několik
lip, které poskytují chladivý stín. V neděli 9. června ještě kolem páté hodiny
odpoledne svítilo slunce intenzitou přes 600 W na metr čtvereční. Osluněná
dlažba měla povrchovou teplotu 40 °C, zatímco pod stromem byla teplota
pod 30 °C a sluneční energie pod 100 W na metr čtvereční.
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doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.

Pan
docent
Jan
Pokorný
je
absolventem Přírodovědné fakulty
Univerzity Karlovy (katedry fyziologie
rostlin).
Z
počátku
pracoval
v Botanickém ústavu Akademie věd
ČR a od roku 1998 je ředitelem ENKI,
o.p.s. v Třeboni.

Vzrostlá lípa na náměstí chladí za slunného dne výkonem více než 10kW, tedy jako
několik klimatizačních zařízení, která známe z hotelů a kanceláří (foto: J. Pokorný)

Co dělá strom se sluneční energií, jak to, že tak účinně a tiše chladí? Ze školy
si vzpomene na fotosyntézu, tedy na energii spotřebovanou na růst, na
tvorbu biomasy, jak se dnes říká. Do biomasy ukládají rostliny jen necelé
procento přicházející sluneční energie. Zato desítky procent, (tedy stovky
wattů na metru čtverečním) spotřebuje porost na výpar vody. Sluneční
energie je tak uschována ve vodní páře. Tak chladí strom sebe a své okolí.
Technologická klimatizace chladí místnost a teplo „vyfukuje“ na druhé
straně do okolí. Kam posílá strom teplo, které je uloženo ve vodní páře?
Skupenské teplo se uvolňuje tam, kde se vodní pára sráží zpět na kapky
vody, tedy ráno, když se tvoří mlha a rosa; uvolňuje se též v atmosféře při
tvorbě mraků a dešti. Vodní párou se tak vyrovnávají rozdíly teplot mezi
dnem a nocí i mezi místy. V lednici a klimatizačním zařízení proudí škodlivé
chemikálie, strom používá vodu, a navíc ji čistí, vždyť vodní pára odcházející
průduchy listů se srazí na kapky velmi čisté vody.

Přednáší na PřF UK (ekofyziologie
rostlin, fyziologické funkce rostlin
v ekosystémech), ČZU Praha, Fakultě
rybářství
Jihočeské
univerzity
Č. Budějovice (Ekologie mokřadů),
a dále v cizině na University Applied
Sciences v Turku, UNESCO IHE Delft.
Je
voleným
členem
Scientific
Technological Panel
of Ramsar
Convention, člen komise „Sucho“
jmenované
ministrem
životního
prostředí,
člen
výzkumné
rady
Technologické agentury ČR. Za knihu
„Water for Recovery of Climate
(www.waterparadigm.org) obdržel se
spoluautory cenu ministra ŽP.
Zabývá se úlohou rostlin v distribuci
sluneční energie a oběhu vody
v krajině.

Jak moc stromy chladí? Větší stromy, jako je několik lip na náměstí odpaří okolo
20 litrů vody za hodinu. Na odpaření jednoho litru vody se spotřebuje 0,7kWh energie (skupenské teplo výparu vody =
fyzika pro základní školy; čtěte, prosím, dále bez obav). Náš strom chladí tedy výkonem 14kW, chladí jako čtyři
klimatizační zařízení, každé o výkonu 3,5 kW. Pokud se okolí chladí podobně, protože je pokryto převážně loukami,
lesem, rostoucími plodinami, potom se vypařená voda vrací zpět jako mlha, rosa a drobné odpolední srážky, tak to
bývalo. Pokud je okolí suché a přehřáté, tak ohřátý vzduch vynáší vodní páru vysoko a voda se nevrací zpět ve formě
rosy a drobného deště, potom postupně vysycháme.
Na obrázku č. 1 (str. 43) je termovizní snímek menšího stromu, který má teplotu kolem 30 °C a vedle je slunečník
o teplotě 40 °C. Slunečník nemůže poskytnout takový stín, jako strom, který se chladí výparem vody. Osoba sedící pod
slunečníkem nemůže užívat chladivého stínu, protože slunečník má vyšší teplotu, nežli je teplota tělesná.
Odvodněním a odstraněním trvalé vegetace zvyšujeme denní extrémy teplot, zvyšuje se teplota povrchu suchých
ploch a ohřátý vzduch, který pojme hodně vodní páry, vysušuje okolí. Malé rybníky, okraje lesů vysychají, protože
přehřáté suché plochy nasávají vzduch a s ním i vlhkost z okolí. Mokřady, rybníky a lesy, stromy tedy vodu „nekradou“,
na vině jsou velké odvodněné přehřáté plochy. Vrátit vodu do odvodněné zemědělské krajiny bude dlouhodobým
problémem. Města a okolí svých domů si můžeme pro horké letní dny ochladit stromy a vegetací. Chladí tiše, zdarma,
na podzim s listím shrabeme i prach, který na sebe listy nachytaly.
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Jak lípa chladí vzduch? Termovizní snímek z náměstí
Jaromíra Hrubého (foto: J. Pokorný)

Obr. č. 1: Termovizní snímek z náměstí Jaromíra Hrubého (foto: J. Pokorný)

Zahradní slavnost v mateřské školce (foto: M. Hejdová)
Výprava turistického kroužku (foto: A. Chvojková)

Běh okolo Babek 2019 (foto: A. Bouzarová)

Koncert řečických žáků ZUŠ Jindř. Hradec
v radničním sále, s kytarou M. Musilová (foto:
N. Semerád)
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Mladí hasiči na soustředění (foto: L. Heřmánková)

Členky Aerobic Team Kardaška (foto: J. Müllerová)

Mladí hasiči na soutěži v Pleších (K. Dubová)

Dětský den s Armádou ČR (foto: K. Trčková)
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Řečičtí fanoušci Slávie Praha (foto: J. Bursík)

Řečické náměstí s májkou (foto: N. Semerád)

Oslava Dne osvobození – pietní akt u hrobu V. Kořínka (foto:
N. Semerád)

Módní přehlídka v KD pořádaná Svazem žen (foto: N.
Semerád)

