
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI  2014 

Volba pro Slavonicko

Začátek roku 2014 byl pro naši organizaci tradičně spojen s organizování lyžařských aktivit. 
Bohužel sněhové podmínky nebyly příznivé. Akci „Na běžkách teď na Hromnice, dostanem 
Vás do kondice“ plánovanou na 13. 01. 2014 jsme museli odvolat, protože nebyl sníh.  
Velkým zklamáním je pro natěšené vyznavače běžkařského lyžování a všechny ostatní 
příznivce sportu v České Kanadě, letošní nedostatek sněhu. Není to poprvé, kdy se akce na 
běžkách musela zrušit z důvodu nepříznivých sněhových podmínek. Všechno zlé je však k 
něčemu dobré. Inspirováni událostí, organizátoři nezaváhali a zvou příznivce zdravého 
pohybu, na neděli k Nordic – Walkingové vycházce pod názvem: 
„Pozor - za J. J. Grázlem a máme hole v ruce“. 
Sporttým VPS, tedy nabízí náhradní akci v podobě vycházky. Startovalo se ve Slavonicích od 
Špringerů v neděli 2. 2. 2014 v 11.00. Začátkem roku jsme bojovali za zachování železnice 
společně s rakouskými partnery. Koleje se vytrhaly a ustoupily asfaltu a cyklostezce. Ta zatím
končí na bývalých hranicích. Akce se snad zrealizuje v roce 2015. Oranžová stopa v oblasti 
České Kanady byla bez sněhu, ale my jsme organizovali Nordic Walking. 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 Oblast České Kanady v jihovýchodní části Jihočeského kraje na pomezí s Vysočinou se stále 
potýká v důsledku letošní rozmarné zimy s absolutním nedostatkem sněhu. Oranžová stopa, 
na jejíž značení a údržbu přispívá vedle obcí také Jaderná elektrárna Temelín, přesto 
neosiřela. Její výhodou je skutečnost, že je celoročně využívána vyznavači pochodu „s 
holemi“, tedy Nordic Walkingu.„Zimní počasí nám zatím nepřeje. Česká Kanada není bílá. V 
případě, že napadne sníh, jsme okamžitě připraveni zahájit úpravy stop pro běžkaře. Nicméně 
tradiční slavnostní otevírání Oranžové stopy, plánované s odkladem na uplynulý víkend, se 
letos muselo odehrát pouze ve stylu Nordic Walking,“ uvedl předseda Občanského sdružení 
Volba pro Slavonicko Jiří Beneš. Ten připomněl, že sezóna začala v České Kanadě „po 
vzoru“ Finska, kde Nordic Walking zřejmě vznikl. Pátého ledna 1988 měl u Olympijského 
stadiónu v Helsinkách odstartovat závod v běhu na lyžích při příležitosti odhalení sochy 
sportovce Lauri Pihkaly. Ale protože sníh roztál, rozhodli se pořadatelé trasu absolvovat bez 
lyží jen s holemi v rukou. Nyní jde už o celosvětovou a velmi rozšířenou pohybovou aktivitu. 
„Projekt Oranžové stopy v České Kanadě funguje už čtvrtým rokem a zahrnuje 11 tras 
značených a udržovaných díky příspěvkům energetické společnosti ČEZ v celé oblasti 
Slavonic, Nové Bystřice a Českého Rudolce. Celkem se jedná o bezmála sto kilometrů stezek.
Sníh je vítán a napjatě očekáván, pro Oranžovou stopu však není zásadně limitujícím 
faktorem. Pohyb na běžkách je vázán na sníh, ale Nordic Walking lze provozovat celoročně,“ 
poznamenal předseda sdružení, které je organizátorem hlavních sportovních, kulturních a 
společenských aktivit v této části jižních Čech. „Na značení a údržbě tras se podílejí 
jednotlivá města a obce v okolí a prostřednictvím dohod s Jihočeským krajem už zmíněná 
energetická společnost ČEZ, respektive Jaderná elektrárna Temelín. Právě z jejích zdrojů byly
hrazeny náklady na značení těchto tras, což významně přispělo k rozvoji cestovního ruchu v 
celém našem mikroregionu a k významnému prodloužení turistické sezóny,“ konstatoval Jiří 
Beneš s tím, že tato příhraniční oblast s Rakouskem byla v minulosti dlouhodobě opomíjena, 
což se odráží mimo jiné i ve vysokém procentu nezaměstnanosti.



 Velkým lákadlem pro příznivce pěšího pochodu s holemi  letos byla Nordic – Walking 
Tour ČR 2014, která se uskutečnila ve Slavonicích ve dnech 26. a 27. dubna. 2014. 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/

Jarní dny kolem Pepíka si dali dostaveníčko ve Slavonicích milovníci, tvůrci řemesel a
netradičních technik. Do renesančního města se sjeli opět lektoři z celé republiky, kde

prostřednictvím různých kurzů se účastníci mohou zdokonalit v nových technikách. V Arkádě
se přiučili novým technikám. Poděkování patří hlavně Vítězslavě Benešové, která byla hlavní
organizátorkou celého setkání a zajistila pro účastníky nejenom pestrou nabídku dílen, ale i

další doprovodné aktivity. 
Proto přáním organizátorů ze slavonické volby i nadále je nahlížet do světa řemesel našich

předků, dát možnost tvořit i mladým a všem co mají zájem o tuto činnost. Vždyť přece
řemeslo nemá jen zlaté dno, ale má i tradici a perspektivu. Šikovné ručičky v rámci jarního

setkání podpořily první část projektu Mámy pro mámy.

Elektromobily to bylo  téma roku 2014. Uspořádali jsme 4 workshopy pro děti, mládež 
veřejnost a začali s konstrukcí elektromobilů u Huňáčků a u Dvořáků. O posledním 
dubnovém víkendu zavítaly do Slavonic desítky příznivců nordic walkingu z celé republiky. 
Původní nepříznivá předpověď počasí se naštěstí nevyplnila a na krásnou procházku okolím 
Slavonic nám po celou dobu svítilo sluníčko. Akce začala již ráno, na slavonickém náměstí, 
kde za rytmu hudby DJ „ Zavíka“ roztáčeli své kruhy fandové Hula Hoop. Velké množství 
obdivovatelů šikovných rukou se zastavovalo u stánků dílniček, kde se vyráběly překrásné 
věci z papíru, korálků a dalších materiálů. 26. - 27. 4 zavítaly do Slavonic desítky příznivců 
nordic walkingu z celé republiky. Původní nepříznivá předpověď počasí se naštěstí nevyplnila
a na krásnou procházku okolím Slavonic nám po celou dobu svítilo sluníčko. Byla to krásná 
podívaná, jak za potlesku desítek obdivovatelů malé holčičky roztáčejí na sobě až 12 obručí 
hula hop. Veliká pochvala! Dalším zajímavým doprovodným programem byla křest knížky 
pro děti „S pastelkami městem Slavonice“, křest provedl místostarosta Slavonic spolu s 
předsedou Českého klubu nordic walking a zástupkyní města Slavonice.

Průvodcem celého programu byl ředitel KK ve Slavonicích pan Čestmír Palán, který 
pohotově reagoval na veškeré dění na náměstí. 



 V dopoledních hodinách začala registrace již druhého zastavení celorepublikové Nordic 
Walking Tour 2014. U startu se postupně shromažďovali příznivci nordic walkingu, nejen z 
Čech ale i z nedalekého Rakouska. Registrovaní účastníci i ostatní návštěvníci Slavonic hojně
navštěvovali stánek České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP), kde jim zástupci ČPZP 
ochotně vysvětlili preventivní programy se spoustou výhod pro své pojištěnce, mohli si 
bezplatně nechat změřit krevní tlak či tuk a cholesterol. Před polednem vyrazily dvě skupiny 
pochodníků na vycházku okolím Slavonic. Procházku v délce 10 – 12 km absolvovali všichni 
bez problémů, jak maminky s dětmi, tak zdatní pochodníci. Hlavní organizátoři z občanského 
sdružení Volba pro Slavonicko připravili opravdu krásnou a zajímavou procházku, která vedla
kolem jihočeských rybníků až na Pfaffenschlag a na zpáteční cestě mohli účastníci obdivovat 
tzv. kostel Ducha svatého s ojedinělou barevnou mozaikou. V odpoledních hodinách jsme se 
vrátili zpět do Slavonic, kde si každý účastník dle svého výběru dal na náměstí nějakou 
odměnu, někdo točené pivko, někdo zmrzlinu či kávičku se zákuskem. Závěrem akce 
samozřejmě proběhla tradiční bohatá tombola, a tak si účastníci kromě krásných zážitků z 
procházky, odnášeli i dárky z tomboly, které věnovali partneři této akce. I jim samozřejmě 
patří velký dík, jsou to především Občanské sdružení Volba pro Slavonicko, Hotel U růže, 
Bejčkův mlýn, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

 Další akcí byl cyklistický výlet - 24. 5. 2014  spolu s rakouskými partnery po místech, kde se
plánuje nová cyklostezka. Tato akce se konala v rámci projektu DY-THA rail. Zajímavou 
podívanou připravili organizátoři z Volby pro Slavonicko, Elektro-Agentour z Rakouska, 
o.s.Elektromobily a MĚKS Slavonice o víkendu 21. – 22. 6. Regionem projela poprvé 
Elektrorallye TOUR - Česká Kanada – Thayaland. Již v pátek přijeli do Slavonic z celé 
republiky majitelé elektromobilů, aby zde ve večerním workshopu spolu s organizátory z 
Volby pro Slavonicko doladili poslední drobnosti k elektrorallye. Účastníky byli také členové 
z o.s. Elektromobily s prezidentem p. Végrem. Ostrý start byl symbolicky v partnerském 
městě Dobersberg, kam přijely i elektromobily, elektrokola, elektroskútry, elektrotříkolky z 
Rakouska. Za účasti radních z Dobersbergu, starosty Slavonic pana Urbana, byla rallye 
slavnostně odstartována. Elektrokola a téměř dvacet speciálně upravených vozů vyrazilo na 
trasu. Součástí rallye bylo i představení mladých konstruktérů ze Slavonic a Stálkova. Ti sami
navrhli a vyrobili dokonalý elektromobil. Všichni své stroje testovali v místě startu a na 
dobíjecích zastávkách. Rallye zavedla účastníky do Karlsteinu, kde v areálu technické školy 
byly k vidění další technické zajímavosti. Dále jezdci pokračovali do Jemnice, kde v léčebně 
PATEB opět veřejnosti představili nové možnosti v dopravě. Po přejezdu se dobíjelo i u vodní
elektrárny v Budči. Kolona zajela také do Budíškovic, kde pan Daňhel podporuje tyto 
alternativní zdroje ve svých strojích. Odtud se všichni přesunuli do Dačic, města, které letos 
slaví 830 let. Místostarosta města pana Bartošek a ředitel SOU a služeb pan Hillay, odpoledne
velmi srdečně, pozvali účastníky do prostor technické školy. Během dobíjení si mohli zájemci
prohlédnout školní dílny. Zde žáci pod vedením svých učitelů začali s výrobou prvního 
elektrotraktoru se všemi důležitými funkcemi. Cílem rallye byly opět Slavonice, kde na 
účastníky čekalo na náměstí mnoho zvídavých turistů i místních obyvatel. Pochopitelně, že 
největším lákadlem byla „300 koňová“ TESLA, která umí zrychlit na 100m za 4,4s. Všechny 
diskuse k tomuto tématu byly zajímavé a otevřely mnoho nových otázek. Závěrečná přehlídka
se ve Slavonicích protáhla do večerních hodin, včetně zkušebních jízd. Myslíme si, že 
elektromobily jsou vozidla, která patří do prostředí České Kanady víc, než ropní „čmoudíci“ 
či těžká nákladní vozidla. Chceme v městě památek a renesance propagovat čisté životní 
prostředí, technicky rozvíjet potenciál mladých a dále šířit myšlenky a poznatky 
nepřekonatelného vědce Nikoly Tesly. Účastníci prokličkovali Schengenem více jak 100 km. 



Poděkování patří i partnerům Elektrorallye - Sparkasse Dačice, PMS Slavonice, městům 
Slavonice a Dobersberg. Akci si pochopitelně pochvalovali i slavoničtí podnikatelé, neboť v 
pohostinných prostorách našli účastníci příjemné zázemí. Ti, kteří nestihli letošní 
elektrorallye si mohou prohlédnout filmový dokument a video záznam, který pořídil Vojtěch 
Trčka. 

Další akcí byl společný cyklistický výlet 31. 07. 2014 

"Kola jedou zase po železniční trase" na propagaci cyklostezky Slavonice Fratres.Nové 
odvětví u VPS ustanoveno  2014: V červenci byl při o. s. Volba pro Slavonicko, oficiálně 
ustanoven nový podsubjekt, který se bude prezentovat pod názvem PRO E- kola 
Slavonicko(PES). Cílem hnutí je propagovat elektromobilitu na jízdních kolech v oblasti 
našeho regionu. Propagujeme jízdu na kvalitních elektrokolech s kvalitními akumulátory s 
dojezdy přes 100km. Tento subjekt, či hnutí, bylo schváleno valnou hromadou VPS. Víme, že
se bude postupně zvyšovat zájem o tuto alternativní cyklistiku a v rámci rozvoje Slavonicka 
to vidíme jako novou možnost.Elektrokola, to je téma, které v současnosti hýbe cyklistickým 
světem, a to nejen silou elektromotorů, ale i marketingově. Je to šance pro podnikatele v 
našem regionu. Kdo bude první, bude brzy ve výhodě. Štěstí přeje připraveným. Elektrická 
kola umožňují, aby člověk dojel bez kapky potu i tam, kde jsou velké kopce. Prodlužují 
cyklistický věk, šetří vaše klouby, zvyšují rádius Vašeho poznávání, začnete jinak vnímat 
okolní přírodu a krásy. V našem regionu nejsou sice až tak velké kopce, ale často právě menší
kopečky odrazují návštěvníky. Raději jedou na rovinaté Třeboňsko. Navíc jsou již naše E - 
kola dobře uzpůsobena pro delší vzdálenosti. Chceme, aby u nás změnili návštěvníci své 
návyky. Cesty, které byly dříve uskutečňovány autem, jsou nyní dostupné i elektrokoly. V 
závislosti na tom, jak intenzivně je elektromotor využíván, činí dojezd kola více jak 100 
kilometrů. Naše zkušenosti ukazují, že lidé, kteří mají elektrická kola, ujedou o 75 % 
kilometrů více, než cyklisté s normálními koly. Ve starší věkové skupině ujedou cyklisté díky 
elektrokolu dvakrát tolik, než normálně. „Elektromotor umožňuje starším lidem, aby mohli 
více cestovat na kole po naší kopcovité České Kanadě. Dnes i mladší se častěji rozhodují pro 
elektrokola, což vítáme. Náš nový subjekt má zatím 6 zakládajících členů a další jsou 
příznivci. Subjekt PRO E - kola Slavonicko (PES) je otevřený všem, mohou se přidat jak 
domácí cyklisté, tak i zahraniční zájemci. Letní cyklistika u sousedů očima účastníků. 

Závěr cyklistické sezóny za vínem do Wachau, sportem a kulturou do Mauthausenu, 
Ybbsu, Melku……. 
Termín 4. 10. – 5. 10. 2014 Hlavní zásluhu na bezchybné organizaci měli Víťa a Jiří 
BENEŠOVI z Volby pro Slavonicko. Jejich zkušenost a známí v navštívené oblasti 
dopomohli ve výběru ubytování a pod. Výbornými průvodci, byli Karel Chalupa, Richard 
Tůma, Jiří Beneš ml. a Rainer Miksche, který s organizátory již dlouhodobě spolupracuje. 
Příjemná ubytovna v Bad Ischlu nám poskytla potřebný komfort i zázemí pro naše toulavé 
aktivity. Velká jednička! 

Mezinárodní tenisový MASTERS 
25. let sportovní spolupráce od odstranění železné opony
TERMÍN : 27. 9. 2014 
MÍSTO KONÁNÍ : Litohoř, sportovní areál Sport - Land se nachází v 2 km vzdálené obci od 
města Moravské Budějovice (směr Praha - Jihlava – Znojmo) 8 antukových tenisových kurtů 
s umělým automatickým zavlažováním 
ÚČASTNÍCI : cca 24 hráčů z CZ a 24 z AT dle přihlášek 



Společné cvičení PILATES - na podporu optimalizace váhy. Vedla jej po celý rok naše 
členka Víťa Benešová. Dvě oddělení pravidelně cvičila v tělocvičně Základní školy praktické.

Řemesla kralovala v renesančních Slavonicích 22. 10. 2014 

Občanské sdružení Volba pro Slavonicko je hlavním propagátorem myšlenky, navrátit do 
tohoto renesančního města řemesla jako inspiraci pro výchovu a vzdělávání. Bude to zajisté 
dlouhá cesta, ale i dnešní děti rády pracují rukama, jen nemají díky všem technickým 
vymoženostem, tu možnost. Ztrácejí zručnost a dovednost. Řemesla vždy byla důležitá a 
neměli bychom dovolit jejich zánik. Byla spjata s obživou, práce na výrobcích byla a je 
schopnost vkládat do čehosi, tvořivost, cit, umění a krásu a energii. 

Dokonalost výrobků, které se při podzimních dílnách ve Slavonicích podařilo zhotovit, 
ověřily staleté „vymakané“ postupy, zkušenosti, které se přenášely z generace na generaci. 
Celý víkend, od čtvrtka do neděle, se usilovně tvořilo v hotelu Arkáda, kde našli všichni 
účastníci dostatek prostoru pro různé dílničky.

 Účastníci přijeli z celé republiky, přijeli do Slavonic už po čtrnácté. Věřte, že tradice jsou v 
každém koutě naší vlasti jiné. A to je právě to kořeníčko, kdy každý přiveze něco z toho 
svého a zde se podělí o své dovednosti s ostatními. O tyto kurzy byl obrovský zájem. 
Postupně se do dílen zapojilo více jak 40 účastníků. Zpestřením byla podrobná přednáška o 
využití konopí v běžném životě, s Michalem Rumanem. 

Poslední akcí bylo zpívání pod vánočním stromem ve Slavonicích. Společně s mateřskou 
školou jsme nadílkou potěšili nejedno dětské srdíčko. Zahrála nám ochotně paní Nováková z 
Dačic. Náměstí bylo plné a připojili jsme se  i  k akci Česko zpívá koledy. Celkově to byl 
opět velice úspěšný a náročný rok. Organizovali jsme mnoho akcí, hlavně s přeshraničním 
dopadem. Děkujeme všem, kdo s námi spolupracovali, hlavně Mirkovi Palánovi, městu 
Slavonice, Rainerovi Mikschemu, obci Písečné,  Silvě Nortice, Nadaci Jihočeské 
cyklostezky, Sparkasse, Josefu Kolářovi, pojišťovně Generali, firmě Štefl dalším. 
Děkujeme i Jihočeskému kraji za grantovou podporu.                                 

Slavonice 30.12. 2014                       Jiří Beneš


