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Volba pro Slavonicko

Začátek roku 2012 byl pro naši organizaci, předznamenám, že se budeme moci podílet na 
rozvoji technického vzdělávání mimo školu. Projektem Sluníčkem nejen pro světlo a teplo 
jsme významně naplnili mimoškolní aktivity dětem u nás i v Rakousku. Hned počátkem ledna
jsme to byli opět my, naše organizace, která byla požádána o spolupráci a pomoc při  
informování lyžařů o stavu zimních běžeckých tras na Slavonicku. Jezdilo se hlavně v oblasti 
Matějovce, Stoječína, kde byly ideální podmínky a všehovšudy pan Dvořák trasy projížděl za 
celou zimu jen dvakrát. Jezdili jsme pravidelně a volala nám spousta běžkařů, aby si ověřili 
možnosti a podmínky. Přesně na druhý jarní den si dají 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 technice smaltování na plotýnce, síťování, pergamano, šití zipových 
kabelek, vajíčka zdobená madeirou a voskem, tkaní na čtyřlistovém stavu, práce na 
hrnčířském kruhu  nebo jenom potiskat tričko originálními razítky Zuzany Krajčovičové.

Navazovala  návštěva muzea provaznictví v Deštné a ukázky starých řemesel. Na tuto 
zajímavou akci pozvali pořadatelé z VPS mnoho zájemců. Oživování řemesel a rukodělných 
prací do Slavonic jistě patří a je jenom dobré, že o tuto novodobou aktivitu je tak velký zájem.
Přijeli sem účastníci z celé republiky a potěšitelný byl i vysoký zájem místních lidí a lidí z 
regionu.  
Velký úspěch u účastníků měly i dílny z domácích Slavonic – práce na hrnčířském kruhu 
Terezy Kuhnové, tiskání u Zuzany Krajčovičové a Mařížská keramika – Namaluj si vlastní 
hrneček. 
V čase jarním a předvelikonočním se tvořily i pomlázky, košíčky z proutí z papíru, zdobila se 
vajíčka a mnoho dalšího. Bylo to i setkání, kde došlo k výměně zkušeností a dovedností. 
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. Podařilo se vyrobit mnoho krásných 
věciček, které Volba pro Slavonicko charitativně předala do okresních nemocnic. Věci slouží 
hlavně pro nedonošené dětičky a sociálně slabé rodiny, či postižené novorozence. 

36 párů ponožtiček

67 čepiček samostatných

2 x soupravička – kabátek, čepička

56 x soupravička - čepička x bačkorky

32 x zavinovačka - 29 x šitá, 3x háčkovaná

1x košík pro miminko



2x myšky, 2x medvěd, 3x šnečci,

15 zavinovaček předáno v nemocnici v Jindřichově Hradci. Zajímavou nabídku dostala Volba
pro Slavonicko od svých partnerů z Rakouska počátkem dubna. Tématem tentokrát bylo 
společné česko-rakouské kuchtění s přípravou kompletního menu. Do moderně zařízeného 
hasičského domu, s vybavenou kuchyní v Gopritzschlagu, přijelo patnáct mužů, kuchařských 
amatérů z Rakouska i Čech. Hodili na sebe kuchařské zástěry a čekali pokyny šéfkuchařky. 
Marie Kubátová ze Starého Města – česká šéfkuchařka, vystupovala celý večer v roli 
poradkyně, metodičky a hodnotitelky. Vaření samotné, bylo tentokrát úkolem mužů. Marie 
Kubátová rozhodla o technologickém postupu a muži se dali do práce. U všech činností, které 
k vaření patří, se postupně zapojovali jak čeští, tak rakouští muži. Např. u čistění zeleniny, 
krájení, hnětení těsta, porcování knedlíků nití, přípravě guláše, atd. Jako předkrm se podávaly 
zelňáky z listového těsta plněné kyselým zelím a anglickou slaninou. Následovala polévka - 
klasická česnečka. Hlavními chody byly guláše český a rakouský oba s českým houskovým 
knedlíkem. Sladkou tečkou byl rakouský „kaiserschmarren“ s jablečným pyré. Večer byl 
veden zábavnou formou, tak aby se všichni něco naučili, odreagovali, pobavili se společně a 
procvičili jazykové dovednosti v praxi. Kulturní místnost byla zaplněna do posledního 
místečka, stolovou úpravu, včetně vkusné výzdoby, zajistily šikovné tvořilky ze Slavonic. 
Závěrečné slovo pak patřilo šéfkuchařce, která několik mužů pochválila, udělila jim 
kuchařské vyznamenání a pozvala je na příští ročník, recipročně do Čech. 

Blížilo se jaro a naše cyklostroje už čekaly. 

Letošní cyklistická akce bude probíhat v regionu Slavonicka, Dačicka a Telečska. Cyklistické 
historické dny budou probíhaly o víkendu 19. 5. 2012. Zahajovalo se  tradičně ve Slavonicích.
Po krátkém zahájení v 9.30 hod. na vlakovém nádraží,  následovala krátká projížďka 
historickým centrem kolem renesančních domů se sgrafitovými fasádami a sklípkovými 
klenbami. Následně se kolem 10. hodiny startovalo na kolech na výlet za renesancí do 
Městské památkové zóny Dačice. Jelo po stávajících cyklotrasách přes Český Rudolec s 
torzem zámku „Malá Hluboká“do Dačic. Organizátoři zajistili zvláštní vagóny  na cestu do 
Slavonic. Účastníci tohoto výletu měli dopravu zdarma, žádné startovné se díky grantovému 
programu Nadace Jihočeské cyklostezky neplatilo.

Pro některé to byla příjemná, tréninková projížďka před velkou maďarskou cykloakcí u 
Baltonu na prvního máje.  VPS zvládla už 2 plné autobusy organizačně. Cyklisté najeli v 
průměru 160km převážně na rovinatých, kvalitních cyklostezkách. Co bylo však největším 
pomocníkem organizátorům, bylo počasí!!! Celé tři dny bylo příjemné teploučko, slunečno a 
tak opalovací krémy měly velkou spotřebu. Sv. Petr nadělil to nejlepší, co mohl. Díky J. Sešla
se opět výborná bezproblémová, zpěvná, cyklisticky zdatná partička nejen ze Slavonicka, 
Dačicka, ale z celé republiky. Další zajímavou akcí bylo Tajné" principy udržení optimální 
váhy. Zde se dozvěděli účastníci důležité informace o tom, jak stabilizovat svou váhu, jak 
předejít jo-jo efektu a udržet si optimální hmotnost po dlouhou dobu. Možná nejde o 
informace TAJNÉ, ale určitě jde o rady, které vycházejí z více, než desetileté zkušenosti a 
které pomohly mnoha ženám i mužům, zůstat zdraví a šťastní.

SETKÁNÍ S VÝŽIVOVOVOU PORADKYNÍ – JINDROU MARHOUNOVOU

- slýcháte ji z rádia, pro Český rozhlas v Českých Budějovicích nahrává pořady o zdravém 
hubnutí a vy máte možnost slýchat ji ve středu dopoledne a repríza pořadu je v sobotu. A nyní
přijala uznávaná poradkyně naše pozvání a bude Vám k dispozici ve Slavonicích 



Měření na přístroji InBody 230, interpretace výsledků měření – práce s každým klientem 
zvlášť v soukromí

Společné cvičení PILATES - na podporu optimalizace váhy.

Beseda o zdravém životním stylu:

Jak si udržet váhu a zlepšit kondici?

Známe zásady, které umožňují hubnutí a udržení si váhy. Zásady, které pomohou komukoli 
bez hladovění, bez počítání denní kalorické potřeby a bez vážení si přesné gramáže stravy. 
Zásady, které respektují přirozený chod organismu. Zásady vylepšit si stravovací zvyklosti – 
pitný režim – pohyb. Tradičně jsme zvládli i Cestu pohádkovým lesem. Krásné červnové 
počasí přilákalo na tradiční cestu pohádkovým lesem do Slavonic stovky dětí a velkou část 
dospělých. Hlavním pořadatelem bylo tradičně Město Slavonice, MĚKS a PMS. Z areálu ve 
13 hodin vyrazili na start první zájemci, na které čekalo čtrnáct stanovišť. Místní zájmové 
organizace připravily mnoho zajímavých úkolů. Volba pro Slavonicko měla stanoviště č. 12, 
pohádkovou Sluníčkovou vílu a zaměřila jej environmentálně s ohledem na ekologii a 110. 
výročí otevření místní železnice. Do celého odpoledne byla vnesena stěžejní myšlenka, ukázat
zručnost místních dětí, ukázat jaké jsou výhody fotovoltaického panelu, jaké možnosti nám 
dávají obnovitelné zdroje energie. Přímo na stanovišti se pak učily děti prostřednictvím 
Sluničkové víly a jejich pomocníků rozpohybovat slavonickou vlakovou soupravu pomocí 
Slunce. Svítilo celé odpoledne a tak mašinka s vagonky jezdila výborně. Byla to skvělá, 
smysluplná aktivita, navíc kladně hodnocena i dospělými návštěvníky, kteří pozorně 
poslouchali výklad o nových možnostech využívání solární energie. Překvapivá byla i 
informovanost dětí, jaké jsou výhody fotovoltaického článku, kde se dá vhodně použít. 
Slavonický dětský den se vydařil, překvapivá byla vysoká účast i návštěvníků z okolních měst
a obcí. Pohádkový les už má své dobré jméno. Kreativita všech zájmových sdružení při 
výběru atrakcí, je obdivuhodná, proto je slavonický Mezinárodní den dětí tolik oblíbený. 
Environmentální výchova v praxi to byl náš hlavní environmentální projekt.Volba pro 
Slavonicko připravila pro děti zajímavou náplň volného času, kde si mládež mohla vyzkoušet,
jak funguje fotovoltaika v praxi. Obsahem projektu „Sluníčko nejen pro světlo a teplo“ je 
rozvoj lidského potenciálu dětí, mládeže i dospělých s akcentem na možnosti využití 
obnovitelných zdrojů energií – hlavně sluneční energie. Nezisková organizace chce 
představila region, jako oblast podporující kulturní a volnočasové aktivity mladých. Současné 
znalosti dětí a mládeže v oblasti využitelnosti fotovoltaické energie a solární energie obecně 
však nejsou zdaleka dostatečné. Hlavně není připravena možnost si teorií získané znalosti 
ověřit v praxi, sestrojit skutečně fungují zařízení poháněnou energií, která je získána ze 
slunce. Výše uvedené skutečnosti byly impulsem pro práci s nadšenou mládeží. Všichni už 
dnes umějí solární panely spojit tak, aby si lehce vyrobili např. nabíječky na mobily, 
pohánějící jednotky k autodráze, vlakovým, lodním soupravám a podobně. Představení 
vyrobených modelů bylo i na dětském dnu ve Slavonicích, kde si i ostatní děti vyzkoušely 
pohon historických mašinek, neboť právě ve Slavonicích kdy se slavilo 110. let otevření 
místní železnice. Hlavní cyklistickou akcí byla srpnová výprava. Potřehy přímo od 
účastníka.Můžete čtenářům přiblížit, kde se Drávská cyklostezka nachází?

Pro nás začínala v Itálii u horského jezera, 3 km od Cortiny d’Ampezzo, která hostila v roce 
1956 zimní olympijské hry. Odtud zpravidla jezdí jen ti nejzkušenější cyklisté. Na místo jsme 
dorazili za slunečného i když studeného rána po nočním přejezdu ze Slavonic. Dolomity 
úžasně svítily. Byl to nezapomenutelný začátek našeho putování ve výšce kolem 1.400 m n.m.



Po několika hodinách jsme sjeli do Rakouska, přesněji jižních Tyrol a celou naší šestidenní 
cyklistickou pouť jsme zakončili ve Slovinsku nedaleko Mariboru. Potvrdilo se, že 
cyklostezka R1 patří k nejhezčím a nejromantičtějším v Rakousku. Sjížděli jsme trasu 
dlouhou 410 km do nadmořské výšky 300 m. Prakticky stále lehce s kopce, přestože místy o 
stoupání a protivítr nebyla nouze.

Která zajímavá místa jste na trase navštívili?

Začínali jsme v místech, kde Dráva je ještě horskou říčkou v italských a tyrolských 
Dolomitech. Postupně jsme navštívili zajímavá místa. Např. Toblach, Lienz, Spittal, Villach, 
Volkermarkt, Lavamund v Korutanech. Zajímavostí bylo mnoho. Všem doporučuji navštívit 
nejteplejší a nejkrásnější jezera, kde je příjemné koupání pod horskými hřebeny. Přejeli jsme 
přes nejvyšší železniční most v Evropě, kde jsme si prohlédli úžasný bangee jumping. 
Atmosféru dokreslovaly alpské velikány s výškou kolem 3.000 m, historické skvosty osídlení 
a mnoho dalších přírodních krás. Prostě úžasný cyklistický šestidenní zážitek. 

Jaká byla skladba cyklistů?

Šlo o třicátníky až sedmdesátníky. Kupodivu všichni účastníci byli velmi dobře fyzicky 
připraveni, takže jezdila celá skupina povětšině pohromadě.

Mezi účastníky byli cyklisté i z Rakouska. Podstatné bylo, že se dala dohromady již v 
minulosti osvědčená výborná parta nejen ze Slavonicka a Dačicka, která přes den šlapala a 
večer se spontánně bavila. Prostě jsme si užívali. Po celou dobu bylo slunečno a naše 
pláštěnky zůstaly neposkvrněny deštěm.

Kdo celou akci připravoval?

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. 
Výborným průvodcem, byl Rainer Miksche z Dobersbergu, který s organizátory již 
dlouhodobě spolupracuje. Příjemné penziony v Korutanech nám poskytly potřebný komfort i 
zázemí pro naše toulavé aktivity. Velká jednička!

Co byste řekl na závěr.

Myslím, že organizátoři udělali dobře, když v úvodu zvolili noční přejezd na začátek trasy. 
Ušetřili jsme v podstatě jeden den. Pětidenní track pro náš peloton byl optimální. Ani těch již 
zmíněných 400 km nezanechalo v nás zvláštní fyzickou únavu. V podstatě jsme dojeli svěží, 
obohaceni o nevšední zážitky. Došlo i k „dršťkopádům“ i defektům. Čemuž se nelze zcela 
vyhnout na tak frekventovaně navštěvované cyklostezce s rozmanitým povrchem. Těm co na 
jihu Rakouska ještě na kolech nebyli, vřele trasu doporučuji, včetně referencí. Je to o zážitcích
na celý život. Koncem srpna VPS zvládla tenisový turnaj v Litohoři.

V sobotu 25. srpna probíhal po celý den zajímavý tenisový turnaj na osmi kurtech, v krásném 
všesportovním areálu v Litohoři. Turnaje se zúčastnili hráči z ČR a Rakouska. Organizátorům
z občanského sdružení Volba pro Slavonicko a TJ Centropen Dačice se podařilo kvalitně 
obsadit tento turnaj. Organizátoři nalosovali dvojice skutečně mezinárodně, podle výkonnosti 
do dvou souběžných turnajů.



Po velice vyrovnaných bojích ve skupinách, kde hrálo 25 dvojic, následoval finálový pavouk, 
kterého vzešli pozdější vítězové.

Výsledky: hlavního výkonnostního turnaje:

1. Šťastný – Wachtl, 2. Novotný – Schon, 3. Straka – Eizner, 4.Majer V. – Stallecker Ch.

Turnaj amatérů:

1. Strážnický – Dallamasll, 2.Kabelka – Stallecker, 3.Křenek – Labner, 4. Kaláb –Zeiener

Závěrečného předávání cen se zúčastnil radní Dačic, Richard Tůma radní z partnerského 
Raabsu, Rainer Miksche, Vladimír Říha z TJ Centropen Dačice a za Volbu pro Slavonicko 
Vítězslava Benešová.

Tento turnaj byl pořádán za přispění Jihočeského kraje, měst Slavonice a Dačice. Hlavním 
sponzorem turnaje byla Waldviertler Sparkasse von 1842 Jindřichův Hradec a Centropen 
Dačice, kterým patří poděkování za ceny věnované účastníkům této akce. Počátek září patřil 
In- line bruslařům. 

První záříjový víkend patřil In- line bruslařům. Pod Landštejnem se jelo o Pohár České 
Kanady. Startovali muži, ženy, děti, rodiny, prostě každý, kdo přišel a chtěl si zkusit in-
linovou trať pod Landštejnem. Každý člen štafety projel úsek 1 800m, hned dvakrát. 

Závodům předcházelo sobotní in-linové brusleníčko pro nejmenší - bruslařský potěr. 
Organizátoři z Volby pro Slavonicko, připravili pro děti zábavnou trať, kde si mohli účastníci 
vyzkoušet technické prvky, jako slalom, zastavení na metě, jízdu v zúženém koridoru a další. 
Putovní pohár pro vítězné družstvo věnovala Agentura Česká Kanada. Osobně jej předával 
ředitel agentury Ladislav Mátl, společně s místostarostou Starého Města p. Land., Miroslavem
Novákem.

V kategorii závodníci na stupínek nejvyšší v druhém ročníku Grand Prix – Česká Kanada 
vystoupila štafeta, která jela ve složení Ondřej Mikulášek, Vítězslava Benešová a Luboš 
Schorný, celkovým časem 28min 13s. Nový traťový rekord časem 3 min 58s, vytvořil Luboš 
Schorný. V kategorii pohodáři zvítězila štafeta ve složení André Bohuslav, Jiří Beneš a Petr 
Bohuslav, časem 31min 23s. V kategorii bruslařský potěr  zvítězil Vítek Mikulášek, před 
svým bratrem Adamem, oba ze Starého Města p. L. Hlavní organizátoři děkují všem, kteří se 
podíleli na zdárném průběhu druhého ročníku Grand - Prix, Městu Slavonice, Agentuře Česká
Kanada, Sparkasse Dačice, Centropenu Dačice, obci Staré Město, biatlonovému oddílu ze 
Starého Města. Akce se konala za podpory Jihočeského kraje. Krásný putovní pohár bude po 
celý rok uložen na obecním úřadu ve Starém Městě.

 Za vínem na Moravu a ještě dál cestovali cyklisté z regionu pod vedení cykloprůvodců z 
Volby pro Slavonicko. Expedice navštívila Pálavské vrchy, nejznámější vinařské oblasti na 
Moravě a Slovensku. Cyklisté projeli nové cyklotrasy v Rakousku, vystoupali na Děvín, 
kochali se soutokem mohutného Dunaje s řekou Moravou, navštívili císařské sídlo Schlosshof
a ještě mnoho dalšího. Celkem přes 200km za slunečného počasí nadchlo všechny účastníky 
podzimní akce.



Skvělá třídenní akce, kterou připravili organizátoři z Volby pro Slavonicko, byla všemi 
účastníky hodnocena velice kladně.

Sešla se však opět výborná, bezproblémová, zpěvná, cyklisticky zdatná partička nejen ze 
Slavonicka, Dačicka, ale z celé republiky

Současný starosta Slavonic Josef Urban a bývalý starosta Dačic Rudolf Hájek extra klíčem od
Malínků uzamkli cyklistickou sezónu pro rok 2012. 

 Podzimní motalinkování podesáté ve Slavonicích se konalo tradičně na sklonku října. Do 
našeho města přijely už jubilejně, šikulky z celé ČR, aby se opět zdokonalily v různých 
řemeslných kurzech. Tradiční setkání se v renesančních Slavonicích uskutečníilo už podesáté 
a hlavním organizátorem byla nezisková organizace Volba pro Slavonicko. Letos přišel 
pozdravit dámy, které si říkají MOTALINKY, starosta Slavonic pan Josef Urban a předal jim 
pamětní listy města, za trvalou přízeň a zviditelňování města. Slavonické Motalinky jsou 
zapsány v knize rekordů, nezištně pomáhají svými výrobky předčasně narozeným miminkům.
Jejich výrobky jsou i v seniorských domech po celé ČR. Letos bylo v pohraničním městečku 
opět mnoho nového a zajímavého. Motalinky rovněž předaly dar pro seniory do počáteckého 
zařízení, Ing. Hrnčířové. 

Na rukodělných kurzech ve Slavonicích vznikají výrobky, které pomáhají předčasně 
narozeným miminkům, jejich maminkám, ale i zařízením, která se o ně starají. Oddělení pro 
nedonošené novorozence jindřichohradecké nemocnice obdrželo v rámci projektu Mámy pro 
mámy dar v podobě kojících a polohovacích polštářů a zavinovaček. „Loni jsme se projektu 
účastnili poprvé a porodnici jsme věnovali zavinovačky," uvedla Vítězslava Benešová, která 
zaštiťuje rukodělné kurzy Motalinek, kde tyto výrobky vznikaly. V polovině listopadu někteří
členové vycestovali do Znojma na poslední Nordic- Walkingovou Tour 2012. Sešla tam 
zajímavá partička a lidí a nastínili jsme jim možnost spolupráce pro další léta. Uvidíme, plány
jsou jednak na samotné akce a pak také na označení tras zde na Slavonicku. Zkusili jsme také 
podat žádosti o granty na kraj, tak v únoru uvidíme, jak jsme uspěli. Letos město připravilo 
jednu výzvu pro neziskovky, aby připravované aktivity podpořilo. Konečně jsou pravidla, a 
kdo se snaží, město prezentovat má šanci, od radních nějakou korunu získat. 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, restauraci U Malínků, pojišťovně Generali, firmě Štefl dalším. Děkujeme i 
Jihočeskému kraji za grantovou podporu.                                 

Slavonice 10.1. 2013                       Jiří Beneš


