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Začátek roku 2011 byl pro naší organizaci, předznamenám, že se na radnici něco změnilo.  
Město dostalo nové vedení, starostou je opět Josef Urban a místostarostou Hynek Blažek.  
Rada doplněna- Miloš Fiala, Libor Karásek a Čestmír Palán. 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 volalo nám spousta běžkařů, aby si ověřili možnosti a 
podmínky.  Stopy byly nejvíce rozježděné u Kadolce od mysliveckého sdružení, které vede 
pan Voldřich ze Starého Hobzí. Za službu jsme příliš městem však odměněni nebyli, neboť 
granty vyhlásili někdy v červnu. Přesně na „pepíkovský“ víkend si daly dostaveníčko ve 
Slavonicích milovnice řemesel a netradičních technik. Do renesančního města se sjely opět 
lektorky z celé republiky, kde prostřednictvím různých kurzů učily zájemce nové techniky. 
Už v pátek 18.3. se  v Arkádě se učilo novým vzorům při pletení z papíru, zdobení vaječných 
výdutků slámou, voskem vyráběly se i madeirové kraslice. 
V sobotu práce navazovaly práce na kolovratu, plstění, tkaní. Lenka Šátková, účastnice TV 
programu „Den D“, učila háčkovat své postavičky a večer  vyprávěla, kde byla, co se naučila 
a jak probíhá natáčení v televizi. Vyzkoušely si  také první šperky z drátků, pletly se 
pomlázky a vytvořily jarní ozdoby do oken, okenními průsvity a další. Naše organizátorka 
v tisku k dílnám uvedla: Během tohoto víkendu se uskutečnil další ročník řemeslných dílen. 
Celé setkání opět připravilo občanské sdružení Volba pro Slavonicko, které je známo svými 
sportovně vzdělávacími aktivitami.
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. 
Úvod setkání obstaral páteční lampiónový průvod a volání jara. Hedvika Dvořáková pro 
všechny připravila zajímavou a zábavnou trasu s překážkami, které zúčastnění absolvovali 
spolu s lampiónky, za vydatného volání dětí i dospělých a jejich frkaček. V sychravém počasí 
přišlo přes 70 světlušek a dle posledních zpráv, jaro do Slavonic dorazí příští týden. Tuto akci 
pořádalo VPS spolu s MěKS.
Letos prošlo třinácti různými dílnami 66 kutilů. Největší zájem byl o vizovické dílny, lept 
skla, háčkování s Lenkou Šátkovou, výrobu šperků z drátů a korálků a zdobení vajíček. S 
velkým úspěchem se setkala též účast Valašského ogara Petra Háby, který je nejenom 
rodinným nositelem valašské tradice – výrobou vizovického pečiva, ale zároveň 
propagátorem a znalcem čínské medicíny. 
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. Počátkem března jsme společně 
s městem zavzpomínali na 20. Výročí otevření hraničního přechodu Slavonice – Fratres. 
Milan Souček zhotovil pěknou výstavu a naše sdružení moderovalo a připravovalo program. 
Na hranicích se sešlo mnoho významných osobností. Za ČR byl přítomen Fr. Štangl, 
starostové, zástupci škol a mnoho dalších.



Blížilo se jaro a naše cyklostroje už čekaly. V sobotu vyrazilo symbolicky 20 cyklistů, aby 
dokončili oslavy 20. výročí otevření hraničního přechodu Slavonice – Fratres. Akci pořádalo 
MěKS Slavonice společně s Nadací Jihočeské cyklostezky a VPS za přispění Sparkasse 
Dačice. Po úvodních slovech Čestmíra Palána cyklisté vyrazili, aby dokonale prokličkovali 
hranice ve východní části kraje. Přes Maříž, Slavětín, Rapollz, Neu Riegers do Písečné, kde 
na účastníky čekala speciální posilující gulášovka a další speciality. Výletu se zúčastnila i 
skupina z Dačic, kterou vedl Karel Chalupa. V cyklistickém peletonu byl i starosta 
Cizkrajova, Vít Krušina, radní Slavonic Miloš Fiala a člen Nadace JCC Milan Souček. Pro 
některé to byla příjemná, tréninková projížďka před velkou rakousko – maďarskou cykloakcí 
u Neziderského jezera o Velikonocích. Na předvelikonoční Velký pátek vycestovala početná 
skupina vyznavačů cykloturistiky k Neziderskému jezeru do Rakouska. Celá cyklistická pouť 
začínala na severu jezera, v městečku Parndorf. Po návštěvě outletových obchůdků se 
vykládalo na vlakovém nádraží, kde byly ideální prostory, jak pro prvotní občerstvení, tak pro
nezbytné jarní seřízení kol. Cesta pak už vedla směrem jižním a průvodci vybrali trasu B 21- 
třešňovou, která byla jednak mírně kopcovitá, ale hlavně zajímavá výhledy na jezero, bohatá 
na místní květenu, plná vinohradů. Pohodlně se cyklisté dostali do Rustu, kde byli všichni 
ubytováni symbolicky v kempu U Čápů. Rust je nádherné přístavní městečko, bohaté na 
památky a komíny krášlí snad dvacet čapích hnízd, včetně čapích rodinek. Po velice 
vydařeném večeru, s kytarovou skupinou duoboys Petr a Gusta se krásně usínalo. Druhý den, 
na Bílou sobotu, se pak cyklistická skupinka vypravila po B 10 do Maďarska, přes známou 
Šoproň, dále kolem jezera v nejjižnější části k zámečku Esterhazyjů. Odpoledne pak byl 
relaxační program v termálech v Hegyko, kde cyklisté trochu ulevili svému poněkud již 
unavenému tělu. To, že to byl balzámek pro všechny, netřeba se šířiti. Večerní kulturní 
program se opět vydařil a po písničkovém průřezu melodiemi 20. století se příjemně usínalo.
Velikonoční neděle byla pro všechny loučením s Rustem. Peleton šlapal ráno na jih do 
přístavu po B 10, kde se všichni převezli speciální lodí na východní stranu jezera. Pohled z 
Neziderského jezera byl úžasný. 
Odpoledne projeli cyklisté všechna zajímavá místa na pobřeží, Podersdorf a Neusiedel See se 
však asi líbily všem nejvíce.
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 cyklistická akce, kterou jsme pořádali  společně s Nadací Jihočeské cyklostezky byla v 
celém regionu České Kanady s centrem v Cyklocampu na Landštejně. Cyklistické dny  
probíhaly o víkendu 21. – 22. 5. 2011. V sobotu se vyjíždělo ze tří míst, které byly spojeny s 
historií Petra Voka a Rožmberků. Cyklisté si vybrali ze zajímavé nabídky. Dojezdy 
jednotlivých tras byly v podvečer vždy na Landštejn. Organizátoři  zavedli návštěvníky do 
míst, kde se pohybovali páni z Hradce. Zachariáš z Hradce, jeho vztah ke Slavonicím a okolí 
je známý, byl navíc poručníkem Kateřiny z Ludenic. Ta byla manželkou právě Petra Voka. 
Na Landštejně, hradě Vítkovců, se svatba připravovala, jak praví historie. Slavonice, navíc v 
roce 2011 si  připomínaly 50. výročí vzniku Městské památkové rezervace. Možnost byla 
seznámit se i s územím, které bohatlo právě díky ekonomickému přínosu, díky různým 
privilegiím, které tato oblast dostala. Cyklisté projeli nedotčenou a čistou krajinou se stinnými
lesy, projeli alejemi starobylých cest. Na nových trasách objevili účastníci, mystická zákoutí, 
překvapivé vyhlídky, kamenná pole, rybníky z dob Rožmberků. O dobré hospůdky nebyla 
nouze. Letos navíc připravili i doprovodné akce u Cyklocampu pod přehradou. Probíhaly i 
náborové závody na In-linech v sobotu po dojezdu všech účastníků. K prvnímu veřejnému 



závodu na in-linech v České Kanadě se sešlo 16 štafet, to je celkem 48 závodníků, pohodářů. 
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. Poslední závodníci však už dojížděli v 
dešti, neboť nad Starým Městem se přehnala bouřková přeháňka, což zajisté ovlivnilo i 
výsledný čas posledních štafet. Nikdo však závod nevzdal a poslední závodníci dojížděli zcela
mokří, ale spokojení.
Závodům předcházelo 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, osmičku, převážení nůše s míčky, jízdu ve 
zúženém koridoru a další. Zábavné odpoledne hodnotili kladně hlavně rodiče, kteří přijeli s 
malými dětmi, neboť úsměvy dětí byly příjemnou odměnou pro organizátory. Vyhodnocení 
celé akce proběhlo v Cyklocampu Landštejn. Putovní pohár pro vítězné družstvo věnovala 
Agentura Česká Kanada. Osobně jej předával ředitel agentury Ladislav Mátl.
Na stupínek nejvyšší v prvním ročníku Grand Prix – Česká Kanada vystoupila štafeta ze 
Slavonic, Vítězslava Benešová, Jiří Beneš a Vítězslava Krmníčková. Druhé místo obsadila 
štafeta z Olomouce - Jiří Vysloužil, Jakub Dusík, Julie Koudelová a třetí místo získala štafeta 
z Chrástu - Kateřina Kneiblová, Eva Kovaříková a Viktor Kačer. Ceny a medaile předával 
starosta Starého Města Marián Khandl, který byl zároveň přímým partnerem celé akce spolu s
hasiči ze stejné obce.
Hlavní organizátoři děkují všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu prvního ročníku Grand 
- Prix, Městu Slavonice, Agentuře Česká Kanada, Sparkasse Dačice, obci Staré Město, 
hasičům ze Starého Města a Cyklocampu pod Landštejnem. Akce se konala za podpory 
Jihočeského kraje. Krásný putovní pohár bude po celý rok uložen na obecním úřadu ve 
Starém Městě.Grand – Prix Česká Kanada.Léto patřilo i naší adrenalinové skupině sportovců. 
Ti odjeli přes Rakousko, Švýcarsko do Francie, aby se pokusili zdolat nejvyšší horu Evropy 
Mt. Blanck. Nakonec vše se podařilo na vrchol se dostali Broňa Součková a Vojta Trčka- 
ohromný úspěch a mohla tam zavlát i slavonická vlajka. Výborný servis odvedli ostatní, 
hlavně Milan Souček.

Další akcí byly letní dílny a oslavy Petra Voka ve městě. Městskými oslavami začalo ve 
Slavonicích kulturní léto 2011. MěKS, Volba pro Slavonicko, Hafling jezdecký klub, 
připravili pro návštěvníky města velice zdařilou, zajímavou akci.
V sobotu slavonický purkmistr přivítal Petra Voka a zahájil oslavy k 400. výročí úmrtí 
posledního Rožmberka. Petr Vok pochválil Slavonické za vstřícnost k vrchnosti. Tance, 
renesanční hudba, veselí, tak probíhaly odpolední oslavy. Přímým účastníkem byl rovněž na 
náměstí i kulinářský specialista Petr Stupka. Od mistra tohoto kuchařského umění se přítomní 
přiučili gurmánským specialitám, jak kuchtili už Rožmberkové. Návštěvníci ochutnali 
dobroty, které konzumovali naši předci. Jáhlová kaše pana Zachariáše s třešněmi dostala 
nejednoho gurmána. Sobotní odpoledne navíc patřilo i řemeslům. Na náměstí, si všichni 
mohli vyzkoušet zajímavé techniky, od tkaní, přes fusing, tiskání, malování až po 
frivolitkování. Organizátoři opět přivedli do Slavonic mnoho nových návštěvníků, připravili 
pro všechny, i domácí, zajímavý program. Takové drobné akce přispívají pro rozvoj místních 
podnikatelů.

Hlavní cyklistickou akcí byla srpnová výprava podél Innu v Rakousku. Redakce si pozvala k 
rozhovoru účastníka cykloakce paní Jiřinu Janouchovou z Liberce, aby se podělila s čtenáři o 
své bezprostřední dojmy.
Můžete čtenářům přiblížit, kde se Innská cyklostezka nachází?
Pro nás začínala u ve Švýcarsku, nedaleko od St. Mořice a vedla podél řeky Innu až do 
Kufsteinu, jak rozhodli organizátoři z Volby pro Slavonicko. Na trasu jsme nastupovali v 



nadmořské výšce cca 1.500 m. Cyklostezka patří k nejhezčím v Rakousku a sjížděli jsme 
trasu 350 km do nadmořské výšky 400 m, prakticky stále lehce s kopce, když místy o 
stoupání nebyla nouze.
Která zajímavá místa jste na trase navštívili ?
Začínali jsme v místech, kde Inn je skutečně ještě horskou říčkou ve Švýcarsku. Postupně 
jsme navštívili zajímavá místa. Uvedu však jen některá. Landeck, Imst, Stams, Rattenburg, 
Worgl, Kufstein v Tyrolsku. Zajímavostí bylo mnoho. Všem doporučuji navštívit městečko 
Wattens, kde firma Swarovski vyrábí známé skleněné šperky. Jednu noc jsme strávili v 
adrenalinovém centru AREA 47, kde jsme si vyzkoušeli nocleh v Tee-pee a prohlédli si nový 
moderní areál. Kromě toho, jsme projeli i metropolí Tyrolska, Innsbruckem, kde nás čekala 
prohlídka a kde jsme také nocovali. Moc na mě město zapůsobilo. Atmosféru doladily alpské 
velikány s výškou kolem 3.000 m, kufsteinská pevnost s historickým centrem a mnoho 
dalšího. Skupinky si vyjely i do kopců. Zajímavá byla projížďka na Achensee a do známého 
tyrolského údolí Zillertal.
Jaká byla skladba cyklistů?
Kupodivu všichni účastníci byli velmi dobře fyzicky připraveni, takže jezdila celá skupina 
vesměs pohromadě. Mezi účastníky byli cyklisté i z Rakouska. Myslím, že nejmladšímu bylo 
8 let a nejstaršímu 68 let. Podstatné je, že se dala dohromady výborná parta z celé republiky, 
která přes den šlapala a večer se dokázala pořádně bavit a užívat si. Jeden den nás sice 
zaskočil déšť, ale i s tím cyklisté musí počítat, zvláště pak v horách, kde se mění počasí 
rychle.
Kdo celou akci připravoval?
Hlavní zásluhu na bezchybné organizaci mají manželé Benešovi z Volby pro Slavonicko. Ti 
mají v této oblasti mnoho dobrých známých, kteří nezištně pomohli nejen s ubytováním. 
Výborným průvodcem, byl Rainer Miksche a pochopitelně firma Štefl – tour, která zajistila 
bezpečnou dopravu všem účastníkům. Ubytováni jsme byli v příjemných rakouských 
penzionech, kde jsme našli veškerý potřebný komfort a zázemí. Velká jednička!
Co byste řekla na závěr.
Myslím, že organizátoři udělali dobře, když jsme mohli vyrazit na cykloakci ve večerních 
hodinách a noc jsme strávili v autobusu. Ušetřili jsme v podstatě jeden cyklistický den. Počet 
5 ti dní pro náš peloton byl optimální.
Ti nejzdatnější ujeli téměř 350 km, větší zranění, defekty se nám však naštěstí vyhýbaly. Těm 
co pod Alpami ještě na kolech nebyli, vřele trasu doporučuji, je to o zážitcích na celý život.
Chtěla bych poděkovat organizátorům, odvedli výbornou práci. Loučení se sezonou 
uspořádala Volba pro Slavonicko ve Vídni a Wachau. První říjnový víkend vyrazili cyklisté z 
regionu do sousedního, podzimního Rakouska. Jak mnozí příznivci cyklistiky ví, je to země, 
kde cyklostezek je nepřeberné množství a vybrat tu správnou není snadné. Ovšem podzim 
kolem Dunaje je fascinující a možností jak tam zakončit sezónu je nepřeberné množství. 
Organizátoři z Volby pro Slavonicko připravili pro příznivce podzimních aktivit nejen kola, 
ale i nabídli možnost projet se na krásně upravených tratích i na In-line bruslích.
Letošní podzimní akce zavedla účastníky opět k Dunaji a to přímo do vyhlášené vinné oblasti 
Wachau. Žádné kopce, ale naopak rovinky s otevřenými sklípky a spoustou podzimních oslav,
neboť i v Rakousku se urodily výborné hrozny a srdce vinařů se tetelila. Zastávek bylo 
několik. Cyklisté sledovali sběr hroznů a dokonce ochutnali sladké bobule i kvalitní burčák.
Sobotní počasí bylo ideální na cyklistiku a tak cyklisté najeli pěkných 72 km a končili až v 
Tullnu, rakouském městečku květin. Poté se skupinka přesunula do Vídně, kde po ubytování 
nastoupila kvalitní rakouská kuchyně, kterou si všichni náležitě vychutnali. Druhý den vyjeli 
cyklisté na Kahlenberg a Lepoldsberg, kde za krásného jasného počasí měli Vídeň jako na 
dlani. 
Cyklisté se rozdělili do dvou skupin podle vlastního výběru. První skupina spolu s průvodcem



projela známé vídeňské kulturní skvosty. Pochopitelně si účastníci nenechali ujít zastaveníčko
ve známém zábavném Prátru. Kolaříkova vepřová kolena a výborně ošetřený Budvárek 
proměnil četné účastníky v gurmány a na odpolední projížďku se už některým moc nechtělo. 
Ale na povel „na koně“, cyklisté v pohodě projeli i kolem rakouské Opery, zhlédli opravený 
rakouský Parlament, nezapomněli na Hofburg, vídeňskou Universitu. Poslední část pohodové 
jízdy vedla do Schonbrunnu. 
Druhá skupinka, projela s průvodci vídeňským lesem s různými prvky obtížnosti po extra 
bikových stezkách rovněž do Schonbrunnu, kde je čekala prohlídka letního císařského sídla. 
Na závěr už čekala opěvovaná vídeňská káva, domácí jablečný štrůdl se šlehačkou a 
vanilkovou omáčkou. Současný starosta Slavonic Josef Urban a bývalý starosta Dačic Rudolf 
Hájek extra klíčem od Malínků uzamkli cyklistickou sezónu pro rok 2011. Uspořádali jsme i 
místní akce, jako stanoviště ke Dni dětí. Z areálu ve 13 hodin vyrazili na start první zájemci, 
na které čekalo devět stanovišť. Místní zájmové organizace připravily mnoho zajímavých 
úkolů. Volba pro Slavonicko měla stanoviště č. 8 a zaměřila jej environmentálně s ohledem 
na ekologii. Do celého odpoledne vnesla stěžejní myšlenku, udržet cestu pohádkovým lesem 
čistou a vysbírat i drobnosti, které do lesa nepatří. Přímo na stanovišti se pak učily děti 
prostřednictvím víly Apolenky a jejich pomocníků nasbíraný odpad správně třídit. Byla to 
výborná, smysluplná aktivita a byla kladně hodnocena i dospělými návštěvníky. Pochvala 
patří nejen dětem, ale i rodičům, neboť les po tomto odpoledni zůstal skutečně čistý. 
Překvapivá byla i informovanost dětí, jak správně třídit odpad. Jak vidno, nejlépe je začít u 
nejmenších a ti už ví jak působit na rodiče a prarodiče, aby starý papír, plasty, sklo, 
elektroodpad našly místo tam kam patří. Slavonický dětský den se vydařil, překvapivá byla 
vysoká účast i návštěvníků z okolních měst a obcí. Pohádkový les už má své dobré jméno a 
jeho oblíbenost je veliká. 

Koncem srpna se skupina z naší organizace zúčastnila workshopu v německém Frankfurtu, 
kde s dalšími zástupci z Evropy nacvičovali různé aktivity, které vedou udržování a trénování 
mozkových činností. Zajímavé poučné- využití v budoucnosti i pro Slavonické. Na podzim 
jsme dostali opět pozvání na řemeslné dílny do Českého Rudolce a Počátek. Získali jsme opět
grant ze Silvy Nortici – Čas letí. Na poslední říjnový víkend si dali pak 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. Přímým účastníkem byl navíc v sobotu 29.10. i kulinářský 
specialista Petr Stupka, známý z televizního čarování. Od mistra tohoto kuchařského umění se
přiučili všichni gurmánským rybím specialitám a rovněž vše ochutnat. Podávalo se  5 ti 
chodové MENU. Oslavy budou ještě pokračovat i v roce 2012. V listopadu bylo ještě pěkné 
počasí, jezdili jsme na kolech a vyráželi na turistické pochody. Požádali jsme město v rámci 
rozvoje adrenalinových aktivit o zvelebení slavonického kamenolomu, ale bohužel. Město 
neoplývá financemi, takže tento plán ztroskotal. Podařilo se ale získat pro slavonické děti 
grant na podporu technického myšlení a rozvoj zručnosti. Děti budou vyrábět společně 
s rakouskými dětmi solární panely. Letos poprvé město připravilo dvě výzvy 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. 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, Hannesi Mayerovi z Rakouska, obci Písečné, Cizkrajovu, Silvě Nortice, Nadaci 
Jihočeské cyklostezky, Sparkasse, Josefu Kolářovi, restauraci U Malínků, firmě Štefl dalším. 
Děkujeme i Jihočeskému kraji za podporu.                                             Slavonice 10.1. 2012


