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Volba pro Slavonicko

Začátek roku 2013 byl pro naši organizaci tradičně spojen s organizování lyžařských aktivit. 
Třetí lednový víkend se poprvé v letošní sezóně dalo konečně na Slavonicku, Rudolecku, 
Staroměstsku vyjet na běžkách. Velkou zásluhu na realizaci měl pan Miloš Dvořák, který 
nelenil a v pátek do půlnoci projížděl všechny zimní běžecké trasy v regionu. Protože 
kilometrů to bylo opravdu hodně, tak ještě v sobotu časně ráno doladil stopy v okolí 
Matějovce. O víkendu tak vyrazily stovky lyžařů do perfektně upravených a nažehlených 
stop. V sobotu i v neděli si tak mohla většina příznivců běžeckého lyžování vychutnat pocit 
dokonalé běžecké stopy tak, jak je tomu třeba na horách. Kolem Matějovce a Stoječína to byla
dokonce stopa obousměrná. Všechny těšilo počasí, bylo totiž bezvětří a jenom několik málo 
stupňů pod nulou. Stopa byla tak úžasná, že to po ní jelo téměř samo (na modrý Swix – extra) 
a dokonalost byla završena možností se cestou občerstvit jak v Holubníku, tak ve Starém 
Městě. Zde se posedělo obzvlášť dobře, protože gulášek byl dokonalý. Pravidelné informace o
stavu lyžařských stop jsme občanům, turistům dodávali, přes web. Bohužel město si našich 
aktivit moc necenilo, nic nám finančně nepřispělo. Jezdili jsme pravidelně a volala nám 
spousta běžkařů, aby si ověřili možnosti a podmínky. Navíc jsme informovali o možnostech 
sjezdového lyžování v Dobersbergu a v Nové Bystřici. 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 technice fimo, drátkování, 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. 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. 
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. Letos 
poprvé naše sdružení spojilo sport se životním prostředím. Nordic - Walkingovou vycházkou 
kolem Slavonického potoka si připoměly účastnice řemeslných dílen významný páteční den 
22. 3. Světový den vody. Kdo se chtěl projít a poznat blíže tento krajinotvorný prvek 
Slavonic, přišel o víkendu do Arkády a vyšlápl si s námi!! Nejen tento den je příležitostí a 
důvodem připomenout si, že voda je bezpochyby jedním z nejdůležitějších zdrojů pro přežití a
důstojný život lidské civilizace. Lidé s vodou zvykli zacházet jako se zdrojem 
nevyčerpatelným a nezničitelným. A je čím dál tím jasnější, že takový přístup přináší 
bezprostřední ohrožení života na zemi. Tímto dnem i MOTALINKY poukázaly na problémy 
spojené s vodou a vodním hospodářství. Na akci, pořádanou Volbou pro Slavonicko,  
navazovaly další aktivity, zaměřeny především na čistotu a ochranu vod a na šetření vodními 
prostředky. Každoroční kampaň si tak klade za cíl, připomenout lidem na celém světě význam
vody a potřebu ochrany vodních zdrojů. 



Elektromobily to bylo hlavní téma roku 2013. 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. Mohli jste si tyto výrobky 
zakoupit či vlastnoručně zkusit vyrobit a výtěžek z prodeje putoval na charitativní akci – 
zakoupení speciálního vozítka pro kamaráda dětí ze Slavonic Radka Bučka. V dopoledních 
hodinách začala registrace již druhého zastavení celorepublikové Nordic Walking Tour 2013. 
U startu se postupně shromažďovali příznivci nordic walkingu nejen z Čech ale i z 
nedalekého Rakouska. Před polednem vyrazily dvě skupiny pochodníků na vycházku okolím 
Slavonic. Kratší trasu cca 6km absolvovali většinou maminky s dětmi, cestou si prohlédly 
vojenské opevnění, výstavu samorostů a mnoho dalších zajímavostí. Na delší trasu cca 15 km 
vyrazila většina přihlášených. Hlavní organizátoři Jirka a Víťa Benešovi z občanského 
sdružení Volba pro Slavonicko připravili opravdu krásnou a zajímavou procházku, na které 
nechybělo ani občerstvení ve formě drobných sladkostí či alko a nealko nápojů. Též měli 
účastníci možnost prohlédnout si vojenské opevnění, dále pokračovali na Trojmezí Čechy – 
Morava – Rakousko, kde mohli na vlastní oči spatřit hraniční kameny, vyfotit se a projít se i v
Rakousku . Velký úspěch měla i zastávka ve známé Maříži, v keramické dílně a prodejně 
keramiky. V odpoledních hodinách jsme se vrátili zpět do Slavonic, kde nás v hotelu U Růže 
čekala zasloužená odměna ve formě velmi chutného oběda. Závěrem akce samozřejmě 
proběhla tradiční bohatá tombola. Účastníci kromě krásných zážitků z procházky si odnášeli i 
dárky z tomboly, které věnovali partneři této akce. I jim samozřejmě patří velký dík. Jsou to 
především občanské sdružení Volba pro Slavonicko, Jihočeský kraj, Hotel U Růže, Winalite a
další sponzoři jihočeské akce. Podpořili jsme Radka Bučka.

 Na základě osvědčení Krajského úřadu Jihočeského kraje probíhala veřejná sbírka, jejímž 
cílem je získání prostředků na zakoupení speciálního vozíčku pro hendikepovaného čtyřletého
Radka Bučka. Cena vozítka je 36.000,- Kč. 



Občanské sdružení Volba pro Slavonicko se rovněž připojilo k projektu na podporu Radka 
Bučka. V rámci akce NORDIC – WALKING TOUR 2013, zorganizovala Volba pro 
Slavonicko rukodělné dílny. Lektoři věnovali vstupní materiál a veřejnost svými aktivitami, 
nákupem zboží přispěla Radku Bučkovi na pořízení vozítka částkou 1.900 Kč. Zároveň byl 
předán poukaz rodině Bučkových pro návštěvu Wellness centra v hotelu U Růže, v hodnotě 
450 Kč, pro rehabilitaci jejich syna. Děkujeme všem, kteří si zakoupili, či vyrobili něco pro 
své potěšení, či přispěli přímo na sbírkovou akci. 

Na prvomájovou středu vycestovala početná skupina vyznavačů cykloturistiky k Balatonu do 
Maďarska. Celá cyklistická pouť začínala na severozápadní straně jezera, v městečku Zánka. 
Ideální místo k ubytování, neboť právě ze Zánky vedou ty nejkrásnější cyklotrasy na všechny 
strany. Hned po příjezdu všichni vyrazili na testovací jízdu k jezeru. Po velice vydařeném 
seznamovacím večeru, s kytarovým doprovodem z Pelhřimova, se krásně usínalo. Druhý den, 
se pak cyklistická veleskupina rozdělila na partičky, které se vypravily po západním břehu 
Balatonu s přejezdem lodí na protilehlý břeh. Večerní kulturní program se opět vydařil a po 
písničkovém průřezu melodiemi 20. století se příjemně usínalo. Zájezd byl tentokrát pětidenní
a tak bylo času dost na projetí krásných, zajímavých míst, plných kvetoucích šeříků, jabloní, 
či jiných dřevin. Našli se i nadšenci, kteří za den stihli našlapat 154 km. Májové koupáníčko 
samozřejmě patřilo k výletu a voda z Balatonu mnohé osvěžila. Cyklisté najeli v průměru 280
km za 4 dny, převážně na rovinatých, kvalitních cyklostezkách. Co bylo však největším 
pomocníkem organizátorům, bylo počasí!!! Celé dny bylo příjemné teploučko, slunečno a tak 
opalovací krémy měly velkou spotřebu. Sv. Petr nadělil to nejlepší, co mohl. Díky . Sešla se 
opět výborná, bezproblémová, zpěvná, cyklisticky zdatná partička nejen ze Slavonicka, 
Dačicka, Novobystřicka, Telče, Jihlavy, ale i z dalších koutů naší republiky. Příjemnou tečkou
byla návštěva termálních lázní Kehida, kde všichni doléčili cyklistické bolístky, zahodili 
únavu a vraceli se šťastní domů. 

Na českobudějovickém výstavišti si dali dostaveníčko mladí konstruktéři elektromobilů v 
rámci Rallye Český Krumlov, pod křídly Volby. Jízda zručnosti, představení a předvedení 
elektromobilů veřejnosti bylo náplní setkání. Z renesančních Slavonic do Českých Budějovic 
přijely dvě posádky, kterým se úspěšně podařilo sestrojit v domácích dílnách elektromobily E 
- 125. Hlavním garantem bylo občanské sdružení Volba pro Slavonicko, které se zabývá na 
Dačicku, rozvojem technické tvořivosti mládeže a podporuje tuto činnost již několikátým 
rokem. Z pohledu je tato činnost jedinečná tím, že v současné době něco podobného v praxi i 
v základních školách dětem chybí. 

 Stánek Volby pro Slavonicko, v přímém sousedství s rozlehlou expozicí VUT z Brna, působil
sice skromně, ale pozornosti návštěvníků rozhodně neunikl. U našich elektromobilů byly k 
vidění zajímavě řešené elektromotory s regulátory přímo integrované do kola. Pan Jaromír 
Vegr ze sdružení Elektromobily-os zajistil výstavní plochu na výstavišti. Byl překvapen, jak 
znamenitě se konstruktéři do 15 ti let zhostili svého úkolu. „To je projekt, který má původně 
naučit kluky, aby si na něčem zajímavém navrhli podvozek. V klidu si ho nakreslí, nejdříve si 
ho vyzkouší teoreticky, pak si ho svaří, vyzkouší si ho v praxi, naučí se soustružit, dostanou 
všechny díly na motor, provedou zapojení,“ říká předseda sdružení Jaromír Vegr. 

 Byla to týmová spolupráce rodin, kde ti starší mohli předávat své zkušenosti svým dětem, či 
vnukům. Tato mezigenerační vazba v rodinách je dnes velice významná a potřebná pro 
rodinný soulad.



 Po přehlídce v Českých Budějovicích se účastníci přesunuli do Českého Krumlova, kde byli 
úspěšní realizátoři elektromobilů oceněni přímo na opravdové, závodní automobilové rampě.

První místa shodně odbržel tým Stálkov ve složení Vincent a Marian Dvořákovi s Jiřím 
Kněžíčkem za originální řešení řízení, rozvodů elektromobilu. První místo získal také tým 
Slavonice, Břetislav Huňáček a Břetislav Huňáček jun., se zajímavě vypracovaným tvarem a 
uloženým zdrojem pohonu. Oba stroje odlišovalo vyřešení přenosu točivého momentu od 
elektromotoru k hnané nápravě. Stálkovský monopost využil jednodušší systém přímého 
pohonu nápravy od motoru pomocí ozubeného řemene, zatímco Slavonice - Huňáčkovi 
použili složitější převod. Výhodou tohoto na první pohled složitějšího systému je menší 
zatížení motoru a především možnost výměny řetězového kola na hnané nápravě a tím 
možnost změny celkového převodu v závislosti na charakteru trati. O tom, jak se zrodil tento 
zázrak, si můžete udělat představu z připojené fotogalerie a krátkého videa na stránkách 
Volby pro Slavonicko. Občanské sdružení ve svých aktivitách bude pokračovat dále. Již 22. 6.
bude pořádat mezinárodní rallye elektromobilů se startem v sousedním rakouském 
Dobersbergu, kde budou vyrobené elektromobily také ke zhlédnutí. V podzimních měsících 
pak začne Střední zemědělská škola z Dačic, společně s VPS, s výrobou a konstrukcí 
elektrotraktoru, což bude určitá originalita, kde si studenti budou moci ověřit technické 
znalosti v praxi, pod vedením učitelů ze SZŠ. Slavonická veřejnost se pak může těšit na 
říjnovou jízdu zručnosti elektromobilů na náměstí i s rychlostní zkouškou. Celkové hodnocení
bude, na workshopu v Institutu Slavonice. Závěrem, je třeba ocenit trpělivost všech, kteří se 
podíleli na realizaci celého projektu. Pokud chceme v našem regionu čisté, zdravé město, tak 
si myslíme, že právě i elektromobily nám mohou částečně přispět k uchování zdravého 
životního prostředí. Ovšem to hlavní je získání technických dovedností, představivosti, 
návyků, neboť ty budou velice důležité pro formování dalších životních cest mladých. Projekt
je spolufinancován z evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Netradiční termín, ale tradičně pěkné počasí přilákalo na cestu pohádkovým lesem do 
Slavonic stovky dětí a velkou část dospělých. Hlavním pořadatelem bylo tradičně Město 
Slavonice, MĚKS a společenské organizace. Z areálu ve 13 hodin vyrazili na start první 
zájemci, na které čekala zajímavá stanoviště. Místní zájmové organizace připravily mnoho 
pohádkových úkolů. Volba pro Slavonicko měla stanoviště č. 1, pohádkovou Sluníčkovou 
vílu a zaměřila jej environmentálně s ohledem na ekologii a podporu 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 Sluníčkové 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. 
Pohádkový les už má své dobré jméno. Kreativita všech zájmových sdružení při výběru 
atrakcí, je obdivuhodná, proto je slavonický Mezinárodní den dětí tolik oblíbený. 

 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 100km. 
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. Nové odvětví u VPS ustanoveno : 

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. Solnohradská cyklistika očima účastníků

 pana Karla Urbánka z Vyškova, aby se podělil s návštěvníky stránek o své bezprostřední 
dojmy.

 Můžete čtenářům přiblížit, oblast, kterou jste letos na kolech poznávali?

 Letošní název naší cykloakce byl: Solnohradská jezera. Jedná se o oblast horního Rakouska, 
cestou z Lince na Salzburg. My jsme začínali v městečku Gmunden a podél krásného jezera 
Traunsee jsme pokračovali na Bad Ischl. V tomto císařském městečku jsme bydleli a 
hvězdicovitými výlety poznávali okolí. Tato oblast je bohatě protkaná kvalitními 
cyklostezkami a zavede Vás do krásných míst Solnohradských jezer. Cyklostezky vedou z 
Bad Ischlu na všechny strany a myslím, že místo našeho pobytu bylo vybráno výborně. Najeli
jsme kolem 300km, ale to není podstatné, důležité jsou zážitky, které si každý účastník mohl 
odvézt.

 Která zajímavá místa jste na trase navštívili?

 Navštívili jsme všechna známá i méně známá solnohradská jezera. Celkem jich bylo dvanáct.

 Každé jezero má své kouzlo, každé jezero je jiné, něčím jedinečné. Zajímavostí bylo mnoho. 
Všem doporučuji navštívit tuto oblast, kde je příjemné koupání pod horskými hřebeny. Snad 
nejvíce na mne dýchlo malé městečko pod Dachsteinem, Hallstatt. Někteří z nás také vyjeli 
lanovkou na dachsteinskou vyhlídku, kde jezera byla jako na dlani. Navštívili jsme 
pochopitelně i solné doly. V samotném městečku Bad Ischl, byly po celou dobu našeho 
pobytu císařské kulturní slavnosti, což bylo pochopitelně i pro nás zajímavé zhlédnout. 
Atmosféru dokreslovaly alpské velikány s výškou kolem 3.000 m, historické skvosty osídlení 
a mnoho dalších přírodních krás. Prostě úžasný cyklistický pětidenní zážitek. 

 Jaká byla skladba cyklistů?

Šlo o třicátníky až sedmdesátníky. Kupodivu všichni účastníci byli velmi dobře fyzicky 
připraveni. Skupiny jezdily podle svých zájmů a možností. Někteří zdolávali kopce, aby se 
mohli kochat výhledy, jiní si volili rovinatou oblast.

 Mezi účastníky byli cyklisté i z Rakouska. Podstatné bylo, že se dala dohromady již v 
minulosti osvědčená výborná parta nejen ze Slavonicka, Dačicka, Jemnicka, která přes den 
šlapala a večer se spontánně bavila. Prostě jsme si užívali. Po celou dobu bylo vesměs 
slunečno, příjemné počasí na cyklistiku, což bylo velmi důležité.

 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. 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!

 Co byste řekl na závěr.



 Myslím, že organizátoři udělali dobře, když nabídli peletonu pro letošní rok tuto oblast. 
Výhodou bylo, že jsme letos byli ubytováni na jednom místě po celou dobu zájezdu. 
Pětidenní track pro náš peloton byl optimální. Ani těch již zmíněných 300 km nezanechalo v 
nás zvláštní fyzickou únavu. V podstatě jsme dojeli svěží, obohaceni o nevšední zážitky. 
Letos nedošlo k žádným „dršťkopádům“, defekty byly zřídka. Těm co Solnohradská jezera 
ještě na kolech nenavštívili, vřele trasu doporučuji, včetně referencí. Je to o zážitcích na celý 
život. Nezbývá než poděkovat organizátorům za úžasný typ cykloakce, odvedli výbornou 
práci a zároveň vyznavače cyklistiky a In-line bruslení pozvat po domluvě na připravované 
podzimní akce. 

Překvapivě velký zájem slavonických houbařů potěšil organizátory z VPS. Výhodou bylo, že 
houbaře do tajemných lesů vyvezl autobus, kam by se mnozí nikdy nedostali. Za necelé dvě 
hodinky se skupina více jak 30 houbařů chlubila svými úlovky mykoložce z Třeboně, RNDr. 
Libuši Kotilové. Ta přijala pozvání od členů z Volby pro Slavonicko a poutavě rozdělovala 
houby na jedlé, nejedlé a jedovaté. Věřte, že i ty prudce jedovaté v naší oblasti bohatě rostou. 
Největšího hřiba praváka objevila Víťa Benešová, ten měl klobouk o průměru 28 cm a byl 
úplně zdravý. Kromě krásných hřibů to byla celá škála holubinek, klouzků, křemenáčů. Víte, 
že jedlé jsou i nalezené pýchavky, slizáci, některé druhy pavučince. Z jedovatých jsme 
objevili celou řadu muchomůrek, závojenka, některé z čirůvek. Pozor ani všechny nalezené 
bedly nebyly jedlé. Prostě výlet se vydařil a páteční houbaření si všichni pochvalovali. 
Zakončení bylo v samorostovém království pana Tůmy, kde mykoložka dokončila své 
povídání o houbařském světě.
 Zářijové odpoledne v Písečné patřilo netradiční, zajímavé aktivitě, která je v regionu 
novinkou. Podařilo se zde vybudovat nové hřiště včetně slušného zázemí pro METANOU. Po
náročných přípravách, mohl starosta přivítat rakouské partnery z Weikertschlagu a sportovní 
tým z Volby pro Slavonicko. Právě sporttým z VPS byl pověřen organizací úvodního turnaje 
na nové dráze a překladatelskou činností. Proběhla instruktáž, ukázky, seznámení s pravidly 
tohoto sportu. Všichni netrpělivě čekali, až si sami zkusí poslat metací náčiní po nové 
asfaltové dráze. Následně starosta Písečné, Vladimír Macků, vyhlásil turnaj o jablečný koš. 
Nalosovala se smíšená družstva a usilovně se bojovalo až do setmění. To, že v prvním turnaji 
zvítězilo družstvo Písečné, bylo zajisté spravedlivé a symbolické. Pro všechny v Písečné a 
okolí je to výzva a možnost vyzkoušet si nenáročnou aktivitu, která Vás může oslovit, 
pobavit. Hrají to všechny věkové kategorie, ženy i muži. Takže, přejme všem, aby se tento 
sport u Dyje usadil, šířil se hlavně mezi mladými, aby jednoduše, přinášel všem radost. Třeba 
jednou uslyšíme o sportovním klubu z Písečné více.
V rámci vzdělávacích programů pro všechny generace uspořádala Volba pro Slavonicko 
společně s městem Slavonice turistickou vycházku „Poznej Slavonický potok“. Místo, kde 
přesně pramení, však navštívil málokdo, což byl důvod k novému poznání. Skromná 
skupinka, nejen Slavonických, vyrazila na 14 km vycházku. Od pramenů do Slavonic 
účastníci napočítali 11 rybníků, což na poměrně krátkou vzdálenost je hodně. Na potoku bylo 
dříve ve Slavonicích 7 mlýnů. Podrobnosti a další zajímavosti účastníci vyslechli od místního 
znalce p. Tůmy v jeho samorostovém království. Slavonický potok je pro Vás novou 
nabídkou pro další možné cyklovýlety či pěší vycházky. Potok je mezinárodním pojítkem pro 
sportovní a kulturní aktivity. Organizátoři uspořádali vycházku v rámci svých mobilit za čisté 
životní prostředí. Přítomné instruktoři z VPS zasvětili i do správného pohybu i s možností 
využití Nordic – Walkingu. Kdo letos vycházku nestihl, má možnost s námi poznat další část 
Slavonického potoka v jarních měsících. V sobotu 14. září probíhal po celý den zajímavý 
tenisový turnaj na osmi kurtech, v krásném všesportovním areálu Sport - Land 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 22 dvojic, následoval finálový pavouk, 
kterého vzešli pozdější vítězové.
 Výsledky hlavního výkonnostního turnaje:
 1. Tůma - Schon, 2. Vonšovský - Neuwirt, 3. Komín – Piffl, 4. Doležal - Brauer

 Turnaj amatérů:
1. Kabelka – Křenek, 2. Musil – Kubek T., 3. Zuda – Brauer R., 4. Pokorný - Dollensky 
 Během turnaje přijel povzbudit hráče ing. Jiří Voříšek z oddělení sportu na krajském úřadě v 
Českých Budějovicích.
 Závěrečného předávání cen se zúčastnil radní Dačic, Richard Tůma, Herbert Strack z 
Kautzenu, Vladimír Říha z TJ Centropen Dačice a za Volbu pro Slavonicko Vítězslava 
Benešová.
 Tento turnaj byl pořádán za přispění Jihočeského kraje. Hlavním sponzorem turnaje byla 
Waldviertler Sparkasse von 1842 Jindřichův Hradec a Centropen Dačice, kterým patří 
poděkování za ceny věnované účastníkům této akce.
 V sobotu 14.9. vyrazil mezinárodní peleton v rámci přeshraničního projektu Dy – Tha – rail 
se symbolickým názvem : Sousedé jsou s námi taky, šlapou kola, jezdí vlaky. Akci pořádalo 
město Slavonice společně s Volbou pro Slavonicko. Po úvodních slovech starosty města, 
Josefa Urbana, cyklisté vyrazili, aby dokonale prokličkovali hranice regionu. Přes Maříž, 
Brunn, Klein Taxen, Landštejn, Stálkov do Slavonic. V peletonu se již objevila i elektrokola, 
která si získávají u nás i v Rakousku hodně příznivců. Letos jsme se přihlásili k projektu 
Mezinárodní mobility a zavázali se k: Organizování aktivit, které přispívají k přechodu od 
osobních automobilů k ekologicky šetrným dopravním prostředkům. Pokud je to možné, mělo
by alespoň jedno z těchto opatření být zaměřeno na přerozdělení silničního prostoru ve 
prospěch pěších a vyznavačům jízdy na kole. 

 Organizujeme celoročně
Programy – „Bezpečné bruslení na in-line bruslích“. VPS bruslařský klub předvede ukázky in
line bruslení pro veřejnost, zásady bezpečné jízdy na bruslích. Účastníci si mohou přinést 
svoje brusle a vyzkoušet si různé techniky jízdy. V neděli 22. 9. 2013 VPS uspořádá 
dopoledne vyjížďku pro E – kola Českou Kanadou na Rožnov k bizonům. Odpoledne Nordic 
– Walkingovou vycházku kolem slavonických rybníků. Projdeme Slavonický vycházkový 
okruh a zároveň se naučíme techniku správné chůze "Nordic - Walking“ s instruktory. 
Představíme svůj strategický koncept pro náš region za nižší ekologickou stopu, bez 
evropských peněz. První říjnový víkend vyrazili cyklisté od Tábora, přes Novou Bystřici, 
Slavonice, Dačice, do sousedního 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 elektrokola a hlavně zajímavou trasu. Letošní podzimní akce zavedla účastníky opět k 
Dunaji a to přímo do vyhlášené vinné oblasti Wachau. Žádné velké kopce, ale naopak spíše 
rovinky s otevřenými sklípky a spoustou podzimních oslav. Urodily se hrozny, švestky, 
hrušky a hlavně wachautský burčák, to nejsou žádná jablka či pančované dýně. Zastávek bylo 
několik. Cyklisté sledovali sběr hroznů a dokonce ochutnali sladké bobule i kvalitní „Veltlín“.
Sobotní počasí bylo ideální na cyklistiku a tak cyklisté najeli pěkných 65 km se startem v 
Marbachu, přes Melk, Spitz a končili až v Kremsu, rakouském městečku vína. Zde na 
účastníky čekalo příjemné ubytování a prohlídka historické části starého Kremsu s Rainerem. 
Ten přijel kvůli partě extra, aby se historicky i řečově vyřádil nad nevídanými obraty. Díky 



Rainere!! Večerní družba Dačice a Nové Bystřice neměla chybu. Ráno lehce mrholilo a tak 
vedení vyzvalo cyklisty k malé projížďce po Kremsu a Steinu, před ostrým nedělním startem. 
Poté se skupinka přesunula do druhého největšího kláštera v Gottweigu. Inverzní mlha bránila
v lepších výhledech, proto vedení přebral Vláďa a zavedl cyklisty do vinic na ochutnávku a na
odpolední košt. Zde v útulném sklípku se do všech útrob postupně rozlévalo výborné vínko, 
podávali se speciality na prkénku alla Wachau. Nechyběla exkurze do hlubokých sklepů, kde 
zraje kvalitní „Grunner Veltlín“. Košt byl velmi náročný, neboť dostat ze sklepa 40 cyklistů, 
kterým vínko nadmíru zachutnalo, byl problém. Ještě, že starosta Pepík Urban stačil otočit 
cykloklíčem a sezonu včas uzavřít. Návrat se maličko tedy opozdil, ale nikdo nelitoval.
 Organizátoři z Volby pro Slavonicko a příznivci, děkují za Vaši letošní přízeň. Pokud budete 
příští rok šlapat s námi, tak máme pro Vás připravené čtyři nabídky. 
Zajímavou podívanou připravili organizátoři z Volby pro Slavonicko, Elektro-Agentour z 
Rakouska, o.s.Elektromobily a MĚKS Slavonice ve čtvrtek 17.10.na slavonickém náměstí.
 DJ Zavík, lehce laděnými tóny přilákal na náměstí kolemjdoucí, jak z řad dospělých tak i 
mládeže.  Technický den na náměstí pro všechny!!A bylo se na co koukat, bylo co obdivovat. 
Návštěvníci měli možnost zhlédnout několik elektromobilů, elektroskútry, E-kola. Navíc se 
pod dohledem mohli všichni i projet, porovnat jízdní vlastnosti, nakouknout pod kapoty 
zajímavých strojů. Technický den ukázal příchozím i zhotovené prototypy elektromobilů 
E125, která zhotovily týmy Huňáčkovi a tým Stálkov - Dvořákovi. Pozvání na tento 
významný den přijal i prezident elektromobilů pan Jaromír Végr. Se zajímavými E - auty 
přijeli i partneři z Rakouska. Slavnostní zahájení provedl starosta Slavonic, Josef Urban a pak 
už se režie ujali organizátoři z Volby pro Slavonicko. Zajímavostí byla i účast a zkušební 
jízdy s elektrokotoučem po slavonickém náměstí. Tzv. MOTUČKO šlo z ruky do ruky a sílu 
motoru, fyziku v praxi, obdivoval nejeden návštěvník. K představení patřila pochopitelně i 
jízda zručnosti s náročným slalomem. Zlaté věnce a pěkné poháry nyní budou zdobit dílny 
obou elektrotýmů. Mladí budou mít vzpomínky a jejich dovednosti se jim v životě jistě 
neztratí. Následně se dostavili i partneři ze SOUZaS z Dačic, kteří rovněž se svými studenty 
připravují zajímavý elektrotraktor s nadčasovou výbavou. Závěrečné prezentace v podání 
Vojtěcha Trčky jen umocnily aktivity, které v rámci projektu Čistou mobilitou za lepší životní
prostředí, již VPS zrealizovala. „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 Františka Křižíka“ prohlásil na 
závěr Jiří Beneš z VPS. Projekt je podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj.
Podzimní dílny Motalinek byly ozdobou říjnových oslav a opět se velmi vydařily. 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 účastnily 
poprvé a porodnici jsme věnovaly zavinovačky," uvedla Vítězslava Benešová, která zaštiťuje 
rukodělné kurzy Motalinek, kde tyto výrobky vznikaly.

 

 .



 Zajímavou nabídku dostala Volba pro Slavonicko od svých partnerů z Rakouska. Tématem 
tentokrát bylo druhé společné česko-rakouské kuchtění s přípravou kompletního menu. 
Pomohla nám Majka Kubátová a Rakušané se opět jen olizovali jak jim chutnalo.

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 a o 

 V polovině listopadu někteří členové vycestovali do Znojma na poslední Nordic- 
Walkingovou Tour 2013. Sešla tam zajímavá partička a lidí a plánuje se rok 2014 možnost 
opět přivést tento podnik opět do Slavonic. 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. Dali nám na všechno 23.000 Kč, což při takovém počtu 
aktivit jsme utratili velice lehce. 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. 2013                       Jiří Beneš


