
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI  2017

Volba pro Slavonicko z.s. 

Letošní rok jsme zahájili  novou tradicí hned 12. ledna 2017 – vyhlásili  jsme celoroční aktivity pod
názvem ÚPLŃKOVÉ VÝŠLAPY – JAKO MEZIGENERAČNÍ AKTIVITA- spojená s malým cvičením prstové
jógy a zklidnění mysli. 

Vlčí úplněk – 12. Ledna – 8 ÚČASTNÍKŮ 

 Podle původních amerických obyvatel je lednový úplněk pojmenován vlčí. Právě díky němu zřejmě
vznikla  spojitost  vlků a úplňku.  V lednu,  když hodně mrzne,  se  totiž  špatně shání potrava,  a  tak
hladoví vlci vyli na Měsíc. Vy se sice ve vlka asi neproměníte doslova, ale může se stát, že s vaší
psychikou úplněk pěkně zamává. Stejně jako zoufalí vlci po potravě i vy budete po něčem toužit. Sami
ještě nebudete vědět po čem, protože jste se ještě nevzpamatovali z konce předchozího roku. Ale v
každém případě prahnete po změně.

Sněžný (hladový) úplněk – 11. února – 12 ÚČASTNÍKŮ

V únoru  většinou  padal  sníh  nejsilněji,  pokryl  všechno a  obstarat  si  potravu  bylo  pro lidi  téměř
nemyslitelné. Nejen pro zvířata to bylo období hladu. Problémy našich předků už nás sice netrápí, ale
přesto se zdá definice hladový tou správnou. Zima je dlouhá, dny stále krátké a temnota vám pomalu
zatemňuje mysl. Nejčernější myšlenky vás napadnou právě během Hladového úplňku.

Červí úplněk – 12. března – 14 účastníků

Název vznikl  jednoduše proto, že se příroda po dlouhé době zase začíná probírat  k životu.  První
bytosti, které se prodírají ze zmrzlé půdy, jsou právě červi. Stejně jako zamrzlá půda se i vy začnete
probouzet k životu. Zaplaví vás síla a budete zase cítit, že se můžete zhluboka nadechnout. 

Růžový úplněk – 11. dubna – 13 účastníků 

Všechno kolem začíná kvést, pučet a vznikají zárodky nového života. Pozor na to, aby vás euforie
Růžového úplňku neovládla až příliš.  Mohou se vám trochu začít zapalovat lýtka, ale nenechte se
oklamat. Může se jednat pouze o iluzi rozjařené mysli. 

Květinový úplněk – 10. Května – 22 účastníků 

 Období sázení kukuřice. Podle toho také někdy Kukuřičný úplněk. Stejně jako příroda i vy jste někdy
v  tomto  období  v  rozkvětu.  Pocítíte  nový  příval  energie  a  některé  dokonce  čekají  nové  lásky.
Koneckonců jedná se o období plodnosti, takže vlastně proč ne.

Jahodový úplněk – 9. Červen – 21 účastníků

 Stejně jako dozrávají  jahody i vy budete pomalu dozrávat do další životní fáze. Letošní Jahodový
úplněk bude ve znamení velkých životních změn, na to, jaké změny s sebou přinese, si ale musíte
ještě chvíli počkat. 

Bouřkový úplněk – 9. Července 16 účastníků



Období bouřek se blíží, a to nejen tam venku za okny, ale i ve vašem životě. Letos to tedy bude stát za
to a budete se opravdu snažit, abyste tu pomyslnou bouři přečkali ve zdraví. 

Jeseteří úplněk – 7. srpna – 23 účastníků

Jeseter byla u původních amerických obyvatel velmi oblíbená ryba, která se dala nejlépe chytat právě
v tomto období.  I  vy budete plout mezi  nastalými  problémy jako ryba ve vodě.  Rezignujete a v
podstatě to bude to nejlepší, co se dá udělat. 

Kukuřičný úplněk – 6. září – 14 účastníků

Období sklizně. Stejně tak i vy konečně sklidíte za své úspěchy. Sladká odměna vás nemine, ale ve
svém dlouhodobém úsilí ani přesto nesmíte polevit. Jinak euforie brzy vyprchá a z úspěchu nezbude
nic.

 Dožínkový úplněk – 5. Října – 16 účastníků

 Někdy se mu říká i Úplněk lovců. Období, kdy se připravují zásoby na zimu. I vy budete tak trochu
lovit v nových vodách. Čekají vás totiž zásadní změny a ocitnete se v úplně novém prostředí. Berte to
jako novou výzvu, která by mohla vést k potenciálnímu úspěchu. 

Bobří úplněk – 4. listopadu – 12 účastníků

V tomto období se kladly pasti na bobry. Jejich kožešiny pak lovce hřály po celou zimu. Pro vás to
ovšem nebude nijak bouřlivé období, svá dramata jste si za rok prožili, takže se raději stáhnete a jako
medvěd se připravíte k zimnímu spánku. 

Ledový úplněk – 3. prosince – realizovali jsme jej 4. 12 – 11 účastníků

Noci se prodlužují,  dny se zkracují  a opět nastává doba temna. Sotva se vzpamatujete z jednoho
temného období,  už je  tu další  a jako mávnutím kouzelného proutku ve vás opět Ledový úplněk
vyvolá deprese.

HISTORICKY PRVNÍ PROMOCE SLAVONICKÉ VU3V

V pondělí 16. 1. 2017 se naše slavonická skupina studentů VU3V zúčastnila slavnostní promoce na
České zemědělské univerzitě Provozně ekonomické fakulty v Praze. Bylo to velmi příjemné završení
našeho  tříletého  studijního  úsilí,  během  kterého  jsme  měli  možnost  seznámit  se  se  zajímavými
přednáškami a  dozvědět se spoustu nových informací. Samotná promoce probíhala ve slavnostní
atmosféře a měla důstojný ráz. Bylo až dojemné sledovat některé více než starší (nemohu napsat
„staré“, protože tito lidé jsou a budou mladí duchem stále) „studenty“, kteří si hrdě vyzvedávali své
zasloužené diplomy.

Tento den dopoledne byli promováni absolventi z 22 studijních míst z celé republiky, ale vzhledem k
tomu, že promoce pokračovali dál, je těchto míst celkem podstatně víc.

Založit virtuální univerzitu třetího věku byl výborný nápad, protože ne každý má možnost navštěvovat
přednášky přímo v přednáškových sálech na univerzitách. Můžeme jen poděkovat všem, kteří se na
virtuálních přednáškách podílejí, kteří věnují svůj čas tomu, aby každý člověk starší 50. let třeba z
malé vísky měl možnost se vzdělávat a stále na sobě pracovat.



Naše studijní skupina se rozhodla pokračovat dál ve studiu a je právě teď velká příležitost přidat se k
nám.

Musím za všechny poděkovat zakladatelům a organizátorům manželům Benešovým, kteří byli těmi
„pachateli“ a tuto možnost nám ve Slavonicích umožnili. Univerzita pracovala i v letošním roce. 

Řemeslné Slavonice aneb setkání motalinek proběhlo opět v měsíci březnu za účasti 17 lektorek.
Jarní  dostaveníčko  si  ve  Slavonicích  dali  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 se drátování, šití desek, knížek a kabelek, práce na hrnčířském kruhu
nebo jenom potiskat tričko originálními razítky Zuzany Krajčovičové. 

I  v letošním roce zajišťujeme zdárný průběh Virtuální univerzity třetího věku, kde je  zapojeno 23
posluchačů – seniorů.

Velikonoční  cykloakce  byla směrována do Velkého Meděru – zde měli jednotlivci volný program –
kdo  chtěl,  využíval  termály,  ostatní  hledali  zajímavosti  přírodních  krás  na  kolech.  Akce  měla  38
účastníků  a  byla  dobře hodnocena jak  cyklisty,  tak  i  relaxujícímu účastníky.  Po  celou dobu bylo
slunečné počasí.  Cyklisté  najezdilo  100 -  200 km, keškaří  nasbírali   své  úlovky   a  termální  lázně
posloužily všem skupinám. Všichni jsme se vrátili v pořádku zpět a děvčaty neunikla ani velikonoční
mrskačce. Pomladili  je  nejen slovenští  chlapci,  ale i  mužští  účastníci zájezdu.  Byl  to fajn zájezd a
těšíme se na další.  

Druhý ročník MEMORIÁLU JIRKY BENEŠE

Druhé  letošní  zastavení  Nordic  Walking  Tour  2017  se  uskutečnilo  již  tradičně  v  jihočeských
Slavonicích.  Letošní  ročník se konal  již  druhým rokem jako Memoriál  Jirky Beneše -  výborného
člověka a zakladatele nordic walkingu v České Kanadě.

 Někteří  účastníci  se již  v pátek dostavili  do Slavonic a prodloužili  si  tak  víkend plný zážitků a
příjemně prožitého volného času, který Slavonice a jejich okolí nabízí. V sobotu kolem 9 hodiny se
za mírného mrholení začali trousit první zájemci o registraci. Celorepubliková deštivá předpověď se
úplně nenaplnila, počasí bylo vskutku aprílové – chvilku deštík, chvilku krásně sluníčko, až ke konci
vycházky dlouhé trati přepadl účastníky pořádný liják, ale i to ke sportu a turistice patří. Nejsme
přeci s cukru

Účastníky přivítal místostarosta Slavonic Ing. Karel Pavlů, který vzpomenul vlídnými slovy právě na
Jirku Beneše, svého kamaráda, pana učitele a vždy aktivně činného občana Slavonic. Poděkoval též
celému realizačnímu týmu za přípravu této pěkné akce.

Kolem  11  hodiny  vyrazili  na  různě  dlouhé  tratě  v  několika  skupinách  za  doprovodu  zkušené
instruktorky  severské  chůze –  Víti  Benešové a paní  Věry  Fialové z  Infocentra  Slavonic.  Víťa za
pomoci  „figuranta“  -  předsedy  Českého  klubu  nordic  walkingu  Radka  Douši  zorganizovala
instruktáž  a  krátkou rozcvičku. Dopolední  program byl  zajištěn dětmi  z  místní  školky a školy –
roztočily i se svými rodiči náměstí s kruhy hula hoop a celý doprovodný program vtipně tradičně
moderoval Míra Palán. Super pecky již tradičně pouštěl a dobrou náladu tvořil DJ Danny.



Trasy byly opět vedené jinak než v minulých letech, a tak se potvrdila skutečnost, že okolí Slavonic
nabízí stále něco nového k objevování. Delší trasa cca 12 km vedla letos kolem pevnostního areálu,
Památníku železné opony, Trojmezí  a přes věhlasnou Maříž  zpět do Slavonic.  Kratší trasa byla
naplánována stejným směrem kolem rybníků Vožralý,  Dědek a zpět na náměstí  do Slavonic.  Již
začínáme pomalu plánovat a konzultovat s místními organizátory trasy na příští  ročník a určitě
opět nebudete zklamáni.

V odpoledních hodinách v závěru akce proběhla tombola – slosování  startovních čísel  a krátké
zhodnocení. Všichni zúčastnění včetně pořadatelů, zástupců města a Informačního centra Slavonice
se shodli na tom, že příští rok se sejdeme opět na stejném místě

Zvláštní  poděkování  patří:  generálnímu partnerovi  Zdravotní  pojišťovně ministerstva  vnitra  ČR,
Vítězslavě Benešové, paní Fialové a Ivetce z IC Slavonice,  celému týmu Penzionu Bejčkův Mlýn a
hotelu Růže ve Slavonicích za perfektní zázemí, Volbě pro Slavonicko, městu Slavonice a dalším.
Těšíme se na Vás na dalších akcích Českého klubu nordic walking.

Volba pro Slavonicko si vzala za úkol zajistit módní přehlídku na prodej outfitů z Kapičky.  Vystoupilo
10 modelek od 1 - 65 let a jednoho mladého muže a 64 modelů, které byly přímo již ten den ke koupi
ve Spolkovém domě. Akce proběhla  21. 7. na náměstí Míru do Slavonic. Výtěžek z celé akce byl
věnován na Transplantační jednotku kostní dřeně v Praze Motole. Hlavním organizátorem celodenní
akce byla kapička Nadi Cigaleové. 

Labská cyklostezka na přelomu července a srpna 2017

Největší  cyklo  akce  této  sezony,  kterou  pořádá  Volba  pro  Slavonicko,  vyšla  letos  na  poslední
červencový prodloužený víkend. Za cíl jsme si dali  projet podél řeky Labe nejenom na území naší
republiky, ale protáhnout trasu ještě dál do Německa. Vše začalo ve čtvrtek v ranních hodinách, kdy
jsme tradičně s Jirkou Bastlem vyrazili na trase Slavonice – Dačice – Církvice až do našeho startovního
města  Mělník.  Tam  na  nás  čekali  poslední  účastníci  zájezdu  a  náš  počet  se  ustálil  na  46
cyklonadšencích. První den jsme s meziprohlídkou zvláštně smutného města Terezín dorazili po asi 56
km do města Litoměřice.  Tam jsme byli  ubytovaní v  Hostelu U Sv.  Štěpána a trochu pošmourné
počasí vylepšilo výborné místní pivo Štěpán v Biskupském pivovaru, přímo v místě našeho ubytování.
Druhý den po krátké prohlídce litoměřického náměstí a drobné opravě Rainerova kola jsme už se
sluníčkem pokračovali dál směr Děčín. Nenechali jsme si na trase samozřejmě ujít ani ochutnávku
vína v rodinném vinařství Mikulenkovi, které leží v srdci vinařského mikroregionu Porta Bohemica.
Pan majitel byl naší cyklotlupou po ránu lehce zaskočen, ale nakonec to byla příjemná zastávka se
sedmi lahvinkami. Ještě se zastávkou u hradu Střekov jsme v pohodě dojeli do krásného Děčína. Tam
Rainer neznámo jak,  vyčaroval  na labské rovině děsné stoupání,  které  se zdálo,  že nemá konce.
Odměnou za namáhavý závěr trasy nám ale bylo krásné ubytování v Hotelu U Kaple. Nejkrásnější část
našeho putování  na  nás  čekala  třetí  den.  Vyjeli  jsme ráno po  prohlídce  Thunské  kaple  Sv.  Jana
Nepomuckého s vyčerpávajícím výkladem.  Cestou jsme projížděli  úžasným krajem Česko-Saského
Švýcarska.  Minuli jsme mohutný hrad Königstein, pod kterým jsme se převezli na druhou stranu Labe
a odpoledne jsme dali trošku pěší turistiky po Saském Švýcarsku a pokračovali do cíle třetího dne, do
Pirny. Čtvrtý den byl nejnáročnější, protože jsme museli zvládnout na kole přesně 97 km. Naštěstí
jsme to netušili, protože Rainerova záhadná navigace zásadně předvídá o deset až dvacet km méně,
než je potom skutečnost . Cestou jsme prošli náměstí v Drážďanech, projeli Míšní a šťastně dojeli do
místa  našeho  posledního  noclehu  ve  Strehle.  Závěrečný  den  nám  zbyla  už  jenom  pohodová



dopolední trasa ze Strehly do Torgau cca 40 km, kde jsme se odměnili kávou a zákuskem. V jednu
hodinu jsme vyráželi plni zážitků směr domov, netuše co nás ještě čeká. Asi 13 km od hranic s naší
republikou nás probrala nezvykle pomalá jízda autobusu. Po vyhodnocení situace bylo jasné, že dál
nejedeme,  autobus  měl  neopravitelnou  závadu.  Díky  pohotovosti  Jirky  Bastla  i  Rainera  bylo  vše
zdárně vyřešeno, a i když jsme chvílemi vypadali jako kočovný Cirkus Humberto, dobrá nálada nás
neopouštěla. Dorazili  jsme sice se zpožděním, ale v pořádku všichni domů plni krásných zážitků a
myslíme  i  výborných  sportovních  výkonů.  Najeli  jsme  celkem  cca  309  km.  Děkujeme  všem  za
společnost, přejeme krásný zbytek léta a těšíme se zase někdy na viděnou.

U příležitosti  Slavonického jarmarku zajistila  VPS ve spolupráci  se vznikajícím spolkem Dobová
móda  vystoupení  žen  v mezigeneračním  pásmu  a  představily  módu  první  republiky,  spojenou
s tanečními  vložkami  z tohoto  období.  Vystouení  mělo  velký  úspěch  a  tak  vznikla  myšlenky
TANČÍRNY. 

Tančírna  byla otevřena 5.10.  2017 a začala tančit  na hudbu první  republiky.  Otevřela  možnost
tance pro všechny. 

Závěr cyklistické sezóny – Mrákotín 2 – celkem 24 cyklistů se sjelo z různých směrů do Mrákotína, kde
jsme se sešli,  vyměnili si cyklistické informace, prožili příjemný večer s country kapelou a nocovali
jsme v penzionu o Hýků. Druhý den jsme plánovali výstup na Javořici, ke kterému bohužel nedošlo,
neboť lilo jako z konve. 

Na podzim se opět sjeli motalinky do našeho města a probíhali další z celé řady řemeslných dílen.
Vedle klasického pletení z papíru jsme vyráběli potřeby do domácnosti podle vzorů našich babiček.
Celé setkání bylo v komorním stylu a zaměřeno na tradici,  ekologické potřeby do domácnosti bez
chemie a elektroniky. Setkání proběhlo opět v Hotelu U Růže. 

Před  koncem  roku  vyhlásila  Volba  pro  Slavonicko  ČAS  VÁNOČNÍCH  PŘÁNÍ  PRO  NEMOCNÉ  A
OPUŠTĚNÉ LIDI. Chtěli jsme celou akci opět pojmout mezigeneračně, protože všichni umíme vyrábět
a dělat radost ostatním. Měli jsme velikou radost, že se zapojilo tolik rodin, jednotlivců i organizací,
škol, školek a my jsme rozdělili do nemocnic, hospiců, domovů důchodců celkem 530 přáníček, což je
úžasné číslo a my za něj moc děkujeme všem empatickým lidem. Velice nás těší, že akce se opravdu
zúčastnily 4 generace spoluobčanů a to je důkaz toho, že umíme žít společně, uvědomovat si skladbu
obyvatel a jistě budeme využívat předností každé generace a opět se od sebe vzájemně učit žít. 

V závěru roku, přestaly fungovat naše webové stránky a znovu zprovoznit stejnou adresu budeme
moci až od 1. 4. 2018, proto naše nová členka Marcela Hochová založila FB  účet pod názvem Volba
pro Slavonicko a ten pravidelně zásobuje informacemi o činnosti. 

Rok je u konce a my děkujeme všem, kdo s námi spolupracovali, hlavně Ing. Janu Horáčkovi, městu
Slavonice, pracovnicím TIC Slavonice, Rainerovi Mikschemu, Sparkasse, firmě Štefl dalším.

31.12.2017 Mgr. Vítězslava Benešová, předsedkyně spolku 


