Tisková zpráva
ze XIII. ročníku Festivalu česneku na zámku (a v městečku)
Buchlovice, 26. července 2014

V sobotu 26. července 2013 se po třinácté konal Festival česneku na zámku v Buchlovicích.
Hlavní heslo tohoto ročníku bylo a asi už zůstane i nadále
„Jakub, Jakub, česnek nakup, na tvůj svátek, Evžene, těžko už se sežene!“
Festival česneku na zámku, v části zámeckého parku a na části náměstí Svobody, je
slavností v rozsahu, který je jedinečný nejen v České republice, ale i v Evropě. Česnekovou
slavnost zná a zažívá na světě jen nemnoho zemí (USA, Kanada, Finsko a Velká Británie),
my společně v Buchlovicích vždy jubilejně už po třinácté.
Pěstitelská renesance českého česneku, přiměla v sobotu Folklorní agenturu Buchlov
proměnit už potřinácté Buchlovice v největší česnekové tržiště v České republice
s pompézními oslavami zeleninové lahůdky. Ta do městyse pod Buchlovem přilákala,
navzdory tropickému horku, 4500 lidí z Česka i ze zahraničí, ale také desítky prodejců, kteří
s sebou přivezli přes deset tun česneku.
Svátek kořenové zeleniny byl zahájen v deset hodin dopoledne na horních zámeckých
schodech předáním česnekové úrody starostovi Buchlovic Jiřímu Černému, česnekovou
hymnou, přípitkem česnekovým zákysem, nakrojením česnekového koláče, zvedáním
praporu s emblémem česneku a projevy hostů. K nim patřil Jozef Fedeleš, prezident Clubu
ctitelov cesnaku (CCC) z Bratislavy. „Do Buchlovic jsme přijeli pozdravit svátek česneku už
poosmé. Festival česneku pořádáme také u nás, ale v menší míře. Těší mě, že na
i Slovensku se opět začíná česnek pěstovat," svěřil se slovenský prezident CCC. Dodal, že
zmíněný klub slaví právě dnes desáté narozeniny.

Tři mušketýři z CCC Bratislava

„ Za česnekem jsem byl týden v Itálii a týden v Kalifornii, kde také festival česneku pořádají
s účastí až 200 tisíc lidí. Ale rozhodně na něm nemají takové množství česneku a v tolika
druzích, jako je jejich dnes v Buchlovicích," potvrdil česnekový farmář z ostrova Wight Colin
Boswel.

Farmář z ostrova Wight Colin Boswel.

Základními principy česnekového svátku pro celou rodinu zůstávají tyto:
• jde stále o monotématické setkání producentů i zpracovatelů, konzumentů česneku v
kaleidoskopickém dni, v tomto roce byl opět kladen důraz na poučení a rozmanitost, ale
také hravost (řada soutěží a her pro děti i dospělé), je to den pro celé rodiny, v tomto
ročníku kladen důraz na přípravu prodejců česneku s tím, že všichni byli vyzváni, aby
v Buchlovicích byl prodáván pouze a výhradně česnek pěstovaný na území České
republiky, nabídnuta možnost certifikace česneku a v neposlední řadě bylo provedeno
vstupní kolo, ve kterém byly producenty zaslané vzorky posouzeny z hlediska teritoriální
čistoty a následně povolení prodeje na festivalu,
• ve spojení s vínem, medem a ostatními produkty je region představován jako místo plné
zdraví, jde nám mimo jiné o vytvoření úzkého spojení mezi festivalem a městečkem
Buchlovice,
• jde o akci pro podporu produkce tradiční zeleniny, jejíž pěstování doznalo značných
redukcí v posledních letech (oblast Uherskobrodska), v současnosti snad dochází k bodu
obratu, a to vše v návaznosti na zvykosloví a ve spojení s lidovým zpěvem, tancem a
muzikou,
• je to inspirativní přehlídka pro mnoho oborů lidské činnosti, představí se poměrně velké
množství řemeslníků a jejich četné kontakty s česnekovým oborem,
• jde také o jarmark lidových tvůrců, zde zaměřeno především na výtvarné zpracování
česneku (vázání věnců, copů a j),
• také o podporu drobného podnikání v regionu,
• prodej česneku, ať na sadbu či ke konzumu, byl realizován v „česnekové uličce“, což
mnozí účastníci velmi chválili, jiní tím zase nadšeni nebyli, v tomto ročníku se prodeje
zúčastnilo cca 60 prodejců a celkový prodej byl kolem 10 tun česneku
• a konečně, jde o pokračování cyklu oživování zámeckých prostor, neboť v nich se
tentokrát odehrávaly pouze záležitosti kulturního a duchovního rozměru.

Poznámky k nabídce toho voňavého dne:
•

Festivalový program, který se v mnoha ohledech již stabilizoval, sliboval mimořádné
zážitky. Festivalový den byl zahájen v 10.00 hodin zpěvem Česnekové hymny
Zazpívejme, bratře, tu píseň o zdraví…, prostorem před zámkem byla nesena
česneková vlajka, k přípitku byl tradičně rozléván vynikající česnekový zákys.

•

Po slavnostním předání česnekové úrody starostovi městyse Buchlovice panu Ing.
Jiřímu Černému, vystoupili se zdravicemi paní starostka z obce Soblahov Ing. Eva
Ďuďáková, pan starosta z Horného Hričova Ing. Jozef Trizuljak, za CCC Bratislava
Doc. Jozef Fedeleš a „duchovní sponzor festivalu“ pan profesor z FF UK v Bratislavě
Juraj Hamár, závěrem pak farmář z Isle Wight Colin Boswel.

•

Po symbolickém nakrojení česnekového koláče, přítomní ochutnali první
z inspirativních ochutnávek z dílny Folklórní agentury Buchlov, poté se představily
některé folklórní soubory a skupiny

•

Řada soutěží zaujala děti i dospělé, jako příklad můžeme uvést „Soutěž
čichačů” (celkem se zúčastnilo 90 čichačů s výbornými výsledky), „Soutěž o
nejhmotnější česnek”(výsledky podáváme níže), „Soutěž o nejkrásnější
česnekový cop”(výsledky opět níže), „Šachové (česnekové) utkání Boršice
versus zbytek světa”, které skončilo naprostým vítězstvím mladých šachistů z
Boršic, „O nejsmradlavější dítě”, výsledky Fotosoutěží z minulých ročníků
festivalů ve formě příležitostné výstavy v Muzeu Podhradí Buchlovice „Lidé
festivalu česneku“.

•

•

Hvězdnou záležitostí se již stalo „XII. mistrovství České republiky v plivání
česneku na dálku na trávě”. V letošním roce bylo v kategorii ženské dosaženo
dobrých výkonů, zvítězila Barbora Blahová z Bratislavy výkonem 592 cm, v
mužské kategorii, která byla tentokrát velmi vyrovnaná, bylo dosaženo dobrých
výkonů a zvítězil opět jako v loňském roce, Jaromír Dvouletý ze Šumperka
výkonem 900 cm, takže jeho dosavadní rekord z roku 2011 1071cm nebyl ani
zdaleka ohrožen.
V letošním roce se organizátorům podařilo realizovat vernisáž literárně - výtvarné
soutěže „Veselé dětské česnekové recepty“, součástí výstavy, která je umístěna
v Muzeu Podhradí Buchlovice je 45 dílek ze čtyř základních škol – z Hroznové Lhoty,
Písku, Zlechova a Zborovic, a jejichž výsledky mohli (svým hlasováním) návštěvníci
výstavy ovlivnit. Zde seznam adres zúčastněných škol:
ZŠ, Sokolská 211, 768 32 Zborovice
ZŠ E. Beneše, Mírové náměstí 1466, 397 01 Písek
ZŠ Zlechov, Školní 229 687 10 Zlechov
ZŠ a MŠ Joži Uprky, 69663 Hroznová Lhota

•

Dívky a ženy pak „vešly do očí“ porotcům anonymní soutěže krásy „O
nejkrásnější slovácký typ” – vítězkou se stala paní Martina Kuldová ze Zlína,
rodačka ze Strážnice a ex tanečnice souboru Danaj Strážnice.

•

Všichni se pak mohli věnovat dalším aktivitám tak, že v pohodě prožili den pro celou
rodinu, můžeme uvést ještě mnohá další překvapení – Česneková očista – sprcha
na náměstí!
Podařilo se uskutečnit Fotostudio, z něhož si (opět v česnekovém tónu) mohli
návštěvníci odnést fotografie ve stylu obrazů celníka Henri Rosseau, bylo velmi vidět
a často využito.
Stálicí i novinkou současně byl košt česneku, kde jinde na světě můžete „okoštovat“
osmnáct v České republice uznávaných odrůd česneku spolu s ovarem a chlebem?
(Anton, Benátčan, Bjetin, Japo II, Jovan, Havran, Dukát, Lumír, Lukan, Mirka, Matin,
Unikát, Slavin, Stanik, Tantal, Tristan, Vekan, ZAH)
Mnozí mohli okusit osvědčený staroněmecký rodinný recept v našem podání
Čistič mozku, opět na bázi česneku, podrobný návod na jeho přípravu, uvádíme
na jiném místě.
To zdaleka není vše – volně byly podávány jinde nevídané gurmánské speciality (12
různých česnekových inspirací v množství asi 7000 porcí a také variace na
česnekovou zmrzlinu – smetanová stracciatella a zmrzlina Míša s česnekem),
úhelným kamenem byl (jak jinak) česnek!
Folklórní část Slovácka zastupovaly soubory a muziky především z některých
produkčních „česnekových oblastí”, cimbálová muzika Burčáci, Hudecká
muzika Martina Hrbáče z Veselí n. Moravou a domácí dechová hudba
Buchlovjané, proslavená dechová muzika Stříbrňanka, Taneční část souboru
Hradišťan z Uherského Hradiště, Ženský sbor Dolinečka ze Soblahova,
Mužský pěvecký sbor Chlapi z Vážan, Slovácký soubor Dúbrava z Dubňan, také
Country folk kapela Kanonýři.

•
•

•
•

•

Radostné tancování souboru Dúbrava
•
•
•
•
•

Během pořadu vytvořili přítomní návštěvníci Příležitostný česnekový sbor –
PŘÍČES, který zazpíval česnekové i nečesnekové písně při cimbálové muzice
Burčáci.
V rámci programu na horních schodech byla opakována módní přehlídka firmy
KITTY z Uherského Hradiště s letní kolekcí vhodnou pro tyto tropické dny.
Pro každoroční mimořádný úspěch vystoupilo „Bábkové divadlo Carnevallo Theatro
Juraja Hamára“ z Bratislavy, pan profesor v rámci svých vystoupení vytvořil Dětský
pěvecký slovácký sbor, s nímž přednesl několik společně vytvořených děl.
Odborná část byla tentokráte věnována permanentní diskuzi u stánku
šlechtitele česneku Ing. Jana Kozáka, bohatá diskuze, zahrnula veškeré oblasti
pěstování i následného zpracování, také prodeje česneku u nás.
Jistě někteří z početných návštěvníků zaznamenali malou Pobožnost slova a
požehnání úrody letošního léta a přicházejícího podzimu P. Rudolfem
Chmelařem, byla to emociální chvilka, která dodala všem přítomným dostatek sil i
optimizmu, zvláště pak pro povzbudivá slova pana faráře i přítomnou muziku v čele
s primášem Martinkem Hrbáčem. V zasvěceném slově ozřejmil důstojný pan roli
patrona česneku a česnekářů sv. Onufria, který se podle legendy živil, jako
poustevník medvědím česnekem a proto byl až do vysokého věku zdráv.

•

Co jistě všechny potěšilo, byla skutečnost, že dámy nazdobily své klobouky
zeleninově až česnekově a v množství asi 100 se předvedly festivalovému publiku,
díky za to, bylo to osvěžením!

•

Tato zpráva je však jen zlomkem toho, co ve skutečnosti mohli návštěvníci zažít
v Buchlovicích na XIII. ročníku Festivalu česneku na zámku (a v městečku)
Buchlovice

Hlavním pořadatelem XII. ročníku Festivalu česneku na zámku v Buchlovicích byla
Folklórní agentura Buchlov, spolupořadatelem městys Buchlovice.
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