Tisková zpráva
ze XV. ročníku Festivalu česneku na zámku (a v městečku)
Buchlovice, 23. července 2016

V sobotu 23. července 2016 se po patnácté konal Festival česneku na zámku a v městečku
v Buchlovicích. Hlavní heslo tohoto ročníku bylo a 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, která je jedinečnou nejen v České republice, ale i v Evropě.
Pěstitelská renesance českého česneku, přiměla v sobotu Folklorní agenturu Buchlov
proměnit už po patnácté Buchlovice v největší česnekové tržiště v České republice. Oslavy
česneku přilákaly do Buchlovic, navzdory vlně tropických letní dní, cca 4800 lidí z Česka i ze
zahraničí, ale také tři desítky prodejců, kteří s sebou přivezli přes deset tun česneku, a který,
jak se během dne ukázalo, všechen prodali.
Svátek voňavé zeleniny byl zahájen v deset hodin dopoledne na horních zámeckých
schodech, slovo si vzal a po celý den byl průvodcem pořady (především na hlavním pódiu)
pan David Pavlíček. Následovalo předání česnekové úrody (česnekového věnce a
česnekového koláče) místostarostovi městečka Buchlovic panu Bořkovi Žižlavskému,
zahájení pokračovalo česnekovou hymnou, přípitkem česnekovým zákysem, nakrojením
česnekového koláče, zvedáním praporu s emblémem česneku a projevy hostů:


k nim patřil doc. MUDr. Jozef Fedeleš, prezident Club ctitelů cesnaku (CCC)
z Bratislavy, který pořadatelům přinesl dobrou náladu i překlad básní do slovenštiny o
houslích autora Miloslava Hrdého, z Bratislavy přijelo celkem 8 členů CCC

Reprezentace CCC Bratislava, prezident Jozef Fedeleš vpravo






Buchlovice pozdravil také pan Dano Mrázik, předseda kulturní komise obce
Soblahov, který přijel tradičně se zpěvným ženským sborem Dolinečka, ale i s řadou
občanů této (Buchlovicím přátelsky nakloněné) obce.
Ředitel Ústavu lidové kultury ve Strážnici Mgr. Jan Krist potěšil stovky přítomných
diváků a folklorních nadšenců svým vyznáním, neboť „není sice pravidelným
návštěvníkem festivalu česneku, ale i tak může pozorovat, že jde o festival
inspirativní, viděl řadu festivalů v celém světě, ale musí přiznat, že, zatímco Strážnice
si říká festival rodinného typu, nemá zdaleka tolik programů pro dětské návštěvníky,
jak je tomu v Buchlovicích – máme, řekl, třeba soutěž o nejlepšího tanečníka
verbuňku, zapsáno v Unesco, ale, co je to proti soutěži o nejšpinavější dítě!“
V minulém roce jsme zahájili spolupráci prostřednictvím pana Ing. Jana Kozáka s
česnekovým farmářem z ostrova Wright (Anglie) Colinem Boswelem, letos festival
navštívila paní Terrtu Polvi z městečka Alajärvi ve středním Finsku, které bylo
inspirátorem buchlovických česnekových setkávání, pozdravy z největšího světového
festivalu česneku v městě GILROY, Kalifornie, USA, přinesla Martina Křížková z
Prahy.

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 s následným povolením 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 30 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.

Barevný a voňavý stánek z Dolního Němčí

Poznámky k nabídce toho voňavého dne:




Řada soutěží zaujala děti i dospělé, jako příklad můžeme uvést „Soutěž
čichačů” (celkem se zúčastnilo 82 čichačů s výbornými výsledky), „Soutěž o
nejhmotnější česnek”(výsledky v tabulce podáváme níže), „Soutěž o nejkrásnější
česnekový cop” (výsledky opět níže), „O nejsmradlavější dítě”, výsledky
Fotosoutěží z minulých ročníků festivalů ve formě příležitostné výstavy
v Muzeu Podhradí Buchlovice „Lidé festivalu česneku IV.“.
Pro mnohé návštěvníky bylo zajímavým „14. mistrovství České republiky
v plivání česneku na dálku na trávě”. Pravděpodobně velká vedra způsobila, že
výkony byly tentokrát pouze průměrné. V letošním roce bylo v kategorii ženské
11 účastnic, zvítězila Lucie Svobodová z Otrokovic výkonem 522 cm, v mužské
kategorii, která byla tentokrát velmi vyrovnaná (soutěžilo 19 závodníků), bylo
dosaženo výborných výkonů, zvítězil Jaromír Dvouletý ze Šumperka, který
překonal dosavadní rekord z roku 2011 1071cm. Výkon vítěze byl 1116cm, je to
nejen český, ale velmi pravděpodobně i evropský rekord, a Jaromír Dvouletý
získal za překonání rekordu – doživotní volnou vstupenku na Festival česneku
v Buchlovicích.

Kategorie mládež

Kategorie ženy

Kategorie muži, uprostřed vítěz a držitel českého rekordu Jaromír Dvouletý ze
Šumperka



V letošním roce se organizátorům podařilo realizovat soutěž o nejlepší slogany
propagující XV. ročník Festivalu česneku:
 Česnekové slogany – práce žáků ZŠ E. Beneše 1466, 397 01 Písek






V Buchlovicích česnek máme,
 festival si užíváme.

Lepší česnek než deset doktorů.
 Jakub Hesoun, 8.B


 Sice nejsem Horst Fuchs,
 ale česnek z Buchlovic doporučit mohu!
 Jolana Blažková, 8.B

(Horst Fuchs je německý teleshopingový prodavač, dabuje ho Zdeněk Junák)


 Buchlovice, žádná věda,
 milovníkům česneku to nedá.

V Buchlovicích na zámku,
 kup česnekovou pomazánku,
 ta je ze všech nejlepší,
 festival si užij s ní.












Česnek dobrý, česnek krásný,
 v Buchlovicích, to je jasný.
 Tomislav Dědič, 8.B

Dívky a ženy pak „vešly do očí“ porotcům anonymní soutěže krásy „O
nejkrásnější slovácký typ” – vítězkou se letos stala Jitka Pospíšilová ze Sloupu,
která si „jen odskočila z filmovky jen tak se stala vítězkou, v den festivalu měla
přesně 2x15 let.
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“
dvacet v České republice uznávaných odrůd česneku (a také odrůd v uznávacím
řízení) spolu s ovarem a chlebem? (m.j. 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.




Česnekové inspirace Folklorní agentury Buchlov
To zdaleka není vše – volně byly podávány jinde nevídané gurmánské speciality (14
polévek z celého světa) – španělská polévka Gazpacho, francouzská česnečka,
maďarská česnečka s rybou Halászlé, italská česnečka, řecká polévka Fasolada,
portugalská polévka Caldo verde, indiánská polévka, bulharský Tarator, anglická
česnečka podle Jamieho Olivera, norská Bujabéza, italská cuketová polévka,
Mrkvový krém s česnekem, Krémová okurková polévka s česnekem, Neortodoxní
česnečka Jaromíra Nečase a také variace na česnekovou zmrzlinu – smetanová
stracciatella a zmrzlina Míša s česnekem), úhelným kamenem byl (jak jinak) česnek!

Česnekové inspirace FAB


Folklórní část Slovácka zastoupily soubory a muziky především z některých
produkčních „česnekových oblastí”, cimbálová muzika Burčáci, které oslavila
výročí 50. let společného hraní, Mužský pěvecký sbor z Boršic u Blatnice,
Ženský sboreček Nivnička, dětské soubory Malá a Malučká Nivnička,
Cimbálová muzika PAKL (Pavlovi kluci) z Uherského Hradiště, proslavená
dechová muzika Stříbrňanka, Štrajchkapela Kněžpole a s nimi COPOK ROCK
BAND z Opavy, Taneční část souboru Hradišťan z Uherského Hradiště, Ženský
sbor Dolinečka ze Soblahova, Veselá partyja z Boršic, Soubor Lintava z
Kunovic, také Country folk kapela Kanonýři.

Ženský sbor Dolinečka ze Soblahova, SR







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 plavek, vhodnou pro tyto tropické
dny letošního léta.
Se svými marionetami se předvedl František Petrák z Luhačovic, malující kněžna
byla stále v obležení malých i velkých diváků.
Odborná část byla tentokráte věnována diskuzi v patře Muzea Podhradí
Buchlovice, po úvodní pasáži věnované „nové česnekové poezii“, se už
nezastavil šlechtitel česneku Ing. Jan Kozák, bohatá diskuze, zahrnující veškeré
oblasti pěstování i následného zpracování, také prodeje česneku u nás
pokračovala mezi 11.30 – 13.45.
Velkou slavností byla letos opět Pobožnost slova a požehnání úrody letošního
léta a přicházejícího podzimu P. Rudolfem Chmelařem, konaná na louce u soch
Sv. Cyrila a Metoděje. Byla to emociální chvilka, která dodala všem přítomným
dostatek sil i optimizmu, zvláště pak pro povzbudivá slova pana faráře i přítomnou
muziku PAKL v čele s primášem Petrem Křivákem, v úvodu zazpívala také
soblahovská Dolinečka. 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. Tentokrát však už Byla
přítomna i socha Sv. Onufria, kterou dle svých představ vytvořil Josef Lapčík ze Zlína.

Svatý Onufrius – patron česnekářů a milovníků česneku (autor Josef Lapčík)


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, bylo by jistě žádoucí zvýhodnit tyto, třeba slevou na
vstupném!

Vybrané výsledky festivalových klání:
Čichací soutěž
Této soutěže se zúčastnilo celkem 82 soutěžících a plný úspěch v odhalování
jednotlivých ingrediencí (10) mělo 22 z nich. Opět se nám potvrdilo, že nejlepších
výsledků dosahují pravidelně ženy kolem 50 roků, ta, které mají jednotlivé vůně
pevně zafixovány.

Soutěž O nejhmotnější česnek 2016 – výsledky

POŘADOVÉ ČÍSLO

JMÉNO A
PŘÍJMENÍ
PĚSTITELE,
ADRESA

HMOTNOST
ČESNEKU V
GRAMECH

1.

Jan Němeček,
Blatnice

Havran
157

2.

Alois Navrátil, Nětčice

Jovan
104

3.

Vlastislav Vybíral,
Tetětice 92

Vekan
85

4.

Leon Vlček, Blatec 7

Rusák
98

POŘADÍ

1.

5.

Josef Chmelař, Nová
Dědina

Havran

2.

155

6.

Martin Peňáz,
Bošovice

Jovan
101

7.

Jan Karger, Nětčice 18

Havran
94

8.

Tomáš Novotný,
Zlechov 258

Jovan
85

9.

Jozef Kučera,
Hlohovec, SR

Dukát
77

10.

Václav Vomáčka,
Městec Králové

Slavin
75

11.

Leon Vlček, Blatec 7

Paličák (Rus)
112

12.

Milan Trojek, Mistřice
84

Vekan
90

13.

Pavel Košárek,
Provodov 280

Krajová odrůda
88

14.

Eurodagsl, s.r.o.,
Praha

Lukan
107

15.

Simona Bendíková,
Bílsko 62

Bjetin
135

16.

Šimon Bendík, Bílsko
62

Havran

3.

144

17.

Antonín Hromada,
Držovice 5

Rusák
139

18.

Vlastimil Mašník,
Modrá 83

Rusák
121

19.

20.

František Dobrovolný
a Robert Halíček,
Újezd u Brna 513

HADO

Iveta Kamenická,
Újezd u Brna 829

HADO

273

Mimo kategorii
česneků
Mimo kategorii
česneků

190

21.

Jan Karger, Nětčice 18

Havran
107

22.

Kamil Pichler, Břeclav
311

Havran
134

Poznámka:
Zde je nutno podotknout, že by bylo jistě vhodnější upořádat soutěž, ve které by se
„soutěžilo“ v jednotlivých kategoriích, aby se totiž dalo srovnávat srovnatelné, neboť,
jak vidno z tabulky, vítězí především vzorky Havran, které jsou k vyšším hmotnostem
již předurčeny.

O nejkrásnější česnekový cop (o nejkrásnější vazbu)
1. Pěstitel Emerich Kratochvil, Dambořice – je znát, že se tímto
fenoménem rodina Kratochvilova celoročně zabývá a dosahuje v něm
mistrovství

2. Lenka Jagošová, Pravčice

3. Emília Krošláková, Čeladince na Slovensku, zopakovala třetí místo pro
rodinu Krošlákových

XIV. mistrovství České republiky v plivání česneku na dálku –
muži
ČÍSLO

PŘÍJMENÍ A
JMÉNO

VÝSLEDEK (CM)

POŘADÍ

8

Jaromír Dvouletý,
Šumperk

1116

1

19

Vlado Rančík

1000

2

14

Josef Kadara

895

3

Celkem se soutěže zúčastnilo 19 borců.

XIV. mistrovství České republiky v plivání česneku na dálku –
ženy
ČÍSLO

PŘÍJMENÍ A
JMÉNO

VÝSLEDEK

POŘADÍ

1

Lucie Svobodová,
Otrokovice

522

1

4

Anna Kůsová,
Opava

441

2

2

Šárka Tynklová

424

3

CM

Celkem se soutěže zúčastnilo 7 žen.
(Tato zpráva je však jen zlomkem toho, co ve skutečnosti mohli návštěvníci zažít
v Buchlovicích na XV. ročníku Festivalu česneku na zámku (a v městečku)
Buchlovice). Hlavním pořadatelem XV. ročníku Festivalu česneku na zámku
v Buchlovicích byla Folklórní agentura Buchlov, spolupořadatelem městys
Buchlovice.

2016-07-28

Ing. Miloslav Hrdý

