Tisková zpráva
ze XVII. ročníku Festivalu česneku na zámku (a v městečku)
Buchlovice, 28. července 2018

V sobotu 28. července 2018 se po šestnácté 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 sedmnácté Buchlovice v největší česnekové tržiště v České republice.
Oslavy česneku přilákaly do Buchlovic, navzdory vlně tropických letní dní, cca 4850 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.

Moderátor pořadů Festivalu česneku 2018 David Pavlíček (vpravo)
v rozhovoru se starostou městyse Buchlovice Ing. Jiřím Černým

Moderátorka pořadů Festivalu česneku 2018 Tatjána Pálenská
Svátek voňavé zeleniny byl zahájen v deset hodin dopoledne na horních zámeckých
schodech, slovo si vzali a po celý den byli průvodci pořady (především na hlavním pódiu)
pan David Pavlíček z Kunovic a Tatjána Pálenská ze Strážnice. Následovalo úvodní slovo
starosty městečka Buchlovice pana ing. Jiřího Černého o příznivých vlastnostech česneku,
speciálně českého, moravského a slezského, 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 česnek vytvořený „drotárským“
umělcem, z Bratislavy přijelo celkem 7 členů CCC
Představeni byli spolupracovníci otců – zakladatelů Festivalu česneku
v Buchlovicích:
MUDr. Štěpán Hrňa, PhDr. Mojmír Šemnický, MBA, Ing. Jan Kubeš a Ing. Jakub
Jordán

Spolupracovníci – viz. výše

Reprezentace CCC Bratislava, prezident Jozef Fedeleš vpravo

Dar CCC Bratislava organizátorům festivalu česneku 2018


Tentokrát zprávy o festivalovém konání přinesly, kromě regionálních i celostátní
média, zaznamenali jsme také zájem Českého rozhlasu – Dvojka Výlety s Dvojkou

byly realizovány v době mezi 14.00 až 15-00 hodinou, televize regionální i celostátní
Prima, Rozhlasu a televízie Slovensko z Bratislavy a Agentury AP, USA. Na základě
jejich relací jsme měli řadu ohlasů ze zahraničí.

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 (Festivalový certifikát 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 84 čichačů i malých skupin s výbornými výsledky).
Putujte s námi po vlastech českých: Oprostovice, Plzeň, Praha, Brno, Hýsly,
Zvolen, Kobylí, Břeclav, Zlín, Chlumčany, Velký Ořechov, Buchlovice, Lipník
nad Bečvou, Korytná, Vracov, Vyškov, Koryčany, Ústí nad Orlicí, Těškovice,
Nechvalín, Moravský Písek, Babice, Pardubice, Havířov, Opava, Vsetín,
Josefov, Ilava, Žilina, Banská Štiavnica, Partyzánské, Veselí, Bratislava, Čadca,
Kroměříž, Velké Bílovice, Český Těšín, Zlín, Rájecké Teplice, Babice, Klatovy,
Dolní Bečva, Brumov – Bylnice, Valašské Klobouky, Nedašova Lhota, Piešťany,
Ružomberok, Kolín, Bzenec, Frýdek – Místek Moravská Nová Ves a jiné
„Soutěž o nejhmotnější česnek”(výsledky v tabulce podáváme níže), „Soutěž o
nejkrásnější česnekový cop” (výsledky opět níže),
Pro mnohé návštěvníky bylo zajímavým „16. mistrovství České republiky
v plivání česneku na dálku na trávě”. Pravděpodobně velká vedra způsobila, že
výkony tentokrát výsledků loňského roku, nebyly překonány.
V kategorii dorostu zvítězil výkonem 307cm Clement Dever z Pustiměře.
V letošním roce bylo v kategorii ženské 6 účastnic, zvítězila slečna Nikola
Grmelová ze Šumperka výkonem 546 cm.
V mužské kategorii soutěžilo 11 závodníků - zajímavé bylo pozorovat, ze
kterých míst borci do Buchlovic přijeli – Drásov, Uherské Hradiště, České
Budějovice, Praha, Podivín, Martin, Šumperk, Petřvald, Rybany, bylo dosaženo
výborných výkonů, Zvítězil Peter Červik z Martina – 1034cm na stupních vítězů
byl opět Jaromír Dvouletý ze Šumperka s výkonem 1015cm, jeho nejlepší výkon
z roku 2015 – 1116cm nebyl tedy překonán.

Kategorie mládež

Kategorie ženy

Kategorie muži, napravo držitel
českého rekordu Jaromír Dvouletý ze Šumperka



Dívky a ženy pak „vešly do očí“ porotcům anonymní soutěže krásy „O
nejkrásnější slovácký typ” – vítězkou se letos stala Nikola Grmelová ze
Šumperka, m.j. vítězka ženské kategorie „v plivání“.



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.



„DĚTSKÝ KOUTEK“, který nabízel zábavu a rozptýlení pro děti, které přicházejí na
Festival česneku spolu s rodiči, ovládl žonglér Jan Levitare Hlavsa s připraveným
programem zahrnujícím spolupráci s dětským publikem.



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? V letošním roce jsme v koštu měli i několik
novinek, které jsou nebo se v nebližší době objeví na trhu (Slavin II., Vekan, Vekan
II., Blanin II., JAPO II., Záhorský II., Anton, Lukan, Stanik, Bjetin, Havel, Jovan,
Havran, Benátčan). Košt byl tentokrát obohacen o další vzorky z rukou některých
dalších producentů, největší kolekci jsme obdrželi z Farmy Blatnička (20 kusů).

Farma Blatnička


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, je možno jej nalézt také v knize, kterou Folklorní agentura
Buchlov vydala (už třetí velká kniha o česneku!) Česnekovou festivalovou
kuchařku, kromě drobných brožovaných knížek vydávaných vždy k festivalu
česneku)

Autor Miloslav Hrdý s nově vydanou Festivalovou česnekovou kuchařkou














Česnekové inspirace Folklorní agentury Buchlov připravila MUDr. Stanislava
Hrňová s kolektivem spolupracovníků
Česneková buchta
Mrkvový krém s česnekem a zázvorem
Škvarková pomazánka s chlebem a česnekovými okurkami
Česneková buchta z červených fazolí
Kropenatá pomazánka
Česnekoví šneci
Sýrová roláda
Trubičky s tvarůžkovou pěnou
Slané muffiny
Mongolský mls dle Magdaleny Múčkové
Česneková zmrzlina Edvarda Mrázka
úhelným kamenem byl (jak jinak) česnek!

Česnekové inspirace Folklorní agentury Buchlov


Folklórní část Slovácka zastoupily soubory a muziky především z některých
produkčních „česnekových oblastí”, cimbálová muzika Burčáci, které loni
oslavila výročí 50. let společného hraní, Horňácká cimbálová muzika Libora
Supa s primášem Petrem Kubíkem, proslavené dechové muziky Stříbrňanka,
další dechovou muzikou byla Boršičanka Antonína Koníčka, taneční část
souboru Hradišťan z Uherského Hradiště byla doprovázena „judisch“ kapelou
z Uherského Hradiště Rabi - Gabi, Ženský sbor Dolinečka ze Soblahova, Veselá
partyja z Boršic, nový objev mezi muzikami – L´udová hudba Štefana Belku ze
Zlína, také výborná a spolehlivá Country folk kapela Kanonýři z Kunovic.

Muzika Rabi Gabi, která doprovázela tanečníky z Hradišťanu

Dechová hudba BORŠIČANKA Antonína Koníčka

L´udová hudba Štefana Belku, Zlín

Ženský sbor Dolinečka ze Soblahova, Slovensko



Během pořadu vytvořili přítomní návštěvníci Příležitostný česnekový sbor –
PŘÍČES, který zazpíval česnekové i nečesnekové písně při cimbálové muzice
Burčáci.

Cimbálová muzika BURČÁCI z Míkovic – klasika Festivalu česneku 2018


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.



Odborná část byla tentokráte modifikována do nového typu pořadu
Buchlovický Hyde Park, což byla panem Ing. Janem Kozákem řízená diskuze o
problémech pěstitelů česneku z celé naší republiky i ze Slovenska, ta probíhala
na Horních schodech v časech 12.30 – 13.00 a 14.05 – 14.30 hodin a ukázala se
jako nadějná.



Dlouholetý spolupracovník Festivalu česneku v Buchlovicích – šlechtitel
česneku - pan Ing. Jan Kozák z Poběžovic
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
Horňáckou cimbálovou muziku Libora Supa s primášem Petrem Kubíkem, v úvodu a
závěru krátké bohoslužby slova, 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 byla přítomna i socha Sv. Onufria,
kterou dle svých představ vytvořil Josef Lapčík ze Zlína. Miloslav Hrdý přispěl svou
básní – Modlitbou ke Sv. Onufriovi:

Svatý Onufrie – přimlouvej se za nás!
Sázíš česnek – zima ti je,
Svatý Onufrie, voláš,
pomoz!
Pak čekáš celou zimu,
jestli vyleze,
vystrčí-li zelenavé špičky
a do výšky se potáhne?
Máš radost, když
dorostl už výš
nad kolena,
kolem se všechno červená,
však ty jsi rád,
že zelenají se řádky,
stále se modlíš a patrona vzýváš.
Až kolem svátku Svaté Aničky
řekneš – dost!
Nastaral jsem se
a když bujný porost
zežloutne, usýchá ..
To je ta doba, kdy vezmeš rýč

a najednou je celá úroda
ze zahrádky pryč!
Děkuji, zastánce náš,
Onufrii svatý,
díky tobě
jsem česnekem přebohatý!

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!

Šachové utkání Boršice – Svět

Vybrané výsledky festivalových klání:
Čichací soutěž
Této soutěže se zúčastnilo celkem 84 soutěžících a plný úspěch v odhalování
jednotlivých ingrediencí (10) mělo 27 z nich. Opět se nám potvrdilo, že nejlepších
výsledků dosahují pravidelně ženy kolem 50 roků, ta, které mají jednotlivé vůně
pevně zafixovány. Je ale překvapivé, že výborných výsledků dosáhly i děvčata 10 –
12 letá!!!

Soutěž O nejhmotnější česnek 2018 – výsledky
POŘADOVÉ ČÍSLO

JMÉNO A
PŘÍJMENÍ
PĚSTITELE,
ADRESA

HMOTNOST
ČESNEKU V
GRAMECH

1.

Anna Vlčková, Blatec

Rusák

POŘADÍ

6.

100

2.

Ing. Pavel Košárek,
Březůvky

Krajová odrůda

5.

101

3.

4.

5.

Pavel Černý,

Havran

Bylany

98

Ing. Václav Kozák,

Slavin

Chvojenec

105

Jan Němeček,
Blatnice

Havran

7.

2. – 3.

2. – 3.

105

6.

7.

Kamil Pichler

Havran

Břeclav

102

Petr Štěrba,

Dukát

Chrudim

120

4.

1.

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. Tomáš Kratochvil, Dambořice

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

PŘÍJMENÍ A
JMÉNO

VÝSLEDEK (CM)

POŘADÍ

7

Peter Červik, Martin,
SR

1034

1

8

Jaromír Dvouletý,
Šumperk

1015

2

3

Přemysl Šesták,
České Budějovice

723

3

Celkem se soutěže zúčastnilo 11 borců.

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

PŘÍJMENÍ A
JMÉNO

VÝSLEDEK

2

Nikola Grmelová,
Šumperk

564

1

7

Anna Kůsová,
Opava

563

2

4

Jitka Štiglicová,
Rybany

531

3

Celkem se soutěže zúčastnilo 6 žen.

POŘADÍ

CM

(Tato zpráva je však jen zlomkem toho, co ve skutečnosti mohli návštěvníci zažít
v Buchlovicích na XVII. ročníku Festivalu česneku na zámku (a v městečku)
Buchlovice).
Pořadatelem XVII. ročníku Festivalu česneku na zámku v Buchlovicích byla Folklórní
agentura Buchlov, spolupořadatelem městys Buchlovice.

2018-07-31

Ing. Miloslav Hrdý

A kdo si za několik let, spíše za několik měsíců či
týdnů, vzpomene, že mezi třetí a čtvrtou odpolední
hodinou pršelo?
Ale ti, kteří to zažili, si budou říkat – ti BURČÁCI, ti
ale hráli (i v dešti) a PŘÍČES – příležitostný
česnekový sbor - zpíval!
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