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KAM ZAVÍTAJÍ SLAVNÍ, TAM SE PAK
DVEŘE NETRHNOU
Kulturní počiny a díla ovlivňují chuť se někam vydat. Důkazem jsou malé české vísky,
kam proudí davy turistů. Ne vždy jsou na to místní obyvatelé připraveni a ne vždy se díky
zájmu veřejnosti povede vybudovat něco přínosného.
Obrovský zájem vypravit se
do místa, kde se mísí tajemno, magie i letitá zkušenost
lidového léčitelství vyvolala
kniha Žítkovské bohyně od
Kateřiny Tučkové. Příliv
turistů si v obci Žítková vyžádal vybudování informačního centra a vydání propagačních materiálů. Turisté už
nemusejí bloudit a vyptávat
se kolemjdoucích na cestu.
Díky putováním za zážitky
z knihy ale mnozí objevili
nádhernou přírodu a scenerie, za kterými se sem rádi
vracejí.
Každý, kdo shlédne poutavý
film, zatouží vydat se na

místo, kde se děj odehrával.
Troškově trilogii Slunce,
seno... se povedlo způsobit
pomalu davové šílenství.
Nájezdy turistů po natočení
prvního dílu nebraly konce. A dnes po třiceti letech
by se očekávalo, že zájem
opadne. Jenže jeho komedie
mají takový úspěch, že se
každoročně dočkají televizní reprízy a podmaňují si i
další generace diváků, které
zatouží podívat se do Hoštic
u Volyně. Jak nám prozradil
místní starosta Miroslav
Tománek, turisté si nejčastěji prohlížejí náves, dům s
jelenem a zámek. Mezi další

slavné obyvatele patří hudebníci Michal Tučný a Tomáš
Linka.
Česko je malá země, přesto
máme několik obcí se
stejným názvem. Také druhé
české Hoštice se mohou
pyšnit slavným rodákem.
Na Moravě v blízkosti města
Vyškova se narodil známý
herec a moderátor Pavel
Zedníček.
Kam zamíří stopa slavných,
tam pak míří turisté. Na
příliv velkého množství lidí
ale v malých obcích nejsou
připraveni a tak návaly turistů mohou na druhou stranu
způsobovat i potíže.
(red)
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ROMÁN O BOHYNÍCH ZE ŽÍTKOVÉ SE
STAL BESTSELLEREM
O schopnostech
předávaných
z generace na
generaci, o magii,
kterou lze jen těžko
pochopit, píše
v jedné ze svých
knih Kateřina
Tučková. Její knihu
Žítkovské bohyně
už četly tisícovky
čtenářů. Přeložena
byla do mnoha
cizích jazyků.
Foto: archiv Kateřina Tučková

Románové zpracování, které
dá čtenářům nahlédnout do
tajů léčitelství, psychologie
i magie, vyvolává touhu vydat
se do místa, kde se vše odehrálo. Mnozí se pak na základě
přečtení románu vydávají do
Žítkové a stoupají do kopců na
česko-slovenském pomezí. Síla
psaného je nepopsatelná. Jak
se zrodila myšlenka k napsání
knihy s tímto tématem je první
otázka, kterou jsme položili autorce románu Žítkovské bohyně
Kateřině Tučkové.
Co Vás dovedlo ke zpracování
tématu Žítkovských bohyní?
Nejprve snaha nalézt své vlastní kořeny na jihomoravském
venkově, ale potom zájem
o fenomén, který mi připadal
fascinující - o ženy, které si udržely specifickou tradici mnohá
staletí, aby je nakonec zničil režim. Nebo nezájem společnosti,
či její konzumní směřování, kdo
ví. Každopádně to byly krásné
tři roky, během kterých jsem
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román psala a díky bohyním
objevovala mnohá neznámá či
nediskutovaná témata.
O Žítkovských bohyních už
byly vydány nějaké knihy.
V čem podle Vás tkví tak
obrovský úspěch právě té Vaší
knihy?
To by měl zhodnotit někdo jiný
než já. Snad jen
- od předchozích
publicistických
knih se ta má liší
tím, že jde
o román spojující
fikční prvky
s realitou.

největší radost?
Kniha je dnes dostupná už
v patnácti jazycích, ze kterých je
bezpochyby nejexotičtější arabština. Z této jazykové varianty
mám obrovskou radost, protože
jsem díky ní mohla navštívit
knižní veletrh v Káhiře a setkat
se tak se spisovatelkami z mno-

ha arabských států a slyšet při
diskuzích jejich příběhy. Možnost setkat se se zajímavými
lidmi a vidět svět skrze cizí oči
považuji za velkou odměnu, kterou mi literární tvorba přináší.
Máte přehled o tom, jak narostla návštěvnost Vámi popi-

Kniha se stala
bestsellerem, byla přeložena do
několika jazyků,
námět byl divadelně zpracován,
získala jste mnohá ocenění.
Z čeho máte
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sované oblasti? Zaznamenalo
okolí Žítkové nějaké změny?
Vím, že narostla a že tam teď
mnozí čtenáři míří na dovolenou, ale přesněji to zhodnotit
nedokážu. To by uměli místní.
Jezdíte na Kopanice? Jaké je
Vaše nejoblíbenější místo?
V době, kdy jsem příběh psala,
jsem tam jezdila pravidelně.

Mám ráda hřebeny obce Žítková, po kterých se krásně chodí
a přemýšlí, stejně jako po stráních Vyškovce, který je na druhé
straně nad Starým Hrozenkovem. Mám ráda místní folklór,
takže jsem v době práce na knize nepromeškala žádné Kopaničářské slavnosti nebo dožínky.
A toho hriatého, kterého jsem
tehdy vypila! Teď ale jezdím
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zase na jiné místo, k němuž se
váže můj další román, a na Kopanice se dostanu jen málokdy.

Stále tam mám přátele, s nimiž
jsem v kontaktu, čehož si nesmírně vážím.

Kniha Žítkovské bohyně získala uznání:
Cena Josefa Škvoreckého 2012 | Český bestseller 2012
Cena čtenářů Magnesia Litera
www.katerina-tuckova.cz

KDO POZNÁ ŽÍTKOVOU, TAK SE VRACÍ
Žítková je jedinou obcí v ČR s tímto
názvem. Jedinou, u které je základem
názvu slovo „žítek“ neboli život. Možná
i proto se zde objevovali lidé, kteří
pomáhali ostatním s jejich životem.
Bylinkářky, léčitelky, vědmy, které
vykládaly sny a uměly věštit.
Podle současné starostky obce
paní Šárky Šustekové si tady
bylinky umí najít, nasbírat
a usušit téměř každý. „Když
byla vydána kniha Žítkovské
bohyně od Kateřiny Tučkové,
tak byl zájem o návštěvu naší
obce nejvyšší. Vloni jsme čekali, že zájem opadne, ale lidé
chodí pořád. Od dubna do půlky listopadu jich k nám proudí
nejvíce. Větší klid býval v zimě, ale poslední 2 až 3 roky

se sem návštěvníci vypravují
i v období na přelomu roku,“
sdělila starostka.
Příliv turistů si vyžádal vytvoření materiálů a informačního centra, neboť se lidé
stále ptali, kam mají jít, kde
je chalupa zmiňovaná v knize.
Ve spolupráci a s přispěním
financí místních občanů a podnikatelů připravili v Žítkové
informační mapy. Místní kronikářka paní Hilerová napsala

popisy k zajímavostem, aby
návštěvníci přesně věděli, kam
mají jít, na co se mají podívat,
co tam naleznou. Každá trasa
má i uvedenou délku, jaké je
převýšení, zda je trasa vhodná
pro děti nebo ne. „Všichni
začali chodit jen kvůli chalupě
popsané v románu, ale mnozí
zjistili, že v Žítkové nejde jen
o dům, ale že je tady kolem
krásná příroda. Unikátem jsou
rozlehlé orchidejové louky.

Spousta se pak vrací právě
kvůli naší nedotčené přírodě,“
objasnila starostka.
Minulý rok v dubnu zde otevřeli pro turisty informační
centrum. K zakoupení jsou
zde knihy o okolí, knihy místních autorů, dále suvenýry,
bylinky i výšivky. V obci
žije stálých 164 obyvatel, ale
přistavují se zde i rekreační
objekty.
www.zitkova.cz

Foto: archiv www.zitkova.cz
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NEJZNÁMĚJŠÍ FILMOVOU VESNICÍ
JSOU HOŠTICE U VOLYNĚ

O proslavení malé české vesničky Hoštice u Volyně se nejvíce zasloužil režisér Zdeněk Troška.
Místní rodák zpracoval téma života na vesnici komediální formou, která baví diváky už více než
30 let. Slavných osobností v jihočeské vísce mají víc - Michala Tučného a Tomáše Linku.
Trilogie Slunce, seno... je
natolik přesvědčivá, že nejeden divák zatouží vydat
se na místo, kde se natáčela.
Zahlédnout okno, ze kterého
po ránu pěla Jiřina Jirásková,
vydat se k chalupám Škopkových nebo Konopníkových.
Návaly turistů během letní
sezóny znamenají pro místní
naprostou ztrátu soukromí.
Na návsi se téměř nedá projít, všudypřítomní návštěvníci fotí známá místa z filmu,
posedávají na veřejných
prostranstvích. „Myslím, že
si na příliv turistů již místní
zvykli. Největší zájem je
hlavně od konce června do
konce srpna. Mimo sezónu
už návštěvníků nebývá tolik
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a zdržují se také na kratší dobu. Prohlédnou si náves, dům
s jelenem, zajdou na zámek
a do JZD,“ sdělil starosta
Hoštic u Volyně Miroslav Tománek.
První film
ze slavné
trilogie byl
natočen
v roce
1983. Do
rolí byli
kromě slavných herců
obsazeni
také místní
a zhostili se
svých úkolů opravdu
skvostně.

Nesmrtelnost si získaly
i filmové hlášky, které díky
úspěšnosti celé trilogie, zná
a používá několik generací
po sobě.

Zdálo by se, že turistický
ruch může přinést do obce
peníze a rozkvět. Realita, je
ale v případě Hoštic u Volyně jiná. „Vznikla u nás dvě

Foto archiv www.hosticeuvolyne.estranky.cz
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prodejní místa se suvenýry.
Začínalo se pouze s pohledy, nyní je možné zakoupit
daleko více drobností, samolepky, dřevěné přívěšky
a magnetky s vyobrazením
filmové krávy a jiné,“ podotkl starosta.
Během letních měsíců sem
do Hoštic zavítá okolo desítky tisíc návštěvníků, což
je téměř šedesátkrát více než
je samotný počet obyvatel.
Místních dnes Hoštice čítají
166.
Ubytování pro turisty poskytují v bývalé škole a v jednom z domů v soukromí.
Filmové rekvizity jsou zde
také k vidění. V areálu JZD
najdete kromě motorky Vency Konopníka i pojízdnou
postel, na které odpočívala
stařenka Škopková.
„Turisté si obec prohlížejí sami. Po třiceti letech od natáčení bychom čekali, že zájem
návštěvníků bude slábnout.
Opak je ale pravdou a každo-

ročně k nám v létě míří davy
lidí. Druhou stranou mince,
kterou s sebou vysoká návštěvnost nese, jsou zvýšené
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náklady na úklid veřejného
prostranství,“ vysvětlil starosta.
A jestli se bude natáčet další

díl Slunce, seno? To je zatím
ve hvězdách... Větší slávu si
nemohou přát.
www.hosticeuvolyne.estranky.cz

Michal Tučný

Tomáš Linka

Na počet slavného zpěváka se zde každoročně konal country festival
Stodola Michala Tučného. Návštěvnost na jednorázovou akci
přesahovala
počet 12 000 lidí.
Před dvěma lety
se akce přesunula
do Prahy a stále
se těší velkému
zájmu publika.

Country zpěvák se sice nenarodil v Hošticích u Volyně, ale dlouhá léta
zde pobýval. Patřil k dobrým přátelům Michala Tučného a proslavil
se zejména svým působením
v kapelách Greenhorns
a Fešáci. Vydal 2 sólová
alba, hraje na 50 LP a CD a je
autorem školy na foukací
Hoštice u Volyně
harmoniku.
Zdroj: www.tomaslinka.cz

Foto archiv www.hosticeuvolyne.estranky.cz
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HOŠTICE NA VYŠKOVSKU JSOU
RODIŠTĚM PAVLA ZEDNÍČKA

Hoštice jsou rodištěm slavných. V těch na Moravě v blízkosti Vyškova se narodil známý
herec, bavič a moderátor Pavel Zedníček. O vlivu na cestovní ruch jsme se bavili se
starostkou obce paní Naděždou Suchomelovou.
Ovlivnila cestovní ruch
a zájem o vaši obec Hoštice-Heroltice skutečnost, že jste
rodištěm slavného herce?
To, že se zde pan Pavel Zedníček narodil, cestovní ruch nijak
výrazně neovlivnilo. Vždy,
když máme příležitost, tak se tím
samozřejmě rádi pochlubíme.

Vrací se pan Zedníček k vám
do obce?
Pan Pavel Zedníček je velmi
vytížený, tak se k nám málo, ale
přeci vrací. Stále zde žije jeho
vzdálenější rodina, přijíždí je on
nebo jeho maminka navštívit.
Pavel Zedníček je čestným občanem naší obce.

Natáčelo se něco v obci?
V obci se za posledních 7 let
natáčela reportáž do pořadu
„Toulavá kamera“ a to o zdejším Muzeu zemědělských strojů. Je umístěného v areálu ZOD
Haná se sídlem ve Švábenicích.

Máte další slavné rodáky?
Slavným žijícím rodákem je

Vyhledávají turisté Zedníčkův
rodný dům?
Bohužel rodný dům pana Pavla
Zedníčka již neexistuje. Pro
špatný technický stav a nedostatečný výhled do křižovatky
byl zbourán. Nacházel se na
okraji obce, přímo v křižovatce
naproti tehdejšího hostince.
Byla to ale vyhlášená kovárna
s mistrem svého řemesla, dědečkem Pavla Zedníčka, panem
Navrátilem.
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pan Milan Petržela, profesionální fotbalový záložník a bývalý
reprezentant republiky. V současnosti hraje za FC Viktoria
Plzeň. Z nežijících bych mohla
jmenovat pana Konráda Martínka, říšského poslance se zásluhami o zřizování českých škol
ve Vyškově a také nechvalně
proslulého bývalého prezidenta
Klementa Gottwalda.

Stane se, že by si turisté spletli
vaše Hoštice s těmi, které proslavila Troškova trilogie?
Prozatím se to nestalo. Když
sem turisté zavítají a ptají se na
to, co máme společné s filmovými Hošticemi, vždy je pobaví,
že zde máme také vlakovou zastávku na znamení. Což znamená, že tu vlak běžně nezastavuje,
ale musíte si ho „stopnout“.
www.hostice-heroltice.cz

Foto archiv www.hostice-heroltice.cz, letecký snímek a rodný dům P. Zedníčka z roku 1988.
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Základy copywritingu

Marketing zdarma

Jak napsat dobrý text? Prozradíme
také několik tajných tipů z praxe,
dotkneme se zásad SEO a dalších.

Jak dělat marketing zdarma? Jaké
jsou nové aplikace, metody
a postupy? Jak pracovat s novináři?

25. leden 2018 | Brno | kurz

30. leden 2018 | Brno | kurz
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