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ROZHOVOR S …
Blíží se čas dovolených a možná přemýšlíte o tom, kam a jakým
dopravním prostředkem se letos vypravíte. Náš kosovský soused, pan
Oldřich Kostka, to měl jednoduché. Tedy s volbou dopravního
prostředku. Dá se s nadsázkou říci, že na svém dopravním prostředku
procestoval svět.
Proč koloběžka?
Tak odpověď na tuto otázku musím začít trochu zeširoka. Před několika lety
jsem se na jaře vydal na kajaku z Budějc do Hamburku. A protože v té době
byly v Německu povodně, nechal jsem kajak u říční policie a vydal se stopem
domů. V Drážďanech mi přátelé půjčili kolo a já jsem domů dojel
v neoprenových botách na nohou. Kamarádi mě hecovali, že na kole umí jezdit
každý, a mně v té době padla do oka recenze na jednu koloběžku, a tak jsem si
řekl, že si ji pořídím a vyrazím na ní.
Jaké základní vybavení jste s sebou vozil? Lišilo se nějak výrazně podle toho,
kam jste se rozhodl cestovat?
Do Afriky nebo do Austrálie si člověk nevezme zimní bundu, ale všude využije
stan, spacák, vařič, prostě takové klasické věci na cestování. Hodí se i
pláštěnka. Vzpomínám si, že do Afriky jsem si vezl náhradní pláště na
koloběžku. Jinak klasika.
Četla jsem, že nejvíce zemí na koloběžce projel V. Hošek; do r. 1972 najezdil po
28 zemích 12.500 km (zdroj: Ladislav Kochánek 1000 československých NEJ,
Albatros 1988). Mohl byste nám vyjmenovat oblasti nebo země, které jste
navštívil Vy?
Tak počítejte se mnou: Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Rusko, Estonsko,
Litva, Lotyšsko, Polsko, Bělorusko, Slovensko, samozřejmě Česko, Rakousko,
Německo, Švýcarsko, Holandsko, Francie, Španělsko, Itálie, Řecko, Turecko,
Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, Maďarsko, z Afriky
Senegal, Mauretánie, Maroko, u Západní Sahary není jasné, komu patří, a pak
samozřejmě Austrálie. Celkem cca 30 000 kilometrů.
To je úctyhodný výčet, nejméně třicet zemí… Zřejmě by se měly přepsat údaje
v českých rekordních koloběžkových tabulkách!
Ráda bych se vrátila k Vaší cestě po Austrálii. Jak dlouho trvala cesta napříč
tímto kontinentem? Vím, že jste ji podnikl v roce 2007, z jihu na sever a že
měřila více než 3 000 km. Mohl byste nám ji v krátkosti popsat? Překvapilo Vás
něco?
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Cesta mi trvala dva měsíce. Každých 150 km v poušti je benzínka,
ale jinak nikde nic, jen poušť. A musím říci, že mě při mém
cestování Austrálií nejvíc překvapilo, že každý den u mě zastavilo
nějaké auto, když jsem zrovna chvíli odpočíval, jestli něco
nepotřebuji, a tak jsem každý den v Austrálii měl plechovku piva.
Dá se s nadsázkou říci, že jsem ho měl více než vody. Takže mne mile překvapila
ta solidárnost.
A vozíte sobě nebo své ženě nějaké suvenýry z cest?
Manželce jsem založil sbírku nalezených stanových kolíků a musím říci, že se jí
docela úspěšně rozrůstá, a já sbírám na cestách ztracené espézetky, taky už jich
mám pěknou sbírku.
Ještě bych se zeptala na jednu zajímavou trasu: Paříž – Dakar. Mohl byste nám
o této cestě také více povyprávět?
Tak tuhle cestu jsem si rozvrhl na dvě etapy. První rok jsem vyrazil z Paříže –
pozor – z Paříže tady u Suchdola a dojel do Tangeru v Maroku. Odtud pluje co
tři dny loď do Janova, tak to bylo domů jen skok. Na další rok jsem naplánoval
zbývající část trasy – vlastně ta cesta Austrálií měla být taková zkušební cesta
na Dakar, ale druhou fázi cesty jsem nezvládl na koloběžce dokončit, domluvil
jsem si převoz kamionem asi 1400 km, a jak tak sleduji, co se v Africe děje, už ji
nedokončím.
Zůstává Vám ještě nějaký koloběžkářský sen?
Ne, žádný sen mi nezbývá. Chtěl bych zdůraznit, že ani nejsem nějaký sportovní
nadšenec, koloběžku využívám jako běžný dopravní prostředek, představuje pro
mě jen jiný způsob cestování. Já na své cesty ani nijak netrénuju. Prostě „se
zabejčím“ a vyrazím. Po Dakaru jsem si říkal, že vyzkouším kolo, ale zjistil
jsem, že mě nebaví, tak jsem zkusil chodit pěšky, ale z toho jsou puchýře, tak
jsem zase vytáhl koloběžku a jel se vykoupat. Do Balatonu.
Za velmi zajímavý rozhovor děkuje Vladimíra Havlíčková.
RECEPTOVÝ KOUTEK
Fazolový guláš
cibule, ostravská klobása (pro masožrouty), mletá sladká paprika, brambory,
masox, fazole ve slaném nálevu, neochucené pomazánkové máslo
Cibuli zpěníme na sádle, přidáme nakrájenou ostravskou klobásu, orestujeme,
dále přisypeme mletou sladkou papriku, přidáme brambory, zalijeme vývarem
z kostky masoxu. Když jsou brambory měkké, vyklopíme do hrnce konzervu
3

fazolí „ve slaném nálevu“. Já přidávám i nálev, někdo ho scedí. Nakonec
vmícháme a rozpustíme neochucené pomazánkové máslo a krátce povaříme.
Na 3,5 l guláše dávám celé pomazánkové máslo. Hustota guláše je individuální,
někdy se mi povede spíš taková gulášovka, to když vařím brambory s větším
množstvím vody...
Martina Kostková
OHLÉDNUTÍ ZA PROBĚHLÝMI AKCEMI
Předvánoční čas 2015 a Tříkrálová sbírka 2016
V sobotu 5. prosince zavítal i k nám do Kosova Mikuláš se svou družinou. Na
kosovské návsi ho přivítaly místní děti, které již před jeho příchodem ozdobily
vánoční stromeček ozdobami, které si doma vyrobily. Krásný stromek i nový
světelný řetěz nám daroval obecní úřad, který pro osvětlení
stromku také nechal na návsi umístit zásuvku.
Předvánoční setkání u stromku, kde nám opět pod
vedením pana V.Slavíka zazpívaly koledy místní děti, se
neslo v přátelském sousedském duchu. Na flétničku zahráli
sóla Adam Slavík a Anna Havlíčková a příští rok se jistě
hrou na hudební nástroje připojí i další děti. Místní
maminky přinesly ochutnat cukroví a vánoční punč
připravil pan J. Haisman.
Jediným nemilým překvapením bylo, že do týdne nám nějaký nenechavec zcela
nepochopitelně ukradl fialový světelný řetěz, kterým byl také vánoční stromeček
pro potěchu všem ozdoben…
Začátkem ledna se konala v Kosově již počtvrté Tříkrálová sbírka. Dvě
skupinky dětských koledníků pod vedením paní Horské a paní Havlíčkové
koledovaly pro potřebné lidi v Jihočeském kraji a setkávaly se s vlídným
přijetím i štědrostí místních obyvatel. Malými králi byli letos - Jan Kouba, Sofie
Havlová, Julie a Lucie Horských, Anna (doprovázela koledníky na flétnu),
Terezie a Barbora Havlíčkovy. A kolik se podařilo vykoledovat? 4 471 Kč! Za
Vaši štědrost Vám, Kosovští, srdečně děkujeme!
Akce pro děti v první polovině roku 2016
Předvelikonoční tvoření dětí se letos v komornější podobě konalo na louce
vedle Koubových, kde si zájemci mohli uplést pomlázku.
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Na Velikonoční pondělí se pak velká skupina dětí vypravila na společnou
pomlázku po naší osadě a jejich radostný výskot se celé dopoledne nesly
Kosovem a setkávaly se s pochopením místních obyvatel.
Dětský den v Kosově 5. června (více na obecním webu vč.
fotografií) – se skutečně velmi vydařil. I počasí nám přálo. Pan
Lavička posekl náves, aby bylo prostranství dokonalé. Letošní
dětský den - to bylo vyrábění hudebních nástrojů, soutěžení,
opékání špekáčků, řádění na skákacím hradu, který od E.ONu
zajistil obecní úřad a který také finančně náš dětský den podpořil. Za
všestrannou podporu děkujeme!

POZVÁNKA NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Připravované akce v Kosově do konce roku 2016
Rozloučení s prázdninami a létem – září, první n. třetí víkend
Drakiáda + podzimní tvoření - říjen
Dušičkový/ Podzimní lampiónový průvod –začátek listopadu
Mikulášská nadílka – na Mikuláše;-)
Předvánoční adventní setkání – max. týden před Vánocemi
Čas konání jednotlivých akcí bude upřesněn na nástěnce na návsi.

SDĚLENÍ
Kosov hledá svého webmastera!
Našel by se mezi místními obyvateli nějaký šikovný dobrovolník, který by
vytvořil kosovské webové stránky a spravoval je? Mohli bychom využít nabídky
OÚ Kamenný Újezd a vytvořit si kosovský web zdarma na jejich doméně.
Zájemce se může ozvat na kosovsky.obcasnik@seznam.cz. (Může to být i
student/ka a stránky vytvořit a spravovat v rámci svého školního projektu nebo
studia na VŠ.)
Nepotřebné hračky na pískoviště!
Pokud vám odrostly děti, zrušili jste doma pískoviště, a nevíte, kam
s plastovými hračkami na písek, můžete je přinést na náves na naše kosovské
pískoviště. Naši malí spoluobčané to jistě ocení…
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA OBČASNÍKU
Uzávěrka příspěvků a informací do 16. čísla bude 15. 11. 2016.
Neanonymní příspěvky lze poslat e-mailem na kosovsky.obcasnik@ seznam.cz,
popř. doručit v Kosově na č.p.7 (na návsi) V. Havlíčkové.
*

*

*

Příjemné prožití letních měsíců a především dovolené Vám
přejí všichni, kteří se podílejí na vydávání Kosovského
občasníku!
A na závěr občasníku nesmí chybět tradiční omalovánka pro nejmenší čtenáře:

Na přípravě občasníku se podíleli autoři článků, Vladimíra Havlíčková a
Obecní úřad Kamenný Újezd, který zajistil nakopírování občasníku v počtu 55
ks.
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