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Českomoravská rada Svazu klubů mládeže

přeje všem svým členům a kolektivům

hezké prázdniny a dovolené a těší se na spolupráci po prázdninách.
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Ze zasedání ČMR SKM 

ČMR SKM se na svých zasedáních pravidelně zabývala průběhem soudních žalob vedených ve 
věci navrácení majetku a žalob na náhradu škody dle zvláštního zákona za škody způsobené 
nesprávným úředním postupem. V těchto případech jde o náhradu (nájem, náklady na 
rekonstrukci atd.) v případech, kdy majetek, na který SKM od roku 1990 uplatnil nárok, užívali 
neoprávněně organizační složky státu nebo jiní vlastníci a měli z něho příjem, přičemž jim bylo 
známo, že se jedná o majetek SKM, který byl zakázán v roce 1970.

ČMR SKM na základě dohody o spolupráci uzavřené s Obecním úřadem v Adršpachu 
odsouhlasila uskutečnění brigády členů SKM v objektu zámku Adršpach.

Dále Rada odsouhlasila

- Náklady na rekonstrukci hotelu Bílý Lev

- Náklady na nutné opravy nemovitosti Stodolní Ostrava

- Dotace kolektivům na rok 2012

- Vyúčtování poskytnutých dotací za roky 2010 a 2011 firmou AGH VLT – Jan Bon

- Vystoupení zájmových souborů SKM na velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze 
dne 5. 5. 2012 u příležitosti svátku čínské mládeže

- Vydání odborné publikace o SKM ke 45. výročí SKM, autor JUDr. Jaroslav Holý

- Vydání odborné publikace Historie majetku SSM, autor Ing. Vlastimil Pobořil
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Z činnosti našich klubů

KM elévové FBŚ BOHEMIANS

Jak se z elévů stali mistři ČR v žácích

Naši svěřenci nám trochu vyrostli, zmužněli a za ty roky nás někteří i přerostli.

Pilnou prací na tréninku se naučili přihrávat, střílet, brankář chytat. Již v loňském roce jsme na 
turnajích ukázali svoji kvalitu a do letošní sezony v žácích jsme nastupovali jako velcí favorité. 
Jenže ejhle, na prvním turnaji v září přišla velká sprcha. Prohra s Mladou Boleslaví a utrápená 
remíza s velmi, ale velmi slabou Spartou. Je pravda, že i my trenéři jsme se na tom podepsali. 
Naše nejlepší hráče jsme půjčili dorostu B s tím, že se vlastně nemůže nic stát. To nás dokonale 
probralo a od října jsme neprohráli ve skupině jediný zápas. Náš největší soupeř Tatran 
Střešovice měl ale také velmi dobrou formu, a tak se rozhodovalo v zápasech právě s ním. 
Nakonec šťastně pro nás, jedna remíza a dvě výhry nás posunuly na první místo v pražské divizi. 
Tím jsme se kvalifikovali spolu s druhým Tatranem do dalších bojů o mistra ČR. 

Kvalifikačním městem pro boj o mistra Čech byl letos severočeský Liberec. Tam se na konci 
dubna sešlo osm týmů z Čech. Byli to vítězové krajských divizí, druhý tým z Prahy a pořádající 
Liberec. Stejným způsobem probíhala i kvalifikace na Moravě. Z české části postupovalo pět 
týmů, z moravské tři. Naši Klokani zvládli kvalifikaci excelentně, ve třech zápasech nastříleli 24 
gólů a dostali jen 4. Všechny zápasy jsme vyhráli a postoupili do finále MČR, které se letos 
konalo na domácí půdě v Praze 12. a 13. 5.

Los skupiny byl velmi těžký, ale to se dalo očekávat. Vždyť jsme mezi osmi nejlepšími týmy 
v České republice. Ve skupině jsme hráli se Slávií Ústí nad Labem, Hurikány z Karlových Varů 
a DDM Jemnice, vítězem moravské skupiny. Nebudu vás dál napínat, tři vítězství znamenala 
suverénní postup přímo do semifinále. To nám pomohlo ušetřit hodně sil, protože druhý a třetí 
tým ve skupině spolu sehrály tvrdý boj o další semifinálové místo. 

A je to tady, neděle 13. 5., jedenáct třicet letního času proti sobě nastupují Fbš Bohemians a 
obávaný soupeř Tatran, který nás proháněl celou sezonu. Nástup, podání rukou, fandící rodiče, 
prostě skvělá atmosféra. Od začátku mají naši kluci zápas ve své režii, první třetinu vyhráváme 
4:0 a soupeř to začíná pomalu vzdávat. Ve druhé třetině dává náš asi nejlepší hráč na turnaji 
Patrik na 5:0 a je prakticky po zápase. Ve třetí třetině jsme trochu polevili, Tatran dává dva góly, 
chvíli to vypadá, že ještě bude kousat, ale střílíme šestý gól a slavíme postup do finále. 

Naším soupeřem bude stará známá Slavia Ústí nad Labem, náš protivník ze skupiny. V pět 
odpoledne nastupujeme k poslednímu zápasu tohoto dne i velmi dlouhé sezony. Je to naše 
vysněné finále mistrovství republiky. Na všech je cítit velké napětí. I na rodičích, kteří zaplnili 
halu a fandí jako o život. V prvních minutách se přelévá hra ze strany na stranu a na všech je 
vidět nervozita. Kluci kazí přihrávky, ale nervózní je i soupeř. Pak přichází první standardní 
situace. Patrik přihraje našemu kapitánovi Ondrovi a vedeme 1:0. Asi za minutu se dostává ke 
svému snad druhému střeleckému pokusu Kryštof a neuvěřitelnou ranou k tyči (jak by řekl 
Robert Záruba) skoro trhá síť. Stav 2:0. Kluci začínají věřit ve vítězství a přestávají být nervózní. 
Naše akce jsou nebezpečné, ale gólman soupeře odolává. Na konci třetiny je stav 3:0 jen díky 
jeho výkonu. Ve druhé třetině přidáváme další góly a už hrají i naši nejmladší hráči. Konečný 
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stav - 6:3. JSME MISTŘI České republiky v sezóně 2011/2012! Všichni se radují, některé 
maminky utírají slzy. Nám trenérům naskakuje husí kůže. Je to nádherný pocit. Dostáváme 
medaile a putovní pohár, loučíme se - zítra se sejdeme na tréninku. Mistři přece nemůžou 
odpočívat. Pavel Krbec
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KM CB Models  České Budějovice 

CB Models  České Budějovice rozšířil svoji nabídku o kabaretní vystoupení

Skupina CB Models  působí na jihu Čech již od roku 1996. Za tu dobu modelingem prošlo na 
400 děvčat ve věku 15 – 20 let. Svojí šikovností se velkou měrou podílely na uskutečnění desítek 
malých přehlídek, ale především na realizaci 14 ročníků výstavy Móda Show a Advent v Areálu 
Výstaviště České Budějovice. Přehlídky mladé módy a soutěže pro pobavení diváků probíhaly 
na široké veřejnosti známých výstavách, jako jsou Země Živitelka, Hobby a Mobil Salon.

 V roce 2004 jme se rozhodli založit tým roztleskávaček, abychom zvýšili pohybovou 
aktivitu děvčat. V témže roce začíná CB Models  působit na českobudějovickém zimním 
stadionu. Skupina kromě roztleskávání  hokejového obecenstva prováděla i řadu tanečních 
vystoupení přímo na ledové ploše, za což sklízela bouřlivé ovace diváků. Své pole působnosti si 
dívky rozšiřovaly osvojováním si tzv. „cheerleaderingu“, což je cvičení založené na akrobacii, 
skocích, vytváření pyramid – zkrátka na všem, co povzbuzuje nejen sportovní tým na ledě, ale i 
diváky. Dívky se jako „cheerleaders“ zúčastnily řady soutěží na republikové úrovni, odkud 
přivezly nejedno přední místo. 
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CB Models  vystupoval  na řadě maturitních, ale i velkých reprezentativních plesů. 
Musím zmínit také charitativní akce, pořádané  především Statutárním městem Č. Budějovice na 
náměstí Přemysla Otakara II.

Samozřejmě, že souběžně probíhala systematická pohybová výchova děvčat a kvalitní 
taneční průprava, která vyžadovala hodně úsilí a kázně. Svoje pohybové dovednosti si dívky 
zvyšovaly účastí na odborných seminářích, na kterých působili i přední naši o zahraniční lektoři. 
V posledních třech letech se míra pozornosti vedení soustředila více i na výchovu dětské věkové 
kategorie, neboť taneční dorost zajišťuje přirozený postup členů do náročnějších stávajících 
skupin CB Models.

Ke konci roku 2011 se nám podařilo založit naši novou taneční skupinu Šach – mat. Tato 
skupina se chce věnovat modernímu kabaretu. Její snaha spočívá ve výběru a zpracování 
určitého tématu – obsahu vystoupení. Nedílnou součástí je i výběr – zpracování (sestřih) 
hudebního doprovodu a tvorba taneční choreografie, vycházející ze současného moderního 
tance. Tato práce jistě vyžaduje scénické (parketové) řešení s použitím rekvizit a pořízení 
příslušných kostýmů.

 První vystoupení moderního kabaretu se již uskutečnilo v tomto roce na Kabaretním plese v Č. 
Budějovicích, další pravidelné vystupování je přislíbeno pro lázeňské pacienty a hosty 
v Třeboni.

František Ryba, vedoucí CB Models
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