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Začal rok koně
Kůň v čínské mytologii, s nímž je spojován čínský nový rok, charakterizuje nezávislost, sebejistotu, 

vášeň, ale také nestálost a náladovost.
Letos připadl podle lunárního kalendáře na 31. ledna, kdy kůň přebral pomyslné 

žezlo od hada. Jeho nástup stejně jako každý rok oslavuje přes půldruhé miliardy 
obyvatel východní Asie.

Vláda koně, který je sedmým znamením v čínském horoskopu, potrvá až do 18. února 
2015, kdy ho vystřídá koza. Ke každému znamení patří v čínském kalendáři také 
konkrétní prvek. V letošním roce bude koni patřit dřevo a živel oheň.

Svátky jara (Čchun-ťie) neboli Nového roku jsou nejvýznamnějším svátkem roku pro  
Číňany, Vietnamce, Singapure a Korejce a lze je srovnat s našimi Vánocemi. Tradičně 
se slaví v rodinném kruhu, a proto lze před jejich nástupem vidět obrovské přesuny  
obyvatel, kteří cestují za svými nejbližšími.

Nástup Nového roku je doprovázen několikadenní záplavou ohňostrojů, které mají  
zahnat zlé duchy. Lidé si navzájem přejí dlouhý a šťastný život, obdarovávají se penězi  
a dárky zabalenými v červeném papíře. Červená je barva štěstí a života a 
obdarovanému má zajistit požehnaný rok.

Lidé narození ve znamení koně jsou populární a přitažliví pro opačné pohlaví. 
Zrození v tomto roce znamení (1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002) jsou 
inteligentní, kreativní, okouzlující a mají velký smysl pro humor.

Šedesátiletý kalendář je v asijských zemích používán společně s gregoriánským 
kalendářem. Během 60 let se pětkrát opakuje rok zvířete podle pořadí ve zvěrokruhu.  
Tento 12tiletý cyklus se dále kombinuje s pětiletým cyklem, kdy se střídají elementy  
(kov, vody, dřevo, oheň, země) a s dvouletým cyklem, kdy se střídá kladný a záporný 
princip (jing a jang).

Počátek nového roku je pohyblivý a nastává o prvním novu po vstupu Slunce do 
souhvězdí Vodnáře mezi 21. lednem a 20. únorem gregoriánského kalendáře.

Vznik nejstaršího kalendáře v lidské historii se datuje od roku 2 636 př. n. l., kdy ho 
zavedl legendární Žlutý císař (Chuang Ti) jmenováním 12 zvířat jako svých strážců.  
Podle legendy stál u zrodu kalendáře Buddha, který svolal všechny živočichy, aby se  
s ním přišli rozloučit, než opustí Zemi. Dostavilo se jich jen 12    a za odměnu jim 
Buddha přisoudil vládu v čase v pořadí, v jakém přišli – myš (krysa), buvol, tygr, králík  
(zajíc), drak, had, kůň, ovce (koza), opice, kohout (krocan), pes a vepř.

Miloslav Huttr

Velvyslanec Čínské lidové republiky se loučil

Před koncem roku 2013 ukončil svou misi v ČR velvyslanec ČLR, pan Yu Qintai. 
Stejně jako předchozí velvyslankyně ČLR, paní PhDr. Huo Yuzhen, byl i on přítelem 
SKM.

Z Prahy do Pekingu se vrací i jeho manželka, paní Sun Liping, která se zúčastnila 
osobně folklórního festivalu Setkání na Blatech v Ševětíně u Českých Budějovic.
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Za dobu své působnosti v ČR učinil pan velvyslanec společně s Radou velvyslanectví 
řadu kroků pro rozvoj spolupráce se sdružením Čínské mládeže v Čechách a s dalšími 
čínskými sdruženími v ČR.

Byl iniciátorem vystoupení našich souborů u příležitosti Svátku mládeže, které 
se v Číně každoročně slaví 4. května. Společenský večer u této příležitosti se uskutečnil 
na Velvyslanectví ČLR v Praze společně s vystoupením čínských žen a čínských 
studentů studujících v Praze. 

Jsme rádi, že jsme mohli na půdě Velvyslanectví ČLR prezentovat činnost některých 
našich folklórních a loutkářských souborů.

Děkujeme panu velvyslanci i jeho manželce za vstřícné aktivity, které projevovali 
vůči naší organizaci a přejeme jim mnoho úspěchů v jejich dalším pracovním      i 
osobním životě.

Miloslav Huttr 

Z činnosti našich Klubů mládeže
Kolektivní člen  Werichovci

(vybráno  ze Zpravodaje sdružení Werichovci „OBŠŤASTNÍK“, prosinec 2013/12)

Jaký  byl  letošní  (2013)  ČOCHTAN  v Třeboni
Po těch 16 letech už se člověk skoro bojí říkat, že to bylo „super“. Protože nás, kdo 

ho připravují, to pořád stejně baví, a co když už jsme nekritičtí?
Ale tentokrát se na tom „super“  shodovaly také mediální zprávy a méně 

zainteresovaní diváci, takže to tak asi bude.
V Třeboni je zkrátka vždycky dobře.
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CO  NÁS  ČEKÁ :  Mezinárodní  den  srandy
Ve čtvrtek 17. 4. v 17 h  se sejdeme u Werichovy vily na Kampě, abychom oslavili 

Mezinárodní den srandy a zazpívali si písničky V+W+J. Je to sice trochu v předstihu, 
výročí Vestpocketky je 19. dubna, ale limitují nás Velikonoce, takže tentokrát musíme 
volit všední den. Originální pokrývky hlavy se už staly pravidlem, tak vymýšlejte. Pro 
nejvtipnější budou připraveny odměny.
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KM Mladá dudácká muzika

Famfr, famfr, famfrnoch, nástává nám novej rok… 
Slova této starobylé jihočeské koledy zazněla letos na Nový rok i v Německu. 

V malém městečku Bischofsreut se totiž 1. ledna 2014 v kostele sv. Valentýna konal již 
39. novoroční koncert. Pro letošní rok tvořili program strakoničtí, a je tedy 
předvídatelné, že se nesl ve folklórním duchu. Pozvání výtečného organizátora a přítele 
české lidové hudby Aloise Seidla přijala Mladá dudácká muzika a Zpěvačky 
Prácheňského souboru písní a tanců. Tyto dva ansámbly již společně absolvovaly 
několik úspěšných vystoupení a kontrastem úchvatného zpěvu strakonických panen 
spolu s jadrnou dudáckou muzikou okouzlily i bavorské publikum.

Vánoční čas sice již pomalu odezníval, přesto „Strakoňáci“ zahájili dvěma vánočními 
bloky. V podání zpěvaček zazněly méně známé koledy z Prácheňska i skladby 
barokních mistrů. Snad nejvíce zaujala píseň Tichá noc, zaměňovaná často s lidovou 
koledou. Tichá noc však zná své autory. Báseň Josepha Mohra byla v roce 1818 
Franzem Xaverem Gruberem zhudebněna, a tak vznikla Stille Nacht – vánoční píseň 
známá po celém světě. 

Mladá dudácká muzika vsadila na klasiku a zahrála nejznámější české koledy, jako je 
Narodil se Kristus pán, Nesem Vám noviny či Štěstí zdraví. Největší úspěch však měla 
již zmíněná koleda s famfrnochem. Famfrnoch neboli bukač je původem chodský 
lidový nástroj. Džbán potažený kůží s prostrčenými koňskými žíněmi. Při tahání za 
žíněný ocas navlhčenýma rukama se ozývá charakteristický „prdivý“ zvuk, kterým se 
dá rytmicky doprovodit jakákoli melodie. Může tak snadno nahradit rytmickou funkci 
kontrabasu, nikoli však funkci harmonickou.

Druhé dva bloky koncertu sestávaly z lidového folklóru jižních až západních Čech. 
Zazněly líbivé trojhlasé úpravy pro ženský sbor, muzika zahrála známé polky a zazněla 
i klasická šotyšová melodika. Ta byla německému publiku známa a nejeden návštěvník 
si pobrukoval melodii písně V Strakonicích na sadě. Také jihočeské lidové kroje zaujaly 
svou krásou.  Pan Seidl nejvíce obdivoval turecké šátky, které děvčata z Mladé dudácké 
muziky uvázala ten den na hlavu prvně. Jsou to šátky, které se dříve tiskly v České Lípě 
a pomocí své krásy pronikly do šatníku vdaných žen ve většině národopisných regionů 
České republiky, včetně Prácheňska. Konkrétní podoby nošení šátků napříč regiony se 
však lišily různými úvazy. 

Koncert rychle dospěl ke svému konci a publikum si vyžádalo několik přídavků. 
Členové Mladé dudácké muziky a Zpěvačky PSPT je zahráli a zazpívali společně. 
Nastalo loučení s krásnými prostory kostelíku a milými přáteli z Bavorska. Byl to 
krásný podvečer a doufám, že jsme v Bischofsreutu neúčinkovali naposledy.

Patrik Ředina, vedoucí Mladé dudácké muziky 
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KM F U R I A N T 

Něco z historie Furiantu Č. Budějovice - pokračování 
 (První část historie souboru vyšla již ve zpravodaji ČMR SKM Spektrum v červnu 

2013.)
Druhá  polovina  90.  let  minulého  století  se  v souboru  nesla  ve  znamení 

personálních  změn.  Novou  vedoucí  se  stala  Miloslava  Buldrová,  dlouholetá  členka 
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taneční  složky  Furiantu  ještě  pod  vedením Marie  Oberfalcerové.  Po  jejím odchodu 
došlo  totiž  ke  značnému  úbytku  tanečníků  a  tanečnic,  které  bylo  nutné  nahradit. 
Pomohli v tom někteří rodinní příslušníci tanečníků, z vlastního rozhodnutí přišli čtyři 
členové  Malého  Furiantu  a  také  studenti  z náboru,  kteří  již  před  nástupem  do 
českobudějovických škol působili v jiných souborech v ČR.

Vše  bylo  podřízeno  cíli  naučit  nové členy –  budoucí  tanečníky  a  tanečnice  - 
základní taneční techniku a nacvičit s nimi jednotlivé tance. Jen tak mohl být zachován 
stávající  souborový repertoár.  Furiantská muzika  dále  úspěšně  obsazovala  jednotlivé 
hudební nástroje stálými muzikanty. 

V této  době  soubor  vystupoval  na  různých  kulturně  společenských  akcích  či 
přehlídkách v Jihočeském kraji. Jeho velkým prubířským kamenem byl rok 2000, kdy 
byl  Furiant  pozván  do  Rakouska  přátelským  souborem  Trachtengruppe  z městečka 
Lustenau,  jenž  slavil  50.  výročí  svého  vzniku,  a  to  u  příležitosti  konání  Zemských 
slavností  kraje  Voralberg.  (Není  bez  zajímavosti,  že  Furiant  na  těchto  slavnostech 
úspěšně  vystupoval  již  v roce  1991,  kdy  poprvé  navázal  s rakouským  souborem 
spolupráci).

Zdařilá  vystoupení  a  výborná  reprezentace  souboru  se  staly  podnětem k další 
aktivní  činnosti,  i  když  tehdy  přišel  Furiant  o  svého  zřizovatele,  kterým  byl  DK 
Metropol   v Českých Budějovicích.  Proto  v roce  2001  založil  samostatné  občanské 
sdružení a útočištěm pro souborové tréninky se stal  areál ZŠ J.  Š. Baara v Českých 
Budějovicích.

Furiant se začal prezentovat na mnoha akcích. V letech 2002 až 2012 se účastnil 
Mezinárodního  dudáckého  festivalu  ve  Strakonicích,  v roce  2010  byl  účastníkem 
Mezinárodního folklórního festivalu v Písku. Pravidelně či s přestávkami se předvedl 
např.  na  Jihočeských  folklórních  festivalech  v Kovářově,  na  Setkáních  na  Blatech 
v Ševětíně nebo na Doudlebských dožínkách v Doudlebech a v  Plavu. Taneční složka 
souboru v masopustních maskách každoročně zastupovala soubor při konání Masopustu 
v krajském  městě.  Furiant  zahajoval  plesy  českobudějovického  Budvaru  a  následně 
Myslivecké plesy i jiné, pravidelně rovněž vystupoval na českobudějovickém výstavišti 
(Země živitelka, Hobby, Slavnosti piva, Adventní trhy apod.).

Furiantská muzika vydala v roce 2001 první CD s šestnácti písničkami a tanci 
z regionu jihozápadních Čech, v roce 2004 potom druhé CD s 22 vánočními koledami. 
Kapela vystupovala samostatně na mnoha akcích v tuzemsku i v zahraničí a stala se 
postupně chloubou souboru.

V roce 2002 vystupoval soubor ve Francii, kde v městečku Pacé na atlantickém 
pobřeží po tři dny vystupoval na tamních slavnostech. Opakovaně se také vydal v roce 
2010  na  „návštěvu“  přátelského  souboru  v Lustenau,  který  již  oslavil  60  let  svého 
trvání.

V roce  2005  položil  Furiant  spolu  s dalšími  4  soubory  základy  konání 
„Folklórních plesů  a  bálů  souborů Českobudějovicka“.  Zahajovacím tancem 1.  bálu 
v režii Furiantu se staly MINETY, které vždy patřily a patří do základního souborového 
repertoáru.  Tanec byl  choreograficky upraven,  nastudován a  proveden ve spolupráci 
s tanečníky dalších  čtyř  souborů.  Vzhledem k úspěchu 1.  bálu byla  založena  tradice 
spočívající v předávání pořadatelství plesu vždy následujícímu souboru.
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V roce 2015 vychází pořadatelství opět na soubor  Furiant České  Budějovice, 
iniciátora celého projektu. Nutno dodat,  že díky společnému a zdařilému předvádění 
Minetů  více  soubory  byly  tyto  zatančeny  i  na  Foklórním  festivalu  na  výstavišti 
v Českých  Budějovicích,  na  Doudlebských  dožínkách  i  na  IX.  Národním krojovém 
plesu FOS ČR ve Zďáru nad Sázavou v roce 2006, kdy se MINETY staly „mottem“ 
celého zahájení přehlídky jihočeských souborů.

V současné době opět proběhla další generační obměna taneční složky souboru. 
Provedený  nábor  přispěl  k dalšímu  pokračování  dnes  již  více  než  35leté  úspěšné 
činnosti souboru Furiant – člena SKM.

Za soubor Furiant Vladimír Buldra
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Mezinárodní folklórní festival Český Krumlov 2013  (reportáž)  
Je pátek 27. září a pro mě tak začíná jeden z nejkrásnějších víkendů v roce. Víkend 

plný folklóru, krojů, písniček, tance a střetnutí nejrůznějších kultur.  Nemůžu se dočkat 
lidí, které dnes poznám, a tanců, které se dnes 
naučím. 

Proto se hned odpoledne převlékám do kroje 
a běžím s kamarády z Jitřenky roztančit město. 
Český Krumlov je nádherné místo, ale nejvíc se 
mi líbí, když se v jeho ulicích tančí a všude zní 
lidové písně. Letos nám ho pomohly rozezvučit 
soubory Pomněnka z Tvrdonic, italský mužský 
pěvecký sbor Coro Monte Zugna a vzdálenou 
exotickou příchuť dodal indonéský soubor 
Suara Indonesia Dance Group. Protančili jsme 
doslova celým historickým centrem Českého 
Krumlova a poté se všichni sešli v Domě dětí a 
mládeže. Tuhle část slavností mám skoro 
nejraději. Učíme se navzájem písně a tance až 
do pozdního večera. Unavená a šťastná lehám 
do postele a nemohu se dočkat soboty. 

Už v 9 hodin ráno zahajuje Volktanzgruppe 
Bad Leonfeld z Rakouska 13. ročník 
Mezinárodního folklórního festivalu Český 
Krumlov. Krásné počasí nám vychází jako 
každý rok a náměstí kromě stánkařů zaplňují 
stovky lidí. Za celý den se na hlavním pódiu na 
náměstí Svornosti vystřídá celkem 7 pozvaných 
souborů a tři domácí - Jitřenka přípravka, 
Jitřenka a dospělý soubor Růže. Na hlavní 
scéně si každý zatančí hned několikrát a kromě 
toho ještě jednou v Seminární zahradě před 
hotelem Růže s nádherným výhledem na 
českokrumlovský zámek. Letos přijel na hlavní 

náměstí přenosový vůz Českého rozhlasu a vysílal živě rozhovory s námi tanečníky, 
muzikanty i stánkaři a návštěvníky festivalu. 

Festival jsem si užila jako každý rok a už se nemohu dočkat dalšího ročníku.

Za soubor Jitřenka Český Krumlov Vladimíra Berná  
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Skupina amatérských loutkářů
21. Čechova Olomouc  se  konala  9. – 10. 11. 2013
Čechovu Olomouc pořádá Slovanský dům Olomouc, loutkářský soubor Kašpárkova 

říše a SAL SČDO Praha pod záštitou Olomouckého krajského úřadu, Magistrátu města 
Olomouc  a Svazu klubů mládeže.

Stínové divadlo,  Slávek  a  Pavla  Kuschmitzovi

Lidé si hráli se stíny už v dávných dobách. Tradiční stínové divadlo má svůj původ 
v Asii. Vznikalo již před staletími v Číně, v Indonésii a je tam pěstováno dodnes.

Tradiční stínohra má vysokou výtvarnou úroveň.
Stínové loutky jsou vyrobeny z kůže, zpracované na průsvitný pergamen, jsou 

zdobeny perforováním a výraznými barvami. Světlo, které prochází perforací  i barvou , 
propůjčuje těmto loutkám třpytivou krásou.

Stínohra je formou loutkového divadla s mnoha přednostmi. Ve stolovém loutkovém 
divadélku najdou uplatnění nejen prstové loutky, maňásky a plošné loutky, ale 
jednoduchou úpravou (vložením rámečku potaženým stínovým plátnem) můžeme 
stolové divadlo uzpůsobit i pro hru se stínovými loutkami.

Stínohra je svou přehledností vhodná i pro děti předškolního věku, kdy bezpočet 
námětů lze čerpat např. ze sbírky textů lidových říkanek, pohádek a písniček. Stínohra 
má navíc tu přednost, že přiblíží dospělým a dětem nejjednodušší způsob tvorby loutek 
a scén, jenž je nejméně náročný na čas a materiál (papír, špejle, izolepa).

Postupným nabýváním zkušeností se mohou začátečníci i zkušenější inspirovat 
náročnějšími textovými předlohami a vlastní nápad i všestranná tvořivá fantazie je 
vítána.
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Majetek Svazu klubů mládeže
a

přístup ČR a jejich organizačních složek, Parlamentu poslanecké 
sněmovny ČR a Senátu parlamentu ČR, k jeho navrácení po roce 1990.

Svaz klubů mládeže (SKM) obnovil svou činnost v prosinci 1989. Bezprostředně 
poté sdělil představitelům ÚV SSM, ČR a jejím organizačním složkám, že bude 
požadovat navrácení svého majetku, který Socialistický svaz mládeže (SSM) převzal od 
SKM v roce 1970 na základě politického rozhodnutí ÚV KSČ o vybudování jednotné 
organizace dětí a mládeže pod názvem Socialistický svaz mládeže. Na základě tohoto 
usnesení, nikoliv ze zákona, musel SKM  ukončit nedobrovolně činnost, respektive byl 
zakázán a veškerý svůj majetek, který představoval 1.987 klubů mládeže s různou 
úrovní vybavení a s různým majetkem spolu s 26 hospodářskými zařízeními (včetně 
budov, pozemků, nábytku, strojního vybavení a dalšího majetku), na jejichž účtech bylo 
celkem 19.820.500 Kčs. 

Celková hodnota tohoto majetku se v současné době odhaduje na 1 miliardu Kč.
Z hospodářských zařízení lze uvést např. Stavocentrál, a.s., vytvořený z hospodář-

ského zařízení SKM, jehož účetní hodnota v roce 1990 představovala 108.682.000 Kč.
Tento majetek s vědomím, že se nejedná o majetek SSM, neboť tento se nikdy nestal 

majitelem majetku SKM, ale byl pouze jeho neoprávněným držitelem - detentorem, 
neoprávněně převzala Česká republika, která s ním zacházela jako se svým majetkem 
naprosto neoprávněně, pronajímala ho, převáděla na jiné majitele, prodávala ho a měla 
z něho neoprávněný zisk.
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Přesto, že tyto skutečnosti byly ČR a jejím organizačním složkám, zejména MF ČR a 
MV ČR velice dobře známy, neučinily do této doby nic pro to, aby se tato nemorální 
situace vyřešila.

Jediná vláda, která projevila zájem tuto amorální situaci řešit, byla vláda Ing. Jiřího 
Rusnoka, za což jí patří naše poděkování. Bohužel díky časovému omezení její působ-
nosti k vyřešení problémů nedošlo.

Naše řešení této situace spočívalo v návrhu ČR, aby převedla na SKM některé státem 
nevyužívané a k prodeji určené objekty, které by SKM mohlo využívat pro pobyty a 
činnost dětí a mládeže nejen organizovaných v SKM a dále ve finanční kompenzaci.

SKM v roce 2013 slavilo 45. výročí založení.
Při této příležitosti vydal v červnu 2 publikace -
1/ Historie Svazu klubů mládeže, autor JUDr. Jaroslav Holý
2/ Majetek bývalého SSM na pozadí politických intrik, autor Ing. Vlastimil Pobořil

Tyto dvě publikace dokumentující zašmelení tzv. majetku SSM vyvolaly poměrně 
velký zájem nejen v řadách našich představitelů.

SKM vede do současné doby řadu soudních sporů ve věci vydání svého majetku a 
náhrady škody.

Uvedené znamená, že se SKM svého majetku a svých práv domáhá ostudných 24 let.

Vzhledem k této situaci a nezájmu ČR se s SKM vyrovnat jsme se rozhodli ve 
zpravodaji SPEKTRUM postupně publikovat veškerou korespondenci s ČR a jejími 
představiteli, aby si občané mohli udělat obrázek jak se k SKM a jeho oprávněným 
nárokům zachovali.

Miloslav Huttr

Vydává SKM ČMR
Registrovaný MV ČR č.j. NV-III/3-2248/68

VSP 53748/03-R, IČ: 69368813
www.svaz-klubu-mladeze.cz

Neprodejné, určeno jen vnitřní potřebu SKM
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