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Českomoravská rada Svazu klubů mládeže 
přeje všem svým kolektivům, členům a příznivcům 

hezké prázdniny a dovolenou, léto plné slunce a příjemných 
zážitků

 

Informace Českomoravské rady Svazu klubů mládeže

Vyšel 4. svazek Edice SKM

V říjnu 2014 vyšel pod názvem „Kluby mládeže ve 21. století“ již 4. svazek 
Edice SKM. Jak naznačuje podtitul „K 5. konferenci Svazu klubů mládeže“ je tato 
publikace základním materiálem pro jednání této konference. Proto tedy obsahuje 
zprávu o činnosti SKM v letech 2010 – 2014 zpracovanou předsedou Mgr. 
Miloslavem Huttrem, návrh nových Stanov včetně důvodové zprávy (a pro 
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srovnání pochopitelně i stanovy současné) a medailony charakterizující činnost 
našich klubů zpracované Marií Oberfalcerovou, Janou Neubertovou a Jaroslavem 
Šrámkem.
Autorem podstatné části publikace je JUDr. Jaroslav Holý, který kromě úvodu a 
stručného přehledu dějin SKM os roku 1968 do současnosti do knihy zařadil 
převážnou část ustanovení nového Občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) o 
spolcích, některá důležitá ustanovení obč. zák. o korporacích, včetně výpisu z 
důvodové zprávy a výňatky ze zákona č. 304/2013 Sb., o rejstřících.

Relativní nepřehledno se snaží odstranit pasáží „Co nového vyplývá z nového 
Občanského zákoníku pro kluby?“
V kapitole „Proč navazovat na tradice Svazu klubů mládeže?“ shrnuje důvody 
současné existence SKM.
Publikace má i bohatou obrazovou přílohu, konkrétně 29 fotografií z činnosti 
klubů a obsahuje i kuriozitu, a to snímek sbírky odznaků organizací dětí a mládeže 
z let 1968 – 1970.
Kniha je velmi dobře graficky zpracovaná a vydala ji ČMR SKM ve vydavatelství 
Baron – Petr Prášil, Hostivice.

SKM v roce 2014 vydal informační leták, skládačku, „Svaz klubů mládeže 
včera, dnes a zítra“, která obsahuje kapitolu „Proč navazovat na tradice Svazu 
klubů mládeže?“ z výše zmíněné publikace, přehled nejdůležitějších dat z dějin 
svazu doplněných řadou fotek a velmi stručnými medailony klubů. Zejména pro 
potřeby účasti dětské delegace SKM na mezinárodním letním táboře v Číně byla 
skládačka vydána i v anglické verzi.

                                                                                          JUDr. Jaroslav Holý

Z činnosti našich Klubů mládeže

WEBOVÉ STÁNKY SOUBORŮ SKM  (u souborů, které zatím web. stránky 
zatím nemají, je uvedeno jméno vedoucího a jeho e-mail)

Stav k 15. 4. 2015

1. PRÁCHEŇSKÝ SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ STRAKONICE
www.prachenak.strakonice.cz

2. PRÁCHEŇÁČEK  STRAKONICE
www.prachenacek.wz.cz

3. MLADÁ DUDÁCKÁ MUZIKA STRAKONICE
www.mladamuzika.estranky.cz
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4. JITŘENKA ČESKÝ KRUMLOV
www.jitrenkack.cz

5. BLAŤÁCKÝ SOUBOR ŠEVĚTÍN
www.blatak.cz

6. FURIANT ČESKÉ BUDĚJOVICE
www.furiant.info

7. BÁROVÁČEK ČESKÉ BUDĚJOVICE
www.zsbaara.cz

8. AEROBIK SEDLEC
vedoucí: Karla Schusterová
e-mail: msradosovice@seznam.cz

9. ÚSVIŤÁČEK ČESKÉ BUDĚJOVICE
vedoucí: Anna Stecherová
e-mail: stecherova@volny.cz

10. CB MODELS ČESKÉ BUDĚJOVICE
vedoucí: František Ryba
e-mail: CB Models@seznam.cz

11. MALÝ FURIANT ČESKÉ BUDĚJOVICE
vedoucí: Jožka Kadubec
e-mail: jkadubec@seznam.cz

Vedení  Svazu klubů mládeže 

Na Celostátní konferenci Svazu klubů mládeže dne 8.11.2014 v Praze bylo na 
prvním zasedání nově zvolené českomoravské rady zvoleno vedení SKM ČMR
Předseda SKM   Mgr. Miloslav Huttr
Místopředsedkyně SKM  Ing. Jana Neubertová
Místopředseda SKM  Jaroslav Šrámek

KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH FOLKLÓRNÍCH SOUBORŮ 
Č.BUDĚJOVICE 

Dne 18. dubna 2015 se konala v Č. Budějovicích v Divadelním sále Domu 
kultury Metropol Krajská přehlídka  dětských folklórních souborů 2015, 
pořadatelem byl DDM Č.Budějovice.
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Přehlídky se zúčastnilo 11 souborů z jižních Čech, z toho 5 dětských 
kolektivů, které mají členství ve Svazu klubů mládeže. Jsou to Úsviťáček 
Č.Budějovice, Bárováček Č.Budějovice, Prácheňáček Strakonice, Blaťáček 
Ševětín a Malý Furiant Č.Budějovice.

Přehlídka probíhala v příjemné atmosféře nejen díky početnému publiku, ale 
i zajímavému doprovodnému programu. Soubory obdržely diplomy a ceny. Z akce 
byl pořízen záznam na DVD.

Zvláštní ocenění za dramaturgické zpracování jihočeských specifik – 
s postupem na celostátní přehlídku v Jihlavě, získal soubor ÚSVIŤÁČEK z Č. 
Budějovic  s pásmem „Pojďte si zatancovat“.

Ocenění za vynikající technické zpracování pásma „V zeleném háječku“ - 
s širším postupem na celostátní přehlídku, obdržel soubor Prácheňáček ze 
Strakonic.

Soubor Radost z Kamenného Újezda s pásmem „Jarmark“ byl oceněn za 
nápadité zpracování zvoleného tématu – s širším postupem na celostátní přehlídku.

M. Oberfalcerová

ROK 2015 JE PRO BLAŤÁCKÝ SOUBOR ŠEVĚTÍN ROK JUBILEJNÍ

Blaťáckej bál, kterým  každý rok zahajuje Blaťácký soubor svou sezonu byl 
jubilejní. Bylo to právě  40 let, co ke vzniku Blaťáckého souboru dala podnět 
Česká národní Beseda, která se tancovala na Staročeském bále, který pořádali  25. 
1. 1975 v Ševětíně v sále u Čapků včelaři. Lidová písnička, tanec a také tehdy 
velký úspěch, nabudili všechny vystupující k tomu, aby vznikl v Švětíně Blaťácký 
soubor.

Letošní bál se konal  24. 1. 2015.  Hosty vítala ve vestibulu,  jako 
každoročně, blaťácká dudácká kapela a bohatá tombola, ve které vyhrával každý, 
kdo si koupil lístek. Nechybělo předtančení, kde se předvedl Blaťácký soubor  i 
starší děvčata z Blaťáčku.    K tanci a poslechu vyhrávala  ,,Vysočinka“. 
Překvapením večera byl tanec děvčat z Danceline z Č Budějovic, ve kterém 
tancuje Janička Vomáčková – bývalá členka Blaťáckého souboru. O půlnoční 
přestávce mile překvapila publikum Stánička Jírovcová, která se krásně rozvlnila 
orientálním tancem;  také působila v Blaťáčku. Srdíčková a karafiátová dámská 
volenka uspokojila všechna děvčata jakéhokoli věku.  Každý odcházel z bálu dobře 
naladěný, s nějakou cenou z tomboly, nebo s karafiátem a srdíčkem z volenky pro 
potěšení.
         Tradiční  masopust s Blaťáky, tentokrát vyšel na 14. 2. 2015 (což je sedmá 
sobota od velikonoc).  Přesně v  9,00 hod. požádali koledníci paní starostku před 
úřadem městyse        o povolení. K povolení dostali ještě uzený na halapartnu, 
koblihy, zelníky i „štamprličku“  na zahřátí. I na faře přibylo na halapartnu uzený a 
pochod koledníků a masek po vytýčené - zkrácené trase Ševětínem  započal  -  v 
doprovodu  kapely Tradi- Quintet.  
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Po cestě očekávali koledníky občané Ševětína většinou v otevřených 
dveřích, s úsměvy na tvářích a s dobrotami všeho druhu. Rychtář popřál hospodáři 
a hospodyni veselej masopust a pozval je do kulturního domu na masopustní 
veselici. Večer se sešlo v kulturním domě přes 60 masek, jedna hezčí a 
originálnější než druhá. O zábavu společně s Blaťáky a Blaťáčky, kteří se každý 
samostatně předvedli svým veselým programem a kapelou Bud Bband,  bylo tedy 
postaráno. Během večera se také předvedla děvčata z Danceline s novým 
programem. V soutěži o nejlepší masku vyhrál „výzkumný ústav s bílými myškami 
v kleci“, 2. místo získala „2 letadla“,  3. místo „letušky“. 
Pohřbením masopustu nás čeká půst do velikonoc a oslava svátků jara. Nikomu se 
nechtělo ráno z plesu rozejít… 

                                                                 Za Blaťácký soubor Marie Švejdová
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SEZONA  2015   ZAČALA !

Po zimním odpočinku, kdy Mladá dudácká muzika ze Strakonic podnikla 
během tří uplynulých měsíců jen několik málo vystoupení, přichází období jara a 
s ním nepřetržité nabídky na vystupování. Vždyť jsme od poloviny února do konce 
března  absolvovali  šest  vystoupení,  a  to  v šesti  po  sobě  jdoucích  víkendech. 
Tato vystoupení bych rád stručně popsal v následujícím článku.

21.  února  jsme  přijali  pozvání  významného  západočeského  folkloristy 
Zdeňka  Vejvody  a  zúčastnili  jsme  se  prestižní  přehlídky  dudáků  a  dudáckých 
muzik v Rokycanech. Název akce byl výstižný – Dudy a dudáci. Jednalo se již o 
14.  ročník  a  průběh  byl  tradiční.  Vystoupení  totiž  navazovalo  na  odbornou 
přednášku,  letos  pod  vedením  pana  Zdeňka  Bláhy,  a  tématem  byli  Chodové 
v národopisném filmu. Strhující a vtipné vyprávění prokládal pan Bláha ukázkami 
snímků  České  televize.  Následně  vystoupily  dudácké  muziky  i  dudáci  sólisti 
včetně dudáckých velikánů Václava Švíka a Josefa Kuneše. 

27. února se konal v Mutěnicích u Strakonic II. Staročeský bál. Stejně jako 
před  dvěma  lety  jsme  se  v hudební  produkci  střídali  s dvojicí  výborných 
harmonikářů - Vladimírem Menčíkem a Martinem Šaškem. Počáteční obavy, zda 
se sál v mutěnické hospodě naplní, byly zcela zbytečné. Muzikantům se podařilo 
vytvořit příjemnou atmosféru a při staročeské muzice se tancovalo až do ranních 
hodin.
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První  víkend  v březnu  jsme  byli  pozváni  na  soukromou  oslavu  kulatých 
narozenin do Jinína. Mezi několika vstupy jsme se vždy vydatně občerstvili, a tak 
zejména já, basista, hodnotím takové akce vždy velmi kladně.

O týden  déle,  14.  března,  nás  čekala  významná  folklórní  akce,  a  to  10. 
Folklórní ples jihočeských souborů. Letošní ročník pořádal soubor písní a tanců 
Furiant a konal se v českobudějovickém kulturním domu Slávie. Ctí pro nás bylo, 
že jsme na úvod plesu vítali návštěvníky ve foyer. Zábava se poté nesla v režii 
muzik osmi zúčastněných souborů, včetně té naší.

21.  března  jsme  hráli  na  další  soukromé  oslavě.  Tentokrát  to  byly 
devadesátiny horažďovického lékaře, pana Františka Michálka. Akce se konala ve 
velkém sále horažďovického hotelu Prácheň, který byl zcela zaplněn gratulanty, 
z valné  části  slovenskými  příbuznými  oslavence.  Vystoupení  Mladé  dudácké 
muziky se zde setkalo s velmi příjemným ohlasem. Podařilo se nám roztančit sál a 
ke spokojenosti posluchačů nestačil na závěr jeden přídavek.

V posledním  březnovém  víkendu  jsme  vystupovali  v malebném 
středověkém  vodním  mlýně  v Hoslovicích.  Konala  se  zde  akce  „Velikonoční 
zvyky ve mlýně“. Děti mohly zdobit vajíčka či uplést pomlázku, na dospělé čekala 
ochutnávka  několika  tradičních  velikonočních  pokrmů.  Hudební  doprovod 
obstarával kromě Mladé dudácké muziky také pan Němec, harmonikář ze Stach.

To by bylo vše k akcím uplynulým. Hned první víkend v dubnu se konalo 
třídenní soustředění souboru. Je to těžko k uvěření, avšak Mladá dudácká muzika 
oslaví v příštím roce deset let svého trvání a stejně jako k pátému výročí se chystá 
natočit CD. Studio plzeňského rozhlasu máme již zamluvené na podzim letošního 
roku,  a  proto  si  musíme  mezi  maratonem vystoupení  najít  také  čas  na  poctivé 
zkoušky.  V dubnu  jsme  se  zúčastnili  setkání  dudáckých  muzik  v Nabburgu  a 
během května jsme absolvovali ve dvou víkendech hned čtyři vystoupení. V tomto 
duchu  se  nese  náš  kalendář  až  do  srpna  a  poté,  doufám,  zbude  čas  na  řádné 
zkoušení,  abychom  našim  posluchačům  mohli  přinést  kvalitní  album,  které 
společně  pokřtíme  v příštím roce  v červenci  2016 na  oslavách našeho desátého 
výročí!

Autoři fotografie: J. Cehák a E.Ouředníková

       Patrik Ředina, 
                                                                         vedoucí MDM Strakonice
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Co se dělo v Bárováčku minulý rok

Děti ze souboru Bárováček Č.Budějovice vystupovaly v roce 2014 na 
mnohých vystoupeních u nás i v zahraničí. 

V lednu a v únoru vystoupil Bárováček na akcích organizovaných 
domovskou základní školou jako jsou Dny otevřených dveří, Zápis nových 
prvňáčků či tradiční školní ples. 

Jarní období roku se v souboru už po několikáté neslo ve znamení soutěží a 
zpěvu. V březnu se děvčata zúčastnila pěvecké soutěže Jihočeský zpěváček v 
Kovářově. Lucie Chroustovská z 1. třídy získala krásné druhé místo. O týden 
později se v Českých Budějovicích konala další pěvecká soutěž, tentokrát 
organizovaná Svazem klubů mládeže a to Jihočeská panenka. I zde měl náš soubor 
své dvě zástupkyně. Obě doprovodila Dětská kapela souboru Bárováček. Markétě 
Štěpánkové přidělila porota 3. místo s písničkou K Budějicům cesta. 

6. dubna se soubor zúčastnil tradiční akce vynášení Morany. V květnu 
vystoupil na tradiční školní akademii a v DC Arpida a rovněž vystoupil na 
benefičním koncertu v Č.Budějovicích pro organizaci ROSKA.
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V červnu, ještě před odjezdem na Letní festivalové slavnosti do Chorvatska, 
natáčel soubor své nové CD „Najezte se chaso,“ doplnil a pořídil nové taneční 
rekvizity a uhradil část dopravy souboru na folklórní festival. To vše se uskutečnilo 
za značné podpory SKM, kterému patří tímto naše poděkování. 

Na podzim v září vystoupil Bárováček na „Země živitelce“ v rámci 
spolupráce se Spolkem pro obnovu venkova. Dále vystoupil na charitativní akci, 
jejíž výtěžek byl věnován pro talentované děti ze sociálně slabšího prostředí. Svým 
vystoupením zahájil výstavu fotografa Milana Bindera „ Když století městem 
proletí…“, která se konala  v Českých Budějovicích. 

V prosinci Bárováček vystupoval především s pásmem koled a to na 
českobudějovickém náměstí, na radničním nádvoří, na Piaristickém náměstí v 
Galerii Pod Kamennou žábou a v DC Arpida. Již počtvrté se zúčastnil 
celorepublikové akce „Česko zpívá koledy,“  která se uskutečnila 10. prosince. 

Lenka Skleničková, vedoucí souboru
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Malý Furiant bilancuje rok 2014

V uplynulém roce jsme hostili dva zahraniční folklórní soubory – 
Trachtentanzgruppe z německého Behrungenu a Armor Argoat z bretaňského 
Lorientu. Oba soubory jsou našimi dlouholetými partnery. Německé přátele jsme 
v Českých Budějovicích přivítali v termínu 23. až 25. května. Francouzský soubor 
jsme hostili o dva měsíce později 24. až 28.7. 2014.

Stěžejním programem návštěvy německého souboru bylo společné 
vystoupení v domě kultury Slavie v Českých Budějovicích. Samotný koncert trval 
téměř 2 hodiny, „našlápnutý“ program sestavila umělecká vedoucí Jiřina 
Štochlová. Kromě tohoto představení jsme měli také společný večer v místě našich 
pravidelných zkoušek v Domě dětí a mládeže, po kterém následovala ještě večerní 
prohlídka Budějovic. Návštěva z Behrungenu vystupovala navíc také 
v Borovanech, navštívili Třeboň a Český Krumlov. Tuto akci finančně zabezpečil  
Svaz klubů mládeže, jehož jsme členem a jsme za to samozřejmě velmi rádi.

Červencová návštěva z Francie byla o něco delší a s mnohem nabitějším 
programem. Společně s námi vystupovali v třeboňských lázních Aurora, na 
náměstí v Nových Hradech a sami se pak představili na selských slavnostech 
v Holašovicích. Nechyběla ani prohlídka Českých Budějovic a návštěva Českého 
Krumlova. Největším zážitkem pro všechny však bylo ubytování francouzských 
dětí u našich členů doma, včetně společně strávených chvil v Domě dětí a mládeže 
i v rodinných kruzích našich členů. Pokud se budou přípravy dařit, vyrazíme v roce 
2015 za našimi přáteli do Bretaně.

V průběhu roku 2014 jsme jako tradičně absolvovali několik festivalů a 
menších vystoupení. Celý rok jsme završili vánočním představením opět v DK 
Slavie 14.12. Naši účinkující byli odměněni velkým potleskem 
českoubudějovických diváků.

Josef  Kadubec,
vedoucí souboru
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AEROBIK SEDLEC

V tělocvičně Sedlci u Českých Budějovic  probíhá pravidelně cvičení dívek a žen
Aerobiku. Scházíme se každé úterý. V minulém období jsme pro náš Klub 
aerobiku  nakoupily z příspěvků Svazu klubů mládeže činky a gymbaly, s kterými 
jsme vyzkoušely nové cviky. Občas se sejdeme i mimořádně, například v době 
prázdnin, kdy nám pohyb chybí.

        V minulých měsících jsme absolvovaly i několik víkendových cvičení pro 
veřejnost, sdělily jsme si své pocity ze cvičení s novým náčiním a možnostmi pro 
další činnost. V letošním roce plánujeme také cvičení v přírodě.

                                                                                      Karla Schusterová
                                                                                      vedoucí Aerobiku Sedlec

Loutkové divadlo Sokola Přerov 
Přerovský Kašpárek

Je loutkové divadlo Sokola Přerov. Založen byl v roce 1915 jako domácí loutkové 
divadlo bratra Josefa Horneka. Od roku 1919 s dalšími amatérskými loutkoherci 
byla v Přerově pořádána nepravidelná loutková představení. Hrálo se v hotelu 
Palác a hledaly se další prostory, třeba i ve škole v Palackého ulici. 
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Pravidelná dětská představení se pořádala od roku 1921 a pro velký zájem musely být 
nabídka rozšířená na 2 nedělní představení. 
Do nově postavené sokolovny v Přerově se loutkové divadlo přestěhovalo v roce1936 a 
získalo tak i vlastní scénu kamenného divadla, kterou navrhl dr. Jan Malík. Dle 
soudobého tisku patřila k nejmodernějším scénám ve střední Evropě.
V těchto prostorách působíme dodnes.
Pauza v době 2. světové války byla způsobená  zabavením divadla Němci, kterým se 
nezdařilo zde hrát.
V srpnu 1945 divadlo obnovuje svou činnost a po roce 1948, kdy byly rušeny 
prvorepublikové organizace, včetně Sokola, se díky tradici naše loutkové divadlo dostalo 
ke kulturním složkám závodního klubu přerovských strojíren a účastnilo se v rámci 
družebních projektů vstoupení např. v Polsku či NDR.
Po roce 1989 se našemu loutkovému divadlu za velké finanční podpory města díky 
pochopení tehdejších politických činitelů otevřely nové možnosti a v roce1993 se opět 
stalo pevnou složkou restituované činnosti Sokola. Šťastné chvíle se pokazily s 
příchodem stoleté vody v roce 1997, kdy divadlo zmizelo 6m pod vodou. 
Znovuzrozený Kašpárek po roce 2000 začíná novou etapu v obnoveném loutkové 
divadle, pomalu se nahrazují utopené kulisy, obnovují se a nakupují nové loutky, které 
zničila voda.
Od roku 2002, každý sudý rok se konají v Přerově v našem loutkovém divadle celostátní 
loutkářské přehlídky za účasti loutkových divadel z celé republiky tzv. Loutkářské 
letnice. A každým lichým rokem se k nám sjíždějí sokolské loutkové soubory na 
Sokolských celostátních přehlídkách.
Obě tyto akce jsou podporovány městem Přerov, Sokolem, Ministerstvem kultury – 
divadelních amatérských orgánů a významnými periodiky.
Náš soubor sehraje za rok nejméně 40 představení na vlastní scéně a v dalších aktivitách 
nás může shlédnout kolem cca 5 000 diváků ročně. Soubor má zhruba 30 členů. V 
posledních letech tvoří větší polovinu souboru mladí lidé. To je známka toho, že je 
zájmová činnost baví a že naše divadlo má zajištěnou budoucnost, a to nám mnoho 
souborů závidí.
V roce 2008 bylo největším úspěchem našeho loutkového souboru 1. místo v kategorii 
individuálních výstupů na Loutkářské Chrudimi.

       Mgr. Marie Veřmiřovská

40. Festival pražských a středočeských amatérských souborů

20. -22. března 2015 se konal v Divadle Karla Hackera v Praze 8, Kobylisích jubilejní 
festival amatérských loutkářů, z něhož měla vzejít nominace nejlepší inscenace na letošní 
Loutkářskou Chrudim, vrcholnou přehlídku našich loutkářů.
Během tří dnů vystoupilo v Hackerově divadle celkem 7 souborů, z toho byly 3 soubory 
ze Středních Čech a 4 z Prahy. Vedle domácího souboru Jiskra, která byla hlavním 
pořadatelem festivalu, vystoupily ze Středních Čech Javajka Neratovice, Kulíšek z 
Bystřice u Benešova a Kašpárek z Mladé Boleslavi. 

A právě tento soubor se stal vítězem festivalu a právem postoupil do Chrudimi s 
inscenací  hry Povídám, povídám pohádku. 
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Dále porota udělila řadu individuálních cen. 
Na tomto místě se sluší poznamenat, že jedním z pořadatelů tohoto festivalu byla i 
Českomoravská rada Svazu klubů mládeže.
Podle názoru poroty přehlídka měla dobrou úroveň a upokojila nejen odbornou porotu, 
ale i dětské diváky, jichž se jednotlivých představeních účastnilo opravdu hodně. 

                                                                         
                                                                          JUDr. Petr Slunečko 
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Klub FK Admira

Dnes poprvé představujeme náš nový klub FK Admira  Praha  jsou to osmiletí 
fotbalisté  v přípravce a říkají si pumy.
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