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Informace Českomoravské rady Svazu klubů mládeže 

Slovo předsedy.

Komunální volby do třetiny Senátu ČR 10. a 11. 10. 2014

Co to jsou volby? Ptá se syn otce. Otec praví „poj  se mnou na zahradu, já ti toď  
ukáži v praxi“. 
„Tak dávej pozor“, tleskne rukama a zavolá kšááá. Ptáci se rozletí. Syn praví „a to 
je vše“? „Musíš chvíli po kat“. Za chvíli syn povídá „již jsou všichni zase zp t“ ač ě  
otec doplní „ to ano, ale každý na jiné v tvi“.ě

Tak to chodí v R chodí od roku 1991, nebo  koryto je koryto. Vznikají novéČ ť  
strany, r zná hnutí mnohdy však s lidmi, kte í p edtím byli v jiné stran  neboů ř ř ě  
dokonce v n kolika stranách. To se týká ady osob zvolených za poslance iě ř č  
senátory. Že  jim šlo o ob any? Tomu snad v í dneska již málokdo. č ěř
Ukazuje se, že n kte í ob ané jsou nepou itelní, když je op tovn  zvolili.ě ř č č ě ě
Nyní se objevuje také nový fenomén, a to že do Senátu, stejn  jako d íve doě ř  
Sn movny, jsou mnohdy voleni bohatí lidé. Je t eba si i v této souvislosti položitě ř  
otázku, zda-li tak iní pro to, že cht jí pomoct ob an m nap . v boji proti korupci –č ě č ů ř  
zkušenosti ukazují, že tomu zdaleka tak není – a tak otázka z stává, pro  do dnešníů č  
doby nikdo z poslanc  a senátor  a len  vlády nep edložil Sn movn  návrhů ů č ů ř ě ě  
zákona, na jehož základ  by každý ob an R musel prokázat jak od roku 1998ě č Č  
získal majetek ve výši nad 5mil K  a byla by státní kasa plná a z ejm  by byly plnéč ř ě  
i xxxxxx?, v rozvoji výroby (p itom znovu prosazují skladišt  i p ekladišt  nap .ř ě ř ě ř  
Amazon atd.).
Nebo jdou do politiky pro to, aby m li informace a kontakty a mohli tak nadáleě  
rozši ovat svá imperia?ř
Jsou zde strany, které se vydávají ob as za levicové, ale spojují se s krajní pravicí.č  
Co k tomu dodat? Na to si  musí každý ob an – voli  najít odpov  sám.č č ěď
Vzhledem k tomu, jak se k nám p edstavitelé z t chto stran zachovali,ř ě  
doporu ujeme všem našim len m a p íznivc m, aby v nadcházejících volbáchč č ů ř ů  
velice pe liv  vážili komu dají sv j hlas.č ě ů
Ve všech t chto souvislostech není bez zajímavosti názor jisté osoby „kdyby volbyě  
mohly n co zm nit, tak by je již dávno zrušili“.ě ě

Mgr. Miloslav Huttr
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Z činnosti našich Klubů mládeže

JIHOČESKÁ PANENKA 2014
s o u t ě ž   f o l k l ó r n í c h   n a d ě j í

Jižní Čechy patří mezi české kraje, které svými přírodními krásami širokou 
nabídkou kulturních památek lákají k návštěvě mnoho turistů našich i 
zahraničních.

Také letos proto Dům kultury Metropol a českobudějovické studio Českého 
rozhlasu uspořádaly již VII. ročník veletrhu cestovních zážitků a vizí – 
JIHOČESKÝ KOMPAS  2014

Již 5. rokem se v rámci této akce prezentuje i jihočeský folklór a to 
soutěží JIHOČESKÁ PANENKA.  Jejím cílem je  p o d p o ř i t   r o z v o j 
t a l e n t ů v dětských folklórních souborech v Jihočeském kraji a 
popularizovat krásu lidové muziky, zpěvu a tance jižních a jihozápadních 
Čech. 

 Jejím organizátorem je  S v a z  k l u b ů  m l á d e ž e  v Českých 
Budějovicích, ve spolupráci s DK Metropol a Českým rozhlasem v 
Č. Budějovicích.

Do soutěže byly i letos vybrány dívky ve věku od  9 do 15 let, které se 
veřejnosti a odborné porotě předvedly ve zvolené disciplině:  HUDBA (hudební 
nástroj) – ZPĚV – TANEC (anebo v jejich kombinaci).

Finále se uskutečnilo 5. dubna  2014 ve velkém sále DK Metropol v počtu 
17 dívek z deseti folklórních  souborů. A byla to opravdu znamenitá podívaná, 
odměněná potleskem diváků. Na jevišti se střídaly pozoruhodné výkony děvčat, 
oblečených a vyparáděných do příslušných krojů jednotlivých jihočeských 
národopisných oblastí. Jejich vystoupení na pódiu podpořily i hudební a taneční 
doprovody domovských souborů v počtu 30 členů z řad muzikantů či tanečníků. 
Celkový dojem – pestrost krojového oblečení a výkony všech účinkujících  byl 
umocněn „zadní projekcí“ se záběry dění na jevišti i  hledišti či probíhající výstavy 
veletrhu. 

I v letošním ročníku „Jihočeského kompasu“ byl umístěn  propagační 
panel SKM /Svazu klubů mládeže/ u vchodu příchozích návštěvníků na akci. 
Byly na něm umístěny fotografie členských skupin SKM  Jihočeského kraje 
s charakteristikou jejich zájmové činnosti.  
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VÝSLEDKY SOUTĚŽE  (většina souborů má členství v SKM)

1. věková kategorie (9 – 11 let) – udělení diplomů a květin:
1. místo B a r b o r a  K n e i f o v á   Jitřenka Český Krumlov 
2. místo Veronika Talířová Jitřenka Český K rumlov 
3. místo Markéta Štěpánková Bárováček  České Budějovice
3. místo Jana Hrdinová Malá dudácká muzika Strakonice 

2. věková kategorie (12 – 15 let) – udělení diplomů a květin:

1. místo Z d e ň k a  Ř e h o u t o v á Doudleban Doudleby
2. místo Anna Nejedlá Radost kamenný Újezd
3. místo Tereza Pilbauerová Malý Furiant Č.Budějovice 

Cenu ředitele Českého rozhlasu získala dudačka a zpěvačka Dudácké dětské 
muziky ZUŠ Strakonice -   J a n ě  R e z k o v é.

ČESTNÉ  UZNÁNÍ  OBDRŽELO  CELKEM   7  DÍVEK  (v     1. a 2. kategorii )  

Účast v soutěži:  Malý Furiant, Bárováček, Úsviťáček z Č.Budějovic, 
Jitřenka Č.Krumlov, Radost K. Újezd, ZUŠ Strakonice, Malá dudácká muzika 
Strakonice, Písečan Písek, Soběslavský ráček Soběslav, Doudleban Doudleby

Porota pracovala ve složení:
Otakar Dubský - předseda, dlouholetý vedoucí pěveckého sboru Jitřenka 
Č.Budějovice
Marie Oberfalcerová, učitelka tance Č.Budějovice
Eva Vojtová, členka Furiantské  muziky Č.Budějovice  

   M. Oberfalcerová 
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KM Jitřenka Český Krumlov

Jitřenka na Slovensku 

Ve dnech 6. - 9. června t. r. se dětský folklórní soubor Jitřenka  z Českého 
Krumlova zúčastnil 18. ročníku folklorního festivalu  „Krojované bábiky“  v 
Kežmaroku a v Popradě. Festivalu se zúčastnilo celkem 12 souborů, z nichž  3 
byly zahraniční -  Jitřenka, soubor z Rumunska a soubor z Ruska. Celé čtyři dny v 
krásném prostředí plného tance a zpěvu jsme si moc užili. Cesta trvala poměrně 
dlouho.       

Ihned po příjezdu jsme měli vystoupení ve Velké Lomnici, kde jsme se seznámili s 
ostatními soubory a nasáli tamější atmosféru. V sobotu jsme tancovali v Popradě 
na náměstí a také jsme šli průvodem. Odpoledne jsme si udělali krásný výlet do 
Vysokých Tater na Štrbské Pleso. V neděli jsme vystupovali v Kežmaroku taktéž 
na náměstí a večer jsme si zahráli a zatančili na vesnické slavnosti kousek od 
místa, kde jsme bydleli. V pondělí jsme vystupovali ve Svitu pro školy v rámci 
programu festivalu.  

Celý festival „Krojované bábiky“  má tradici ve výměně panenek. Každý soubor, 
který na festival přijede, vyrobí svou krojovanou panenku a tu si při konečném 
vystoupení při tanci vymění za jinou panenku z druhého souboru. Místní soubor 
darovanou panenku každý rok vystavuje v muzeu Krojovaných bábik. My jsme si 
přivezli krásnou slovenskou panenku od pořádajícího souboru Maguráčik. 
Celý festival jsme si moc užili. Budeme na něj rádi vzpomínat a těšíme se na náš 
také Mezinárodní folklórní festival  2014  zde v Českém Krumlově, kde se s 
některými soubory potkáme. 

                                                                 Radka Kmochová, členka Jitřenky
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Jitřenka Český Krumlov v Číně

Dne 15.7.2014  jsme se s partou 10 lidí a vedoucí Vlastou vypravili na Letiště 
Václava Havla do Prahy. Plni očekávání a těšení se na týden plný zážitků, které 
zažijeme v Číně, jsme nastoupili do letadla směr Curych, Švýcarsko. Po 
hodinovém letu, který někdo zažil poprvé, jsme v pořádku dorazili a čekali na 
letišti 6 dlouhých hodin, které jsme strávili jedením, odpočíváním a překládáním 
anglických textů o tradičních českých svátcích pro prezentaci ostatním zemím. Let 
do Číny, plný „šikmookých“ lidí a hlavně „bláznivých“dětí, trval asi 11 hodin. Po 
příletu do Pekingu v Číně si nás již vyzvedla naše celotýdenní průvodkyně Youn 
Qui.

16.7.2014  První dojmy z Číny? „Bude pršet, když je na obloze taková mlha 
nebo je to často ve škole zmiňovaný smog?“  Zjistili jsme, že tu bude  400 studentů 
z 27 zemí světa. Po rozdání stejných triček, batohů, karet a knížek jsme se 
ubytovali ve velkých dvoulůžkových pokojích a dopřáli si několik hodin spánku. 
Přece jen u nás v ČR byla v tu dobu půlnoc. Někdo si spánku dopřál poněkud více 
a na oběd dorazil později či vůbec. Jídla i pití bylo dost, a tak jsme byli spokojeni. 
           17.7.2014  Začínali jsme si zvykat na poměrně pálivá jídla, i když někomu 
se již dělalo špatně. Dopoledne jsme hráli seznamovací hru Ice-breaking, čili 
„prolamování ledů“. Byli jsme rozděleni do skupin, povídali jsme si a vyměňovali 
mezi sebou kartičky se jmény a kontakty. Bylo fajn povídat si s lidmi z Maďarska, 
Egypta, Austrálie, USA, Číny, Nového Zélandu… Odpoledne jsme prezentovali 
svou zemi. Každý stát měl svůj stánek se suvenýry a typickými věcmi. Také jsme 
hráli, zpívali a tančili. Od každé země jsme dostali suvenýr, razítka a celé to bylo 
milé. Po ohromné venkovní večeři jsme vystupovali na Talent show. Za celý den 
jsme poznali spoustu nových lidí. 
.       18.7.2014  Jedeme na Čínskou zeď!! 400 lidí v modrých trikách a s 
kartami na krku vyrazilo asi na 3 km dlouhý úsek jinak 5000 km dlouhé Čínské 
zdi. Každý schod je jinak vysoký, takže jen ty 3 km byly docela makačka. Na zdi 
jsme strávili 2 hodiny, při nichž jsme stihli vypotit snad 5 litrů vody.  Potom  jsme 
se přesunuli do centra Pekingu do „lesa přátelství“, kde každý stát sázel svůj strom. 
Všude bylo bahno, takže po 15 minutách jsme dalších 30 minut čistili boty. Poté 
jsme shlédli tradiční čínskou akrobatickou show. Neuvěřitelný zážitek!
        19.7.2014  Dnes jsme navštívili Zakázané město, kde bydlel císař s celou 
svou rodinou. Je to tam obrovské a pěkné. Strávili jsme zde přibližně hodinu a 
úplně to stačilo, protože dnes bylo největší vedro a všude bylo plno lidí. Všimla 
jsem si, že každý den jíme k obědu a k večeři úplně to samé. Kuřecí maso ve 
sladké medové omáčce nebo osmažené kuře, rýže, hranolky, pálivé nudle, pálivá 
zelenina… Večer jsme nakupovali, tedy spíše smlouvali s místními obchodníky o 
sražení ceny. Všem se dařilo. A největší zážitek jsme zažili, když jsme jeli celou 
noc vlakem z Pekingu do Nanjingu. V každém „kupé“, což vlastně ani nebyla 
kupé, jen oddělené prostory, bylo 6 postelí. Byly úzké a krátké a celkově tam bylo 
opravdu málo prostoru. Ve 22:00 se zhaslo a všichni museli spát. 
        20.7.2014  V 9:00 ráno již jen 200 lidí dorazilo do Nanjingu a poté jsme jeli 
autobusem do Wuhu. Zbylých 200 lidí jelo do Mongolska. Po ubytování jsme šli 
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na oběd a poté jsme navštívili Youth Palace, což byl zájmový palác pro děti, kde 
trávily svůj volný čas. Čínská děvčata nás učila typický čínský tanec z opery, poté 
jsme je učili náš jihočeský tanec, pili jsme čínský čaj a nakonec jsme tančili na 
podiu pro všechny ostatní. Bylo to naše poslední vystoupení a moc jsme si ho užili.
       21.7.2014  Navštívili jsme  zábavný park, který jsme měli rezervovaný na celé 
dopoledne. Byli jsme ve strašidelném hradě, na různých představeních, poté jsme 
absolvovali rozmanité atrakce např. horskou dráhu, nebo volný pád. Následovala 
pětihodinová cesta do Shangaie,  jejíž prohlídka proběhla v nočních hodinách 
plavbou na lodi. Opravdu krásný zážitek!                                                                  .  
.     22.7.2014  Poslední den!  Dopoledne jsme shlédli Shanghai pěkně 
z výšky a to z televizní věže, která je nejvyšší stavbou ve městě.
Po obědě jsme si užili čínskou atmosféru v uličkách Tianzi Fang, kde jsou tradiční 
čínské obchůdky a kavárny. A večer byl závěrečný ceremoniál. Každý stát 
předvedl své poslední vystoupení a nakonec se dlooouho děkovalo a loučili jsme se 
s lidmi, kteří odjížděli domů. Užili jsme si poslední večer s ostatními studenty.      . 
.     23.7.2014  Hurááá domů! Letadlo mělo zpoždění a nestihli jsme let z Dánska 
do Prahy, takže jsme ještě jednu noc strávili v letištním hotelu a do Prahy jsme 
dorazili  24.7. 2014 v půl 11 ráno.  IN CHINA BE FRIENDS!!!

Radka Kmochová,  členka Jitřenky Č.Krumlov

Zážitky z Číny – Jitřenka Č.Krumlov

Když našemu folklórnímu souboru Jitřenka bylo sděleno, že byl Svazem 
klubů mládeže vybrán k návštěvě Číny  s naším programem jihočeských písní  a 
tanců, vůbec se nám tomu nechtělo věřit. Vždyť je to přece na druhé polovině 
zeměkoule! Podmínkou účasti také byla zevrubná znalost angličtiny. A když  se 
pak začala vyřizovat víza a všechny potřebné dokumenty, docházelo nám, že se asi 
opravdu podíváme do této pro nás tak exotické země. Myslím si, že mnohým to 
definitivně došlo až dne 15.7. 2014 na pražském letišti Václava Havla, odkud jsme 
letěli do Curichu a následně do Pekingu. 

První věc, která mě překvapila, když jsme vystoupili z letadla v Pekingu, 
bylo počasí. Nejdříve jsem si myslela, že zanedlouho začne pršet, ale to jsem se 
mýlila. Naše průvodkyně, mladá čínská slečna, která se o nás následně celý týden 
starala mě ujistila, že tohle je jejich normální počasí, že nebude pršet a že je to jen 
slunce zahalené smogem. Tudíž smog a neskutečné parno byly první dvě věci, 
které se mi vryly do paměti. V Pekingu jsme zůstali ještě další tři dny. Všech čtyři 
sta účastníků setkání, které mělo název In China, be friends, bylo ubytováno v 
pěkném hotelu renesančního stylu asi třicet minut od Pekingu. První tři dny 
probíhalo seznamování dětí ze všech 27 zemí, které se tábora účastnily. Byla to 
veliká legrace a musím říct, že se všichni spřátelili s neuvěřitelnou lehkostí během 
prvního dne. 
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Součástí našeho pobytu v Číně bylo několik vystoupení souboru Jitřenka. 
Každá delegace předvedla vždy to, co ostatním danou zemi přiblížilo. Naše 
vystoupení se líbila. Několikrát jsme byli dokonce dotazováni, jestli máme 
profesionální nebo speciální školu, kde se vyučuje folklórní tanec. To jsme se 
vždycky smáli a odpověděli jsme, že folklór je „pouze“ naším koníčkem. Měli 
jsme radost, že jsme byli svým programem tak specifičtí, a že nás všichni snadno 
poznávali. 

Program v Pekingu zpestřila i návštěva Velké čínské zdi a Zakázaného 
města. Prohlídka těchto dvou míst bude patřit k našim velkým zážitkům. 
Atmosféru obou památek možná trošku kazil až příliš velký počet turistů. Každý z 
nás se snažil prohlédnout si vše pozorně, ale zároveň také musel hlídat svého 
průvodce, aby se neztratil v moři lidí. 

Třetí den se účastníci rozdělili na dvě části. První si vybrala výlet do 
Šanghaje a druhá se rozhodla  navštívit vnitřní Mongolsko. My jsme si vybrali 
Šanghaj, stejně jako většina západních a evropských zemí. A vybrali jsme si dobře! 
Ačkoliv byla noční cesta vlakem trochu  dobrodružná, všichni jsme to zvládli a 
dalšího dne jsme přijeli do města jménem Wuhu. Ve Wuhu jsme strávili pouze dva 
dny. Ten druhý jsme navštívili zábavní  park, který byl hned vedle našeho hotelu. 
Byl to skvělý zážitek. Já osobně jsem nikdy nic podobného neviděla a moc se mi to 
líbilo - horská dráha, volný pád nebo kyvadlo. Odpoledne už nás čekal poslední 
přesun, tentokrát  do Šanghaje.

Byla to krása. Ohromné město plné mrakodrapů, ale i malebných čínských 
uliček. Šanghaj mě z celé Číny (z míst, které jsme navštívili) nadchla nejvíce. 
Opravdu je to moc hezké město. Jestli někdo pojedete do Číny, určitě ho navštivte. 
Jeden večer jsme dokonce měli na programu noční plavbu po Jang-c´-ťiang, měli 
jsme možnost sledovat rozzářenou Šanghaj. Každá budova byla ozdobena mnoha 
barvami. 

Ráda bych poděkovala všem, kteří nám tuto cestu zprostředkovali a zařídili. 
Patří jim velký dík nejen ode mě, ale i od ostatních členů souboru, kteří se této 
události mohli zúčastnit. A děkuji jim nejen za možnost podívat do tak exotické 
země, ale hlavně proto, že jsem poznala lidi z celého světa, z Nového Zélandu, 
Číny, Indie, Austrálie, Maďarska, Ruska, Běloruska, Belgie nebo z Japonska a 
mnoha jiných, se kterými jsme si slíbili, že zůstaneme v kontaktu. Děkuji za 
všechno. 

Cestu Jitřenky do Číny umožnil Svaz klubů mládeže, především jeho 
předseda pan Miloslav Huttr. Ale rádi bychom poděkovali i paní Marii 
Oberfalcerové, paní Janě Neubertové a panu Janu Matouškovi. Každý z nich se 
podílel na přípravě naší cesty jiným způsobem a každému patří poděkování za to, 
že jsme mohli cestovat. 
.                                                                  Vlasta Dvořáková, ml. – členka Jitřenky
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video na www.svaz-klubu-mladeze.cz

V. Mezinárodní folklórní festival Český Krumlov

Festival v Českém Krumlově je věnován dětským folklórním souborům. V České 
republice je takto zaměřených festivalů pouze osm, jiné festivaly upřednostňují 
vystoupení dospělých. To, že je v Českém Krumlově festival pro děti, je logickým 
vyústěním činnosti českokrumlovského souboru Jitřenka, který byl založen v roce 
1975. 
Hlavním pořadatelem festivalu je folklórní soubor Růže. Ten vznikl pro odrostlé 
členy Jitřenky, kteří se už do dětských krojů nevešli, ale chtěli nadále s folklórem 
pokračovat. Dalšími pořadateli jsou Folklórní sdružení České republiky, město 
Český Krumlov a Dům dětí a mládeže Český Krumlov
Záštitu nad naším festivalem každoročně přebírají starosta města Český Krumlov, 
hejtman Jihočeského kraje, pan senátor Tomáš Jirsa  a jiní významní činitelé. 
V letošním roce to bude i pan poslanec  Jan Zahradník.
Finančně festival podporuje město Český Krumlov  a Jihočeský kraj svými 
grantovými programy a Svaz klubů mládeže. 
Náš program je vždy koncipován tak, abychom měli zahraniční hosty, soubor 
z Moravy , z Čech a samozřejmě u nás vystupují i soubory  z jihočeského regionu.
Letos budou na festivalu vystupovat tyto soubory: Ansamblul Folcloric Flori 
Muresene ( Rumunsko ), Maguráčik ( Slovensko ), Polajenka ( Hodonín ), Lučinka 
( Praha ), Úsviťáček ( České Budějovice ) a českokrumlovské soubory Jitřenka a 
Růže.
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Festivalovou zvláštností je i to, že je program připraven  tak, aby se děti  sešly  i 
mimo oficiální program a mohly se společně učit písničky a tance své oblasti, a 
díky tomu aby  mohly poznávat zvláštnosti a jedinečnosti  nebo  odlišnosti 
jednotlivých oblastí Evropy. Když se budou lépe znát, mohou se lépe chápat a 
rozumět si.
Festival letos proběhne 26. -27. září. Hlavní program probíhá vždy v sobotu na 
českokrumlovském náměstí od 10,00 do 20,00. V průběhu tohoto programu je 
připraveno přijetí u starosty na radnici, kde se setkají vedoucí souborů s pořadateli 
a významnými hosty festivalu. Neméně zajímavou částí festivalu je páteční 
program, kdy soubory procházejí se svými improvizovanými vystoupeními 
historickým centrem Českého Krumlova. Ve městě se tak vytvoří zvláštní 
atmosféra podpořená jedinečným charakterem města.
Festival je pro mě vždy důkazem toho, že děti jsou i v dnešní době ochotné aktivně 
trávit svůj volný čas, že jsou ochotné hledat své kořeny, že jsou ochotné dělit se s o 
to, co jim dělá radost, a tuto radost chtějí předávat i divákům z celého světa, kteří 
na festival do Českého Krumlova přijíždějí.
Mezinárodní folklórní festival si za dobu své existence získal nejen v České 
republice vysoké renomé, na které jsme všichni pyšní, ale zároveň nás to zavazuje 
k pracovitosti a neustálému vylepšování naší organizátorské práce.  

                    Vlasta Dvořáková – ředitelka MFF ČK

KM Blaťácký soubor Ševětín

Setkání na Blatech 2014

V sobotu 6. 9. 2014  se tradičně konalo zářijové Setkání na Blatech (letos již 15. 
ročník), pořádané Blaťáckým souborem a Městysem na farském dvoře v Ševětíně.

Řadu dnů nepříznivého dešťového počasí jako zázrakem vystřídal krásný 
prosluněný den plný tradičních zvyků, dudácké muziky, jihočeských písní a tanců, 
a barevných krojů. Tato kulturní událost, hojně oceněná díváky, by se však 
nemohla uskutečnit  bez podpory sponzorů, Jihočeského folklórního sdružení a 
Svazu klubů mládeže - jehož předseda, pan Miloslav Huttr, paní Marie 
Oberfalcerová, Jana Neubertová a Jaroslav Šrámek nás potěšili svou návštěvou. 
Všem tedy patří veliké DÍKY.

Celý den jsme společně se zástupci souborů, sponzorů a hostů zahájili 
slavnostním uvítáním na úřadu městyse v Ševětíně. Zde nechyběla živá hudba 
v podobě Blaťácké kapely, ani malé občerstvení pro přítomné.

Mezi zúčastněné soubory letošního setkání patřily:
Blaťáček a Blaťácký soubor Ševětín -   Libín Prachatice

Soběslavská chasa mladá -   Plzeňský Mls

Libín Prachatice -   Prácheňáček Strakonice
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Javor a Javoráček Lomnice nad Lužnicí

Všechny tyto soubory se ve 14 hod. zařadily do společného průvodu a
v rytmu lidových písní vyrazily směrem k farskému dvoru, kde probíhal hlavní 
program.
K vidění bylo hodně  krásných a nápaditých tanečních, hudebních  a pěveckých 
vystoupení členů souborů. Celkovou atmosféru odpoledne zpestřoval  i 
pozoruhodný  jarmark se starými řemesly. Návštěvníci zde mohli vidět tvoření 
skleněných korálků nabalováním, předení, tkaní, vyšívání, děti si mohly vyzkoušet 
modelování z hlíny, zdobení perníčků nebo například háčkování.
A jelikož celý den  vládla pohoda, nemohl zde chybět ani stánek s kynutými 
koláči, domácím jablečným závinem nebo domácí cuketovou cmundou. Pro diváky 
i účinkující byl také připraven stánek s burčákem a různými nápoji - zkrátka každý 
si zde mohl vybrat dle své chuti.
Po skončení všech vystoupení, které zahájil jako již tradičně domácí soubor - letos 
s pásmem „Svatba ", probíhala na farském dvoře společná zábava. Mezi soubory 
panovala pěkná přátelská nálada a myslím, že mohu s klidem v duši říci, že každý 
z nás odcházel s úsměvem a krásným pocitem domů. 

Za Blaťácký soubor Jana Vomáčková
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Kolektivní člen SKM – SAL

13. září proběhla v Praze 8 v Divadle Karla Hackera, v němž pravidelně vystupuje 
Loutkové divadlo Jiskra, 4. celostátní konference Skupiny amatérských 
loutkářů Svazu českých divadelních ochotníků, která je kolektivním členem 
Svazu klubů mládeže.

Konference se jako hosté zúčastnili pan Drtina, zástupce NIPOS ARTAMA 
Ministerstva kultury ČR a Mgr. Miloslav Huttr, předseda Českomoravské rady 
SKM.

V první části jednání přednesl dosavadní předseda SAL, Jan Pém, zprávu o 
činnosti od poslední konference.
Podařilo se uspořádat řadu významných akcí. Byly to především festival Čechova 
Olomouc, Raškovy Louny, Loutkářská letnice v Přerově a v Rakovníku, Festival 
pražských amatérských loutkářů.
Dále došlo k obnovení Přehlídky individuálních výstupů s loutkou, jejíž finále 
proběhlo vždy v rámci Loutkářské Chrudimi.
Všechny uvedené akce proběhly vždy velmi úspěšně, a proto přinesly svůj díl k 
rozvoji amatérského loutkářství.

Členská základna SAL  představuje dnes více než 20 souborů, které spojují 243 
členů. Zvýšení členské základny je jedním z hlavních úkolů v další činnosti SAL. 
SAL rovněž spolupracuje s řadou profesionálních divadel a institucí, jako jsou 
Divadlo S+H, Naivní divadlo v Liberci, UNIMA, DILLIA, SKM.
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V další části jednání byla přednesena zpráva o hospodaření a zprávy jednotlivých 
komisí konference. Vyvrcholení konference pak patřilo volbě nového složení Rady 
SAL a dalších orgánů, dále pak delegátů ne konferenci SČDO, která proběhla 20.9.

Po volbách proběhlo ustavující zasedání nové Rady SAL, která přijala plán 
činnosti. Za odstoupivšího předsedu SAL, Jana Péma, byl zvolen nový předseda, 
jímž se stal Aleš Pop z Olomouce, prvním místopředsedou byl pak zvolen JUDr. 
Petr Slunečko a tajemníkem Tomáš Kapsa.
Na konferenci byla rovněž udělena svazová ocenění, za dobrou spolupráci mezi 
SAL a SKM byl oceněn i Miloslav Huttr, který obdržel Čestné uznání Matěje 
Kopeckého.

JUDr. Petr Slunečko

V. KONFERENCE Svazu klubů mládeže

Dne  8. 11. 2014 od 12 hodin se uskuteční v hotelu Bílý Lev, Cimburkova 20, 
Praha 3,  V. konference Svazu klubů mládeže.
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