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Krásné prožití svátků Vánočních, veselé cesty půlnoční, pod 
stromeček velký dar, na Silvestra pěkný bál, na konci toho lehký 
krok, potom pěkný Nový rok 

přeje všem svým členům, kolektivům a příznivcům 
Českomoravská rada  Svazu klubů mládeže 
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23. ročník „Zavírání Brd“

14.listopadu 2015  u Padrťských rybníků ve vojenském újezdu Brdy

Zavírání Brd zahájili hornisté Vojenských lesů a statků. 
Přítomné přivítal Ing. Petr Švadlena, ředitel Vojenských lesů a statků ČR, s.p., 
divize Hořovice.
O vznikající Chráněné oblasti Brdy informoval přítomné ředitel CHKO Mgr. 
Bohuslav Fišer.
Po skončení programu provedl „zavírání“ Brd Fabián (obdoba Krakonoše), jehož 
krásné povídání přikládáme.
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Ohlédnutí
za klubovým zařízením DOMINIK, Dominikánská 3, Plzeň

V letech 1968 -1970 patřilo toto klubové zařízení svou programovou náplní a prací 
s dětmi a mládeží k nejvýznamnějším klubům mládeže v ČSR. To vše však 
skončilo ve druhé polovině roku 1970, kdy na základě politického rozhodnutí o 
vybudování jednotné organizace dětí a mládeže pod názvem Socialistický svaz 
mládeže došlo k nedobrovolnému ukončení, spíše zákazu, činnosti a k 
nezákonnému převzetí majetku SKM ze strany SSM.
V dané době převzal DOMINIK, stejně jako další 1 968 klubů mládeže s veškerým 
vybavením a finančními prostředky na kontech, SSM. Ten převzal stejným 
způsobem i 26 hospodářských zařízení SKM.
Po událostech z konce roku 1989 se SKM v prosinci 1989 rozhodl pokračovat ve 
své činnosti násilně přerušené v roce 1970. Začátkem roku 1990 oznámil SKM 
ČSFR, ČSR a následně s JUNIÍ  s r.o. na převzetí DOMINIKu a SSR a jejich 
organizačním složkám, že se rozhodl pokračovat ve své činnosti s tím, že bude 
požadovat navrácení svého majetku, tedy klubového zařízení DOMINIK.
Přesto, že ČSFR bylo velice dobře známo, že v majetku SSM se nachází více jak 
95%  majetku organizací dětí a mládeže zakázaných v roce 1970, neučinila nic pro 
to, aby se tento majetek navrátil původním majitelům. Naopak s tím majetkem 
neoprávněně nakládala jako se svým.
SKM se v roce 1993 dohodl se Správou účelových zařízení a následně s JUNIÍ s r. 
o. na převzetí DOMINIKu  s tím, že to bude řešeno jako převedení do majetku 
SKM. V dané věci se SKM také dohodl s Magistrátem města  Plzeň.
Poté, co Fond dětí a mládeže převedl toto zařízení do majetku  Magistrátu města 
Plzeň, dostal SKM výpověď a objekt, který byl po roce 1990 SKM restaurován a 
dovybaven, získala firma INWEST a v části bylo umístěno Divadlo pod lampou, 
které mělo své prostory a tyto evidentně nepotřebovalo.
V roce 1992 navštívilo DOMINIK vedení Evropské konfederace klubů mládeže, 
která se, po seznámení se s programem a problémy klubu,obrátila na tehdejšího 
ministra školství, mládeže a tělovýchovy se žádostí, aby MŠMT ČR pomohlo 
SKM tuto situaci řešit.
MŠMT však neučinilo nic a tak činnost SKM  v DOMINIKu skončila.
V letošním roce jsme několikrát navštívili Plzeň a zašli se podívat na uvedený 
objekt. S politováním musíme konstatovat, že objekt není příliš udržován, o čemž 
svědčí opadaná a vlhká fasáda, dále neslouží dětem a mládeži, ale různým firmám.
Stejně nevesele skončila celá řada dalších klubových zařízení.
Co k tomu dodat?
Snad jen to, že ČR vědomě do dnešního dne, tj. za 25 let, neučinila nic pro to, aby 
danou situaci řešila a dohodla se s SKM na náhradě škody. Naopak MF ČR, 
zastoupené nechvalně známým Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, činí u soudů maximum, aby žaloby ze strany  SKM byly z různých 
důvodů zamítnuty. 
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Klub Dominik  
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Z činnosti klubů SKM

Dětský folklórní soubor PRÁCHEŇÁČEK v Číně

Dne 10.února 2015 odsouhlasila ČMR SKM dotaci dětskému folklórnimu souboru 
Prácheňáček, který je členem SKM. Díky ní bylo možné obnovit opotřebované 
součásti kroje, kterým děti při vystoupeních souboru připomínají tradiční oděv 
typický pro náš kraj – tedy Prácheňsko. Pořízení krojů je vždy spojeno s vysokou 
finanční náročností, což je pochopitelné z důvodů výlučné zakázkové  výroby 
nejen oděvů, ale často i materiálů, který je zhotovován „na míru“ dle zadání 
souboru. Výsledkem je však zachování tradic a autentičnosti – tedy hodnot, o které 
se folklórní soubory svým působením snaží.
Prácheňáček je v letošním roce nepřehlédnutelnou součástí české folklórní scény. 
Těšil své příznivce na vystoupeních ve Strakonicích a okolí. V červnu roztleskal 
spokojené diváky na pravidelném festivalu Strakonický dudáček, v září na velmi 
vydařeném nultém ročníku festivalu Strakonice nejen sobě, kde se představila 
strakonická kultura v širokém spektru. Z jarní přehlídky folklórních souborů v 
Českých Budějovicích se vrátil s oceněním, potěšil důchodce na jejich setkání v 
nedaleké Drhovli. Soubor chystá i další vystoupení, v současné sobě se chystá na 
tradiční vánoční vystoupení v sále místního kulturního domu, který bývá a tuto 
akci vždy vyprodán.
Rozhodně však nejvýznamnější letošní akcí a bezesporu nejvzdálenější a těžko 
překonatelnou však byla účast Prácheňáčku na mezinárodní letním táboře v Číně, 
jehož se mohl soubor zúčastnit díky finanční, materiální i organizační podpoře ze 
strany SKM. K přípravě na čínskou cestu se Prácheňáčci připravovali svědomitě. 
Kromě pilování svých tanečních pásem vytvořili  tři členové i malou dudáckou 
muziku a pilně nacvičovali jihočeské písničky. Kromě živé muziky při 
představeních zazněla i zvuková nahrávka, kterou Prácheňáčci  pořídili speciálně 
pro čínská vystoupení, aby mohli  všichni tancovat. Kvůli oblíbenému pásmu 
„Hrábě“ byly zhotoveny originální rozkládací hrábě. Díky nápadu a šikovnosti 
jednoho příznivce souboru se tak dala tato jinak neskladná rekvizita snadno převézt 
i za přísných podmínek leteckých společností.
Prácheňáčci rozhodně neudělali „ve světě“ své zemi ostudu, jejich vystoupení 
patřila k největším „atrakcím“ této akce. I na výměnné burze suvenýrů mezi všemi 
účastníky měla česká skupina co nabídnout a nezadala důvod k pochybám o české 
pohostinnosti.

O své dojmy z pobytu v ČLR se soubor podělil i s občany města Strakonic v 
článku „Prácheňáček se vrátil z Číny“. Strakonická výprava získala sympatie díky 
své družnosti – publikování v Týdeníku Strakonicko 31/2015, strana 5, který 
publikujeme v celém rozsahu.
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Prácheňáček v Číně  z týdeníku Strakonicko
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PRÁCHEŇÁCI  DOMA  I  NA  CESTÁCH  v roce 2015

Prácheňský soubor ze Strakonic měl mít na začátku roku 2015 před sebou 
rok spíš klidný, rok bez dudáckého festivalu. Nakonec to zase tak moc klidný rok 
nebyl.

Koncem dubna jsme odjeli do francouzské Bretaně na 18. ročník prestižního 
festivalu Printemps des sonneurs. Bylo to na pozvání souboru Kevrenn Brest Sant 
Mark, letitého pravidelného účastníka dudáckých festivalů ve Strakonicích. Byli 
jsme první zahraniční soubor, který dostal pozvání na tento festival dudáckých 
skupin a souborů.

V sobotu 25. dubna přesně v 15 hodin 3 minuty byl třemi dělovými výstřely 
zahájen hlavní festivalový program v Brestu. Dostalo se nám velké cti hned na 
začátku zahrát a zazpívat bretaňskou hymnu. Hymna zněla nad brestským 
přístavem před tisícovkami diváků. Následovala velkolepá přehlídka 
nejvýznamnějších bretaňských dudáckých souborů. Přestože zvuk našich českých 
dud nemá takovou intenzitu jako pronikavý zvuk dud bretaňských, náš soubor 
rozhodně nezapadl. Spokojeni byli diváci, organizátoři, hostitelský soubor a 
samozřejmě i my.

Nejen hlavní festivalový program, ale celý pobyt v krásné Bretani byl pro 
nás výjimečným zážitkem. Bydleli jsme u členů hostitelského souboru, ale 
setkávali jsme se i se členy bývalými, s lidmi, kteří se účastnili dudáckých 
festivalů ve Strakonicích v uplynulých asi třiceti letech. Žasli jsme, jak intenzivně 
naši francouzští přátelé vnímali naše festivaly, jaké vzpomínky si uchovávají. V 
jejich klubovně mají fotografie ze Strakonic čestné místo, viděli jsme pečlivě 
vedené kroniky a archivy s českými novinovými články, upomínkovými předměty, 
fotografiemi. Naši bretaňští přátelé ví, co to znamená, když se řekne Fezko, ČZ, 
znají strakonický hrad, znají naše hospody, naši mentalitu i hodně českých slov a 
obratů. Po setkání v Bretani se o to víc těšíme na další setkání u nás ve 
Strakonicích.

Rok 2015 budeme mít spojený i s vystupováním u nás v České republice. 
V květnu to bylo v Praze na 16. národopisné slavnosti v Kinského zahradě, 
tradičním kulturním projektu jarní Prahy s tematikou tradiční lidová kultura 
a folklor.

V červnu jsme jeli do Mokrska vystupovat na akci Dobrá nálada nad zlato.
V červenci jsme se účastnili Selských slavností v Holašovicích. V srpnu jsme měli 
v rámci Chodských slavností na náměstí v Domažlicích samostatný pořad s 
názvem Na Chodsko nejen ze Strakonic. V tomto programu vystoupili s krátkými 
vstupy i soubory z Turecka a Tchaj-wanu.

V září nás pak čekal 4. ročník festivalu Folklorní Třeboň a konečně také 
větší akce na domácí půdě, nultý ročník festivalu Strakonice nejen sobě. 
Dobrovolná čtyřdenní veřejná přehlídka všeho, co ve Strakonicích souvisí 
s kulturou, si klade za cíl vytvořit novou tradici, která ukáže to nejlepší ze 
strakonické kulturní scény.  Přehlídky se účastnilo mnoho strakonických skupin, 
souborů, spolků, jednotlivců, organizací a institucí. Na různých místech města se 
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konaly koncerty, workshopy, vystoupení, divadelní a loutková představení, 
vernisáže, projekce, výstavy, besedy, autorská čtení, dny otevřených dveří, 
komentované prohlídky. Tento přípravný ročník se opravdu povedl, diváci si měli 
z čeho vybrat a také počasí bylo na naší straně. 

Teď nastává pro soubor trochu klidnější období, které věnujeme přípravě a 
nácviku programu na chystané adventní a vánoční koncerty.

Za soubor: Ludmila Vilánková

Prácheňské zpěvačky
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Soubor Furiant 35 let od vzniku

 

Furiant

Furian
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XV. 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  město Český Krumlov a Dům dětí a mládeže 
Český Krumlov.
Záštitu nad naším festivalem každoročně přebírají starosta města Český Krumlov, 
pan senátor Tomáš Jirsa  a jiní významní činitelé.
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: Whakaari (Nový Zéland),Vela 
Luka (Chorvatsko), The Rebel Pipers - Pipes and Drumes (Skotsko), Sedmikvítek ( 
Frenštát pod Radhoštěm), Děcka ze Skoronic, Jitřenka ( Dolní Čermná), Dřeváček 
(Jihlava) a českokrumlovské folklorní soubory Jitřenka a Růže.
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 25. -26. 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  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.  
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Plakát Mezinárodního folklorního festivalu Český Krumlov
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Jitřenka  40 let  Český Krumlov

Jitřenka  40 let  Český Krumlov
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ÚSVIŤÁČEK SLAVÍ 30 LET SVÉHO TRVÁNÍ

Úsviťáček je českobudějovický dětský fólklórní soubor a právě se ohlíží za 
třiceti lety své existence. Tohle výročí oslavil v sobotu 14.11.2015 koncertem. Tak 
by mohla znít stručná zpráva. Ale jen ten, kdo někdy působil v takovém souboru 
ví,  jaké nekonečně množství práce za tím je. Ale také kolik nádherných 
společných zážitků a úspěchů těch třicet let nabídlo všem dětem, které souborem 
prošly. Ovšem i dospělým vedoucím. V roce 1985 Alena Vitáčková a Anna 
Stecherová přišly s nápadem, že v Úsviťáčku vyroste taneční, pěvecký a 
muzikantský dorost pro Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit.  I proto první 
členové byli děti Úsviťáků. Dnes už k nám chodí další generace. Je ale pravda, že 
zájem o folklór sice dnes není takový jako v dřívějších dobách, přesto dětem 
nechybí nadšení. 

Právě to jim vždy dokázal předávat tým zkušených vedoucích, kteří se u 
souboru vystřídali. V současné době vede Úsviťáček  Eliška Zemanová a Anna 
Stecherová. Tým dudáků se zase vždy učil u Miroslava Stechera a děti se za své 
výkony rozhodně nikdy nemusely stydět./ Dnes má soubor celkem 6 dudáků, 
nejmladším je 12 let. / 

Koncert byl u publika přijat tak,  jak si zasloužil. Velký potlesk diváků 
sklidili nejen ti nejmenší členové souboru Úsviťáček, ale i členové souboru Úsvit, 
kteří podpořili program svého dorostu. Pořad , dobře sestavený z krásných 
jihočeských písní a tanců, podpořený výbornou dudáckou muzikou,totiž 
nepostrádal  ani vtipu, který je u jihočeského folklóru snad nepostradatelný.

Nejde vyjmenovat všechny, kteří souborem prošli. Mnozí se věnují hudbě, 
další tančí v JSPT Úsvit. Důležité je, že část života jsme prožili společně a to nám 
přineslo mnoho radosti. Lásku k folklóru si pak všichni v sobě neseme dál. 

Za soubor:  M. Nezvalová a A. Stecherová

      Úsviťáček taneční přípravka
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    Úsviťáček

30 let Úsviťáčku
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CB Models  České Budějovice 

Soubor  Bárováček
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Mladá dudácká muzika Strakonice ohlédnutí za rokem 2015
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Mladá dudácká muzika Strakonice

Blaťácký soubor Ševětín
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Blaťácký soubor Ševětín
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Klub FK Admira

Letní sezonu 2015 jsme začali soustředěním v Heřmanicích v 
Podještědí. Tento krásný areál nás perfektně připravil na podzimní 
sezonu 2015. Soustředění se zúčastnilo 21 hráčů r. 2008. Na tolik hráčů 
jsme byli 3 trenéři a vedoucí, ale jako posilu jsme měli rodiče hráčů. V 
areálu jsme využívali přírodní trávu, umělku, saunu, bazén a užili jsme 
si i bowling. Odehráli jsme přátelská utkání s hráči stejného ročníku 
Jablonce a Liberce. Dále jsme měli možnost si zahrát se staršími hráči z 
Jesenice a Stráže pod Ralskem
 /roč.05 - 08/. V tomto období pro náš tým nebyli důležité výsledky, ale 
připravenost hráčů na mistrovská utkáni, která nás čekala. Ono trénovat 
třífázově je docela náročné jak pro hráče, tak pro nás trenéry.

V září jsme začali hrát nejvyšší soutěž ve své kategorii- ELITE soutěž 
PRAHA 2008. Odehráli jsme 11 utkáni, z nichž jsme vyšli 9x vítězně, 
1x jsme remizovali a pouze 1x jsme prohráli. Po celou dobu jsme 
podávali výborné výkony, předváděli krásnou hru, dávali radost rodičům 
a divákům z předvedené hry- PROTOŽE NÁS FOTBAL BAVÍ !!!! 
Z 12 týmů jsme se umístili na krásném 2.místě.
Těšíme se opět na jaro, kdy naše Elite soutěž bude pokračovat.
 
                                                        Trenér r.2008  Marek Segmüller

FK Admira Pumy
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Kolektivní člen SKM – SAL
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