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Vystoupení Furiantu na Mezinárodním dudáckém  festivalu Strakonice 
2016   
Milí čtenáři časopisu Svazu klubů mládeže,
na sklonku léta roku 2016 se ve Strakonicích konal již 22. ročník Mezinárodního 
dudáckého festivalu. V rámci připraveného programu se v sobotu 27. srpna divákům 
opět po čtyřleté odmlce/pauze představil i FURIANT – soubor lidových písní a tanců z 
Českých Budějovic. Pořad, v němž se Furiant se svým vystoupením předvedl, nesl 
název „Dostaveníčko českých dudáků pod rumpálem“ a uskutečnil se na II. nádvoří 
strakonického hradu. 
Za doprovodu Furiantské  muziky pod vedením Jaroslava Skleničky nejprve zatančilo 
pět tanečních párů náročný tanec Obkročáky (autorkou choreografie z roku 1991 je 
Marie Oberfalcerová, zakladatelka Furiantu) a poté tanec Dřeváky (původní 
choreografii Zorky Soukupové pro náš soubor upravila  Jiřina Štochlová;  pro toto 
konkrétní vystoupení ji dále korigovala Dana Bicanová, a to konkrétně nástup tanečnic 
a poté zejména závěrečnou pasáž tance).
Pro mnohé tanečníky znamenal festival první velké reprezentativní vystupování, a tak 
samozřejmě pociťovali větší či menší nervozitu, která však opadla hned po prvních 
tónech zahraných naší skvělou kapelou. Vždyť jsme vlastně poprvé tančili v uskupení 
bez pomoci a „dozoru“ starších a zkušenějších Furiantů! Dle vlastních pocitů i podle 
hodnocení diváků a hostů se nám ovšem vystoupení povedlo. Ostatně každý čtenář 
těchto řádků se může na vlastní oči přesvědčit zhlédnutím záznamu vystoupení Furiantu 
na webu našeho souboru (www.furiant.info).
Další prezentace folklórního souboru Furiant se konala v rámci večerního „posezení u 
muziky“ v areálu Měšťanského pivovaru, při němž již po nervozitě pochopitelně nebylo 
ani vidu ani slechu. Sobotní večer pokračoval folklorním bálem všech zúčastněných 
národopisných a folklorních souborů, po kterém nechyběla ani výuka tanců z 
Maďarska, Bulharska, Itálie či Řecka
 Vladimír Buldra 
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Mladá dudácká muzika Strakonice  v Číně 
V červenci jsme měli tu čest a podívali jsme se do země nebeského draka, daleké 
Číny. Jakožto soubor Mladá dudácká muzika jsme byli vysláni Svazem klubu 
mládeže na mezinárodní letní tábor, který probíhal v Pekingu, Changzhou a Šanghaji 
od 24. do 31. července. Jednalo se o týdenní mezinárodní letní kemp pro soubory 
z celého světa, jež je spravován organizací China Soon Ching Ling Foundation 
(CSCLF).
Během pobytu v Číně jsme měli možnost poznat lidi z celého světa, blíže se 
seznámit s čínskou kulturou, projít se po Velké čínské zdi, užít si vyhlídku na 
Šanghaj z Oriental Pearl Tower, projet se lodí po řece Chuang – pchu – tiang noční 
Šanghají a mnoho dalšího. 
Kromě vynikajícího zábavného programu, který zajišťovali organizátoři, jsme 
uskutečnili také několik vystoupení, z nichž všechna měla u diváků velký úspěch. 
Interpretaci jihočeských a západočeských lidových písní tradiční sestavou dudácké 
muziky jsme doplňovali ukázkami tanců. Zpestřením bylo i využití famfrnochu. 
Legrační zvuk tohoto lidového nástroje pobavil nejednoho diváka. Obecenstvo 
rovněž obdivovalo krásu našich lidových krojů.
První tři dny jsme strávili v Pekingu, hlavním městě Číny. Zde jsme poznávali taje 
čínské kultury, osobně jsme si vyzkoušeli čínskou štětcovou kaligrafii, mnozí si 
zkusili zahrát na tradiční lidové hudební nástroje, oblékli jsme si čínský tradiční 
oděv a pronikali do tajemství tamější gastronomie. 
Po čase stráveném v Pekingu jsme se přesunuli na všemi očekávanou návštěvu 
Velké čínské zdi, jejíž monumentálnost předčila naše očekávání. Naplněni zážitky 
jsme navštívili představení akrobatů v Čínské opeře v Pekingu. 
Poté následovala cesta nočním vlakem do města Changzhou, kde jsme setrvali dva 
dny. První den jsme strávili odpočinkově a bavili jsme se v China Dinosaur Park na 
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tamních horských dráhách, volných pádech a mnohém dalším. Druhý den 
v Changzhou jsme odpočívali v aquaparku a nabírali síly na večerní závěrečné 
vystoupení, kde se všechny soubory rozloučily. 
Následující den jsme dorazili do Šanghaje, nejlidnatějšího města Číny. Toto 
velkolepé město nás ohromilo mrakodrapy, nábřežím lemovaným výškovými 
budovami i klasickými čínskými zahradami Jü Jüan.
Výjezd do Číny byl pro hudebníky z Mladé dudácké muziky nezapomenutelným 
zážitkem. Poprvé jsme vycestovali za hranice Evropy, a to hned na tak prestižní akci, 
jako je setkání mládeže v Číně. Organizátorům patří velký dík a především obdiv za 
hladký průběh tak velké akce. Největší poděkování bychom však chtěli vyjádřit 
Svazu klubů mládeže, který nás k účasti na akci delegoval a rovněž se nemalou 
měrou podílel na finančním zajištění našeho výjezdu. Opravdu lví podíl na 
zabezpečení veškerých náležitostí, potřebných k výjezdu, měla Jana Neubertová a 
Jan Matoušek. Jmenovitě dále děkujeme panu předsedovi Svazu klubů mládeže 
Miloslavu Huttrovi a Marii Oberfalcerové.

Za kolektiv MDM: Michaela Babková
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Keramický klub Radošovice zavítal do Třeboně. 
13. 8. 2016 se konal v zámeckém parku Čochtanův pohádkový svět.
Náš Klub vyrobil pro děti keramické rybičky, žabky, motýlky ...Všechny výrobky 

jsme připravili do krabic, přidali štětce, akrylové barvy, palety ...a vyrazili jsme směr 
Třeboň. V parku jsme měli přidělené pracovní místo pod názvem ,,UMĚLECKÁ 
ZÁTOKA".

Děvčata z našeho Klubu se rázem proměnily ve vodníky, kteří lákali na své 
barevné pentličky malé dětičky. Kluci a holčičky měli možnost se svými rodiči vybrat si 
nějaké zvířátko a barevně si ho dotvořit.

Děti si posedaly kolem laviček, popadly štětce a pustily se do práce. Někteří 
rodiče zvědavě přihlíželi, jiní radili, a nebo pomáhali. Se zájmem jsme pozorovali práci 
a nadšení dětí a jejich rodičů.
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Počasí bylo nádherné a my jsme spokojeně odjížděli domů, odměnou nám byla prázdná 
krabice. Všechny zvířátka se dostala do dětských ručiček.
                                            Za Keramický klub Radošovice, Karla Schusterová,

        jeho vedoucí
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Ševětín opět tančil a zpíval 
Slavnostně vyzdobený farský dvůr v Ševětíně v sobotu 3. 9. 2016 tentokrát předčil 
očekávání. Květinová výzdoba a posezení pod velkým stanem poskytlo nejen stín před 
ještě letním sluncem, ale podtrhlo svojí útulností ráz organizačně skvostně zajištěné 
akce Setkání na Blatech. Divácky naplněné řady, stánky řemesel, zajištěné občerstvení 
byly příslibem velmi příjemně stráveného sobotního odpoledne.  
Strakonická dudácká muzika podbarvovala úvodní přípravy a ladila mnohočetné řady 
diváků do folklórní atmosféry. Úvodní vystoupení domácího Blaťáckého souboru 
pozvalo do tematických písní a tanců. Předvedly se i děti z Blaťáčku pásmem 
„Vandrování“. Ukázka bohatství starých krojů se svatební tématikou doplnila hodnotu 
jihočeských tradic. Folklórní soubor Písečan roztančil svým temperamentem i dětské 
diváky pod pódiem. Valašské tance představil k úžasu všech, soubor Vsacan ze Vsetína. 
Písnička Na rozloučení byla pak společnou tečkou účinkujících za velmi vydařenou 
folklórní přehlídkou. 
Po skončení hlavního programu radostnou atmosféru ještě na chvíli prodloužil svým 
vyprávěním známý režisér Zdeněk Troška s příslibem pozvání Blaťáckého souboru na 
natáčení jeho další nové pohádky. I tak lze krásu blatských krojů a tradic ukázat 
formou televizní tvorby jako již v minulosti několikrát. 
Závěrem nutno poděkovat všem, kteří se na uskutečnění tradiční akce Setkání na 
Blatech v Ševětíně podíleli. Dík patří vedení městyse Ševětína zejm. starostce Romaně 
Hajské, Jih. Kraji, zvláště pak Svazu klubu mládeže, jehož členové v čele s předsedou 
Mgr. Miroslavem Huttrem se této akce zúčastnili.  Velký dík patří sponzorům, 
organizátorům, hostům, v neposlední řádě všem návštěvníkům. 
V Ševětíně opět ukázali, že tančit a zpívat se u nich umí. Setkání na Blatech v Ševětíně 
je ukázkou jak udržet hodnoty i v dnešní době. Zde se totiž folklórem nežije pouze na 
jevišti, tady ho najdete v srdci. 
                                                                               Mgr.Jitka Lidralová
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Werichovci v Třeboni na Čochtanově pohádkovém světě
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Strakonický Prácheňáček
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