
S p e k t r u m
 
                                                            Duben  2017

zpravodaj
Českomoravské rady
Svazu klubů mládež

1
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                                                                                                        Miloslav Huttr
Zpráva o hospodaření ČMR SKM za rok 2015

Příjmy SKM jsou tvořeny pronájmem hotelu Bílý Lev, což přineslo SKM 
1,7mil Kč. Další příjem v roce 2015 bylo 7,5mil Kč za prodej objektu 
Stodolní 9 v Ostravě, toto je mimořádný příjem.

Výdaje, které má SKM jsou výdaje,  které souvisí s hospodářskou činností, tj. 
pronájem nebytových prostor – hotelu- a dále výdaje organizace, dnes spolku, jako 
takové, na zajištění provozu ČMR a klubů.

Rekonstrukce v hotelu se týkají výměny rozvodů a odpadů a práce probíhají 
postupně dle dohody s nájemcem a poslední etapa oprav začala koncem roku 2015.

Provozní výdaje tvoří největší výdajovou položku. 

Služby provozní – soudy, účto, administrativa, stavební dozory, nájem kanceláře, 
telefony, cestovní výdaje atd. tvoří cca 1,9mil z celkové sumy výdajů 3mil Kč.

Dalším, pro nás velmi důležitým výdajem jsou dotace na činnost klubů. 
V roce 2015 jsme dotovali vaši činnost částkou přes 400tis Kč. 
Jsme rádi, že i v roce 2015 jsme mohli vyslat na mezinárodní tábor do ČLR našeho 
člena, dětský folklórní soubor Prácheňáček ze Strakonic, který byl důstojným 
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reprezentantem nejen SKM, svého města, ale i ČR , stejně jako v roce 2014 
Jitřenka z Českého Krumlova. 
Na tuto akci Rada odsouhlasila částku  přesahující 200tis Kč.

Dalším výdajem, kterému není možné se vyhnout jsou pojištění, různé poplatky, 
soudní poplatky, nákup kolků a schválené odměny lidi, kteří nám pomáhají. I tato 
částka se vyšplhá téměř ke 300tis Kč ročně.

Zbytek výdajů obsáhnou výdaje na reprezentaci.

Revizní komise provádí 1x ročně namátkovou kontrolu účetních dokladů. Tato 
kontrola se provádí zpětně, tedy po uzavření účetního roku a odeslání formulářů na 
Finanční úřad.
Kontrola dokladů za rok 2014 byla provedena v září 2015 a kontrola za rok 2015 
byla provedena v září 2016.

                                                                                                   Jana Neubertová
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Z činnosti našich klubů

Masopustní veselí pohledem Úsviťáčku
Po naplněném prosinci, kdy jsme absolvovali mnoho adventních a vánočních 
vystoupení, přišel konečně nový rok 2017. Jeho začátek byl pro Dětský folklórní 
soubor Úsviťáček plný příprav na masopust a jeho samotný průběh. Připravovali 
jsme masky a pilně trénovali písničky i tradiční masopustní kolečko. 

Mladší děti byly 23. února pozvané do MŠ Papírenská, aby předvedly celé 
své pásmo masopustních tradic, tanečků a písniček. Vzhledem k tomu, že jde o 
největší školku v Českých Budějovicích, musely své představení zopakovat třikrát, 
aby jej mohly zhlédnout všechny děti i další pracovníci mateřské školky. Tradiční 
masopust Úsviťáčku se všem velmi líbil, největší úspěch ovšem sklidila maska 
medvěda. I my spolu s dětmi jsme si trojité vystoupení užili a těšíme se na další 
spolupráci s touto školkou.

V úterý 28. února se pak celý Úsviťáček zúčastnil 27. tradiční masopustní 
koledy v Českých Budějovicích. Celá akce každoročně začíná u Kulturního domu 
Slavie, odkud jde průvod městem až na Náměstí Přemysla Otakara II. Tam 
proběhne slavnostní udělení povolení ke koledování od primátora města, jednotlivé 
koledy se poté rozejdou a koledují po přilehlém okolí. Starší skupina Úsviťáčku se 
letos poprvé zúčastnila nejen průvodu, ale i následného koledování, k němuž nás 
přizval Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit. Diváci i náhodní kolemjdoucí tak 
mohli zhlédnout nejen tradiční šavlovou mužskou koledu, či dámskou vařečkovou 
koledu, ale i naši koledu dětskou. 

Nyní se již připravujeme na Krajskou přehlídku dětských folklorních 
souborů, která se uskuteční na konci dubna. Přehlídka se koná každé dva roky a na 
té poslední – v roce 2015 – jsme byli úspěšní. Postoupili jsme do Národní 
přehlídky v Jihlavě. Trénujeme proto pilně, abychom i tentokrát obstáli se ctí.

Za DFS Úsviťáček 
Eliška Zemanová a Anna Stecherová
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Úsviťáček

Blaťácký soubor Ševětín
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Masopustní veselí v Ševětíně

Masopust v Ševětíně se tentokrát konal 25. února 2017, ale jako každý rok 
roztančila Masopustní koleda na ševětínském náměstí skoro všechny přihlížející již 
v devět hodin ráno. Rej masek a sluneční paprsky daly najevo, že i letos bude 
masopustní veselí stát za to. Ústředním tématem bylo uzené a koblihy a celý den 
bylo po Ševětíně slyšet harmoniku. Evergreenová písnička „Červená růžičko“ pak 
zněla všem v uších ještě večer na Masopustním věnečku. 

Kulturní dům praskal ve švech a množství nejrůznějších masek nebylo 
možné ani spočítat. Skupina Limit podtrhla hudbou a zpěvem radostnou atmosféru 
a dobrou náladu zpečetily převleky, vystoupení, soutěže i tombola. Nejstarší 
členky Blaťáckého souboru se z babiček proměnily v půvabné mažoretky, mladí si 
zaskotačili ve zvířecích převlecích. Blaťáci tak své výkony a tempo zpomalili až 
při půlnočním pohřbívání Masopustu. Bláznění některých návštěvníků sice trochu 
připomínalo šílenství, nakonec ale vše dobře dopadlo a poslední účinkující i hosté 
se spokojeně rozešli až v brzkých ranních hodinách a stále velmi dobře naladěni. 

Mgr. Jitka Lidralová
členka Blaťáckého souboru

Blaťácký soubor
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                                                                                                Josef Kadlubec
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Bárováček  České Budějovice

                                                                                         Mgr. Lenka Skleničková
 

Rok 2017 je pro členy Bárováčku ve znamení oslav 60. výročí založení 
dětského folklórního souboru, a v pátek 17. února se proto v kulturním sále Beseda 
v Českých Budějovicích uskutečnil slavnostní ples. Záštitu nad touto akcí převzal 
primátor města Českých Budějovic Ing. Jiří Svoboda. Večera se osobně zúčastnil l. 
náměstek primátora Českých Budějovic Mgr. Petr Podhola, předseda kulturní 
komise rady města Bc. Daniel Turek a předseda Svazu klubů mládeže Mgr. 
Miloslav Huttr. Tisk zastupovala Klára Skálová z Českobudějovického deníku, 
pozvání rovněž přijali ředitelé několika českobudějovických škol a v neposlední 
řadě spousta rodičů a přátel Bárováčku. 

Celý večer se nesl v duchu folklóru a kromě vystoupení oslavence, tedy dětí 
z DFS Bárováček, vystoupila také řada bývalých členů souboru. Ti za podpory 
bývalé vedoucí Mgr. Libuše Fošumové nacvičili pásmo Bárováčtí muzikanti. Další 
bývalá vedoucí Jiřina Štochlová, jež k tomuto pásmu vytvořila choreografii, se 
rovněž oslav 60. výročí osobně zúčastnila. Za doprovodu dudačky souboru Jiřiny 
Voleníkové pak během slavnostního večera zazněly i dudácké písně. 

Prvním hostem Bárováčku byl Dětský folklórní soubor Písečánek, který 
přijel oslavenci popřát jak jinak než veselou písničkou a tancem. Druhým hostem 
byl českobudějovický Folklorní soubor Furiant, jež přišel pogratulovat nejen s 
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tancem Rejdovák a mnoha nádhernými písničkami, ale také s krásnou kyticí pro 
vedoucí oslavovaného souboru Mgr. Lenku Skleničkovou.

Bárováček zatančil ukázky ze svého současného repertoáru za doprovodu 
dětské kapely souboru vedené ředitelem školy Mgr. Vladimírem Čunátem. Pro 
tento slavnostní den Bárováček nacvičil choreografii s názvem Masopust a její 
premiéra se dětem na plese skutečně povedla. Nové CD Masopust, v pořadí již 
osmé, natočil Bárováček za finanční podpory Svazu klubů mládeže a Statutárního 
města České Budějovice sice už v listopadu 2016. Pokřtil ho však právě 17. února 
2017 předseda kulturní komise rady města Daniel Turek společně s ředitelem 
Základní školy a Mateřské školy Jindřicha Šimona Baara Mgr. Vladimírem 
Čunátem.

Velkým překvapením pro všechny přítomné byl půlnoční folklórní tanec 
Dřeváky. Pod taktovkou vedoucí souboru Lenky Skleničkové jej nacvičily šikovné 
maminky, jejichž děti jsou členy souboru Bárováček. A samozřejmě i ony sklidily 
veliký potlesk.

Všichni si oslavu 60. výročí Bárováčku náramně užili, a velké poděkování 
tak patří všem sponzorům, kteří finančním příspěvkem tuto akci podpořili. 
Děkujeme všem bývalým členům souboru za krásné a příjemné setkání a doufáme, 
že nebylo poslední.
                                                                                              
                                                                                     Mgr. Lenka Skleničková

Bárováček
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Bárováček
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