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Volby do parlamentu 2017

Ve dnech 20.10. a 21.10. 2017se uskuteční volby do Sněmovny parlamentu České 
republiky. Tyto volby jsou důležité i pro SKM a to z toho důvodu, že do dnešní 
doby není uzavřena otázka našeho majetku, který v roce 1970 na základě 
politického rozhodnutí převzal SSM. 
Touto otázkou se po volbách bude zabývat i nová sněmovna, do které kandiduje i 
řada osob, které naší činnost znají a v minulosti bez ohledu na politickou 
příslušnost prosazovali, aby sněmovna přijala usnesení o navrácení zpět našeho 
majetku, popřípadě náhrady za něj, pokud již neexistuje, tak aby zase mohl sloužit 
dětem a mládeži. 
V této souvislosti vás žádáme jako naše členy a příznivce pokud je to možné, 
abyste dali svůj hlas lidem, kteří s námi spolupracují na naší věci.
Z našich zkušeností doporučujeme:     
                                                               
v Praze 
Petr Dolínek                  ČSSD 
Jiří Holeček                   ANO     

v Jihočeském kraji 
Jan Zahradník                ODS

v Libereckém kraji 
Pavel Ploc                      ČSSD  
      
v Karlovarském kraji 
Jan Svoboda                   ODS

ve Středočeském kraji 
Jan Hamáček                  ČSSD

Děkujeme vám, očekáváme, že nám naší podporu vrátí.

                                                                                     
                                                                                    Miloslav Huttr
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Z činnosti našich klubů

Furianti na MFF Pod Zvičinou

Ve druhé polovině června 2017 se v Lázních Bělohrad konal 43. ročník 
Mezinárodního folklórního festivalu Pod Zvičinou, kterého se zúčastnila hudební a 
taneční složka našeho souboru.

Ranní cesta ubíhala rychle a nebýt menšího zaváhání v navigaci, přijeli jsme 
přesně na čas. Sobotní dopolední program byl určen lázeňským hostům a pro nás 
to byla výborná generálka i jedinečná příležitost setřást ze sebe nervozitu. Po 
tancích Chodská polka a Jihočeská kolečka následovalo setkání se starostou a 
dobrý oběd. 

Odpolední program začínal v zámeckém parku soutěží v přípravě 
kotlíkového guláše. Každý soubor obdržel stejné množství masa, cibule a 
základního koření, z něhož měl za úkol uvařit takový guláš, který bude 
návštěvníkům festivalu chutnat nejvíce. Guláš Furiantu nesl označení Furčák a byl 
ochucen kořením tajné receptury naší vedoucí Míly Buldrové. Ve stejný čas 
startovala ještě soutěž Miss Pod Zvičinou 2017 a po ní následovala závodní Polka 
Rallye zapsaná dokonce v České knize rekordů.

Vyhlášení vítězů bylo plánováno na večer, a tak jsme se mohli plně 
soustředit mezi jinými například na náš Rejdovák v programu „Na panské louce“. 
Kromě nás se zde dále představily české soubory Verpán a Formani, moravské 
soubory Portáš a Slovácký krúžek a v neposlední řadě místní, festival pořádající 
soubor Hořeňák s Hořeňáčkem.

Sobotní večer zakončily zahraniční soubory v programu s názvem „To je má 
milá, ta cizí krajina“ a bylo opravdu na co se dívat – kanadští skotští dudáci v 
kiltech a taneční soubor z Kanady, břišní tance bosých tanečnic z Indie, barevné 
kroje a živost z Kostariky, maďarský čardáš, tradiční tance Bosny a Hercegoviny 
nebo bojový duch v tanečním provedení famózních pavoučích chlapců z Gruzie.

Nedělní program začínal již tradičně v bělohradském kostele Všech svatých 
za účasti krojovaných souborů, kterou hudebně doprovázela vedle kanadských 
dudáků také naše muzika pod vedením Jaroslava Skleničky. Následovalo 
„Roztančené náměstí“, kde Furiant vystoupil s tanci Natřásaná a Doudlebská 
polka. Odpoledne patřilo krojovanému průvodu městem, v němž jsme snad ukázali 
trochu toho jihočeského folklóru i lidem, kteří na folklórní festivaly běžně nechodí. 

Několikadenní festival byl zakončen slavnostním galaprogramem 
v zámeckém parku, kde jsme se s diváky rozloučili mj. choreografiemi Obkročáky 
a Dřeváky. A k naší velké radosti zde právě Furiant z Českých Budějovic obdržel 
za svou ryzost a autentičnost podkrkonošský keramický džbán – hlavní Cenu 
festivalu.

Za soubor Furiant 
Marek Sysel a Lenka Štěpanyová
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Předávání hlavní ceny
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Mladá dudácká muzika ve Skotsku

Po necelých dvou měsících se hudebníci z Mladé dudácké muziky opět ocitli 
v odletové hale pražského letiště. Po úspěšném květnovém turné v Brazílii nás ten-
tokrát čekal muzikantský výlet po Evropě, a to do samého srdce dudácké hudby – 
Skotska.

K účasti na významném dudáckém festivalu PipingLive! jsme přijali po-
zvání od ředitele akce a významného skotského dudáka Roddyho MacLeoda. Ve 
skotském Edinburghu jsme přistáli v neděli 6. srpna dopoledne. Již na nás čekal ři-
dič, který nás převezl až na místo konání festivalu, totiž do Glasgow. Jako jedno-
mu ze tří zahraničních souborů se nám hned po příjezdu dostalo výtečného přiví-
tání od pořadatelů v Dudáckém centru.

Během pobytu v Glasgow jsme odehráli tři koncerty a naše hudba byla vždy 
přijata s nadšením publika. Svědčí o tom i velký počet prodaných CD, která Mladá 
dudácká muzika vloni vydala ke svému desátému výročí. Dokonce na náš faceboo-
kový profil přišlo několik pozitivních ohlasů a zpráv s fotkami a videem z našich 
vystoupení. I přes jazykovou bariéru česky zpívaných písní chytla naše hudba za 
srdce i posluchače z anglicky mluvících zemí.

Poslední den pobytu jsme strávili v Edinburghu, odkud jsme odlétali zpět do 
České republiky. Myslím, že za všechny zúčastněné mohu prohlásit, že Glasgow i 
Edinburgh jsou opravdu krásná města a že se tam zase někdy rádi vrátíme. Teď už 
nás ale hřeje výhled do nejbližších měsíců. V říjnu se někteří z našich muzikantů 
podívají do Jihoafrické republiky, kde na ambasádě zabezpečí kulturní program v 
rámci veřejné diplomacie České republiky.

Patrik Ředina
kapelník MDM
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Mladá dudácká muzika po vystoupení na Georgesquare ve skotském Glasgow.

Snímek s Ianem McDonaldem, který často jezdí se svým dudáckým orchestrem i 
na festival do Strakonic.
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Jitřenka Český Krumlov

XVII. 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. Hlavními pořadateli festivalu jsou folklórní soubor Růže a dětský folklorní 
soubor Jitřenka.
Záštitu nad naším festivalem každoročně přebírají starosta města Český Krumlov, 
pan senátor Tomáš Jirsa a jiní významní činitelé. V letošním roce to bude pan 
poslanec Jan Zahradník a pan poslanec Karel Schwarzenberg.
Finančně festival podporuje město Český Krumlov a Jihočeský kraj svými 
grantovými programy, dále Ministerstvo kultury, Svaz klubů mládeže, firma 
Stabex a Cukrárna U Soudu
Náš program je vždy koncipován tak, abychom měli zahraniční hosty, soubory 
z Čech a samozřejmě u nás vystupují i soubory z jihočeského regionu.
Letos budou na festivalu vystupovat tyto soubory: Whakaari Rotorua (Nový 
Zéland), Dr. Swarnamalya Ganesh Sri Neelothpalam (Indie), Reem aljolan folk 
band (Izrael), Kulturno umjetničko društvo "Ivančice"(Chorvatsko), Mladina 
(Plzeň), Úsviťáček (České Budějovice) a českokrumlovské soubory Jitřenka a 
Růže.
 Festivalovou zvláštností je i to, že je program připraven tak, aby se účastníci 
festivalu sešli i mimo oficiální program a mohli se společně učit písničky a tance 
své oblasti, a díky tomu aby mohli poznávat zvláštnosti a jedinečnosti nebo 
odlišnosti jednotlivých oblastí světa. Když se budou lépe znát, mohou se lépe 
chápat a rozumět si.
Festival letos proběhne 29. - 30. září. Hlavní program probíhá vždy v sobotu na 
českokrumlovském náměstí od 10,00 do 21,00. 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 festivalu 
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Přijetí souborů na radnici
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Keramický klub Radošovice

Ke konci školního roku, v sobotu 10. června 2017, se v Mateřské škole 
v jihočeských Radošovicích uskutečnil Den otevřené přírodní zahrady. Tato akce 
se koná každý rok v rámci projektu Víkend otevřených zahrad, do kterého je 
zapojeno na 200 přírodních zahrad po celé České republice. V Jihočeském kraji se 
letos tohoto projektu zúčastnilo 24 zahrad.

V Radošovicích byl na celé odpoledne pro návštěvníky připraven bohatý 
program, jenž zahrnoval vystoupení dětí, komentovanou prohlídku zahrady či 
lovení a ukázku živých ryb. Vedle tvořivé dílny pro děti pak nechybělo ani lákavé 
bylinkové občerstvení. Náš Keramický klub připravil speciální výstavu výrobků. 
Svými krásnými a originálními díly tak přispěli malí i velcí keramici. Výstavu 
jsme navíc zdobně doplnili živými květy a dřevěnými prvky.

Během celého odpoledne probíhalo pod naší taktovkou rovněž keramické 
tvoření. Zájemci o keramiku při něm měli neobvyklou možnost vyzkoušet si, jak 
pěkné, těžké a rozhodně zajímavé je pracovat s hlínou. 

Keramické výrobky dětí bude možné vidět ve školní přírodní zahradě 
v Radošovicích na Strakonicku ještě po celý tento rok. Zveme Vás tímto již na 
další ročník Víkendu otevřených zahrad a keramického tvoření. A zároveň 
děkujeme Svazu klubů mládeže za finanční podporu našeho Keramického klubu.

Bc. Karla Schusterová
vedoucí Keramického klubu Radošovice
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Přírodní zahrada
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Ježek
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Keramika
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Werichovci z činnosti
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