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Českomoravská rada Svazu klubů mládeže 
přeje 

všem svým členům a jejich rodinám, členským 
kolektivům a příznivcům 

krásné prožití vánočních svátků, bohatou nadílku 
a 

vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti  
v Novém roce 2019 
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Vl. Republiková konference Svazu klubů mládeže, 

současně proběhly Oslavy 50. let vzniku Svazu kubů mládeže. 

 
V Praze 10.11.2018 se v hotelu SKM „Bílý lev“ uskutečnila Vl. Republiková 

konference spojená s oslavami 50. Výročí založení SKM za účasti jeho členských 

kolektivů. 

Na konferenci a oslavách jsme přivítali nového velvyslance Čínské lidové 

republiky pana ZHANG Jianmina. Předseda ČMR SKM Mgr. Miloslav Huttr 

uvedl , že v  r. 1991 přivítal v Praze delegaci jedenácti členů Všečínské federace 

mládeže s tím, že od r. 1993 má s uvedenou federací podepsanou dohodu o 

dlouhodobé spolupráci, v rámci které se se vyměňují delegace obou organizací a 

také se již několik let skupiny našich členských kolektivů účastní letních táborů v 

ČLR. Při této příležitosti jsme panu velvyslanci předali brožuru v angličtině 

zpracovanou JUDr. Jaroslavem Holým obsahující údaje o SKM od jeho vzniku r. 

1968 do r. 2014. 

Pan velvyslanec poděkoval česky ve svém vystoupení za pozvání na konferenci a 

oslavy 50. výročí vzniku SKM a také nám sdělil, že v minulosti byl 

místopředsedou Všečínské federace mládeže a má k našemu svazu blízký vztah. 

Pokud vím účastnil se v minulosti na pozvání ČMR SKM návštěvy ČR v jedné 

delegaci. Vystoupení pana velvyslance se dočkalo velkého potlesku. Dále jsme 

panu velvyslanci předali dvě publikace Stanovy SKM a 50. let SKM 1968 až 2018. 

Úvodní slovo k jednání konference přednesl Mgr. Miloslav Huttr předseda ČMR 

SKM. Uvedl, že jeho vystoupení bude stručné vzhledem ke zpracování tématiky v 

publikacích JUDr. Jaroslava Holého a poděkoval mu za jejich zpracování. Dále 

uvedl, že MV ČR opomnělo dodat Rejstříkovému soudu seznam našich kolektivů k 

zapsání do výpisu SKM v tomto ohledu budeme Rejstříkový soud kontaktovat a 

snažit se o nápravu aby zapsání našich kolektivů do výpisu SKM provedl. Tak by 

mohly být kolektivy i pobočnými spolky SKM. Předseda také upozornil na to, že 

SKM nemůže být sponzorem žádného kolektivu, jak např. uvedl soubor 

Bárováček. SKM může svým členským kolektivům pouze v rámci svých možností 

rozdělovat dotace na činnost. 

Předseda také upozornil členské kolektivy, že by na svých veb stránkách měly 

uvádět spolupráci s SKM což jsme doposud postrádali a kdo nemá znak SKM bude 

mu poslán po internetu. 

Při jednání jsme se také probírali nové nařízení EU o ochraně osobních údajů, 

zvláště kdy se nesmí uvádět ani data narození členů kolektivů. Z toho důvodu bylo 

rozhodnuto, že je na každém kolektivu jaká data bude shromažďovat o svých 

členech. Výhrady k uvedenému rozhodnutí mají i někteří rodiče dětí. 

V den konání konference se také konaly oslavy 105. Výročí loutkového divadla 

Jiskra z Prahy 8. Oslav se zúčastnil člen ČMR SKM pan Pop, který po domluvě s 

námi účastníky oslav naším jménem pozdravil a celému kolektivu popřál do 

dalších let hodně úspěchů a omluvil naší neúčast vzhledem ke konání konference. 
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Vl. Republiková konference SKM. Velvyslanec ČLR pan  ZHANG Jianmin 

 

 
Jednání konference 
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Jednání konference 

 
 

 
Zpráva z průběhu celorepublikové konference SKM dne  10. 11. 2018    

 

1/ jednání zahájeno v 11h Mgr.Huttrem po registraci přítomných. Jako čestný host 

se zúčastnil velvyslanec ČLR – pan ZHANG Jianmin 

 

2/ delegáti dostali formou publikace JUDr. Holého informace o činnosti SKM a 

Stanovy SKM – komentář, které jsou platné a shodují se se Stanovami v 

Obchodním rejstříku 

 

3/ předseda informoval přítomné o 50. výročí vzniku SKM 

 

4/ místopř. Jana Neubertová přečetla zprávu o hospodaření ČMR SKM za rok 

2016, 2017 

 

5/ diskuze  

a/ dotaz na řešení registrací a jak a kdy mají KM uhradit členské příspěvky – 

pokud nebudou mít KM vyřešeny vztah k SKM – kolekt. člen, spolek při hl. spolku 

nebo pobočný spolek 

b/ dotaz na GDPR – zda KM obdrží předlohu pro vedoucí 
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6/ konference je informována o návrhu, že ČMR SKM bude pokračovat ve své 

činnosti ve stejném složení 

předseda – Mgr. M. Huttr, místopředsedové – J. Šrámek, Ing. J. Neubertová, 

členové p. JUDr. Holý, Mgr. Matoušek, Mgr. Štěpanyová, Mgr. Hubálek, Ing. Čep, 

Huttr ml., Pop - SAL                                                                                        

Revizní komise – M. Roulová, A, Honomichlová, B. Durdis 

 

7/ konference ukládá ČMR SKM projednat diskuzní příspěvky a přijmout případná 

usnesení 

 

8/ příští celorepubliková konference se uskuteční v roce 2022 

 

8/ celorepubliková konference byla ukončena ve 12.45  h 

 

Zapsala       Předseda ČMR SKM 

Jana Neubertová      Mgr. Miloslav Huttr 

 

10. 11. 2018, hotel Bílý Lev, Praha 3 

 

 

Projednání diskuzních příspěvků 

 

a/ do 16.11. 2018 osobně zařídí Mgr. Hubálek a Mgr. Huttr na OR přepis KM 

(zapsaných spolků) jako součást zapsaného spolku SKM. O výsledku budou 

neprodleně informovat jednotlivé kluby. Pokud tento zápis OR odmítne provést, 

vedení ČMR SKM musí zajistit smluvní podmínky pro KM jako kolektivní členy.  

b/ Mgr. Hubálek pošle  do 16.11.2018 konkrétní návrh, formulaci, pro vedoucí 

KM, kteří si ji upraví dle svých potřeb a nechají podepsat rodiče dětí do 18 let ve 

svých spolcích a dalšími svými členy staršími 18 let. Tyto doklady zůstanou 

uloženy u vedoucích KM. 

 

 

Usnesení celorepublikové konference SKM dne  10. 11. 2018    

 

1/ Konference bere na vědomí zprávu o činnosti SKM obsaženou v publikaci 

JUDr. Holého, stejně tak současné platné znění Stanov SKM 

 

2/  Konference bere na vědomí zprávu o hospodaření ČMR SKM za rok 2016 i 

2017 

 

3/ Konference schvaluje, že ČMR SKM bude pokračovat ve své činnosti ve 

stejném složení 
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4/ Konference ukládá ČMR SKM  projednat diskuzní příspěvky a přijmout 

případná opatření  

 

5/ Konference deleguje pravomoci III. výročního shromáždění delegátů klubů pro 

rok 2019 výročnímu shromáždění delegátů klubů, které bude svoláno na leden 

2020 

 

6/ Příští celorepubliková konference se uskuteční v roce 2022 

 

 

Zapsala       Předseda ČMR SKM 

Jana Neubertová      Mgr. Miloslav Huttr 

 

10. 11. 2018, hotel Bílý Lev, Praha 3 
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Z činnosti našich klubů 
 

Klub aerobiku Sedlec 
 

Taneční aerobik je cvičení, které se zaměřuje na všechny věkové kategorie, a je 

možné s ním začít kdykoli, ve školce i v dospělosti. Naši členové se scházejí 

v Domu dětí a mládeže České Budějovice (děti a dospělí) a také v tělocvičně na 

Sedlci (dospělí). Náš dětský taneční aerobik má 2 věkové kategorie. Jsou to 

nejmenší děti od 4 do 7 let. Tyto děti tančí pod názvem „Taneční aerobik hrou“. 

Tou další kategorií jsou děti od 8 do 14 let. Tyto starší děti tančí pod názvem 

„Taneční aerobik“.  

 

Ve školním roce 2017/2018 proběhlo několik akcí. Prvním vystoupením před 

publikem bylo vystoupení dětské na začátku loňského prosince. Děti zatančily před 

Čertem a Mikulášem jednoduchou choreografii a odměnou jim byl potlesk i 

bonbónky s čokoládou. Dalším vystoupením pak bylo „Vánoční vystoupení pro 

rodiče“. Pro mnoho nejmenších i větších dětí to bylo první větší vystoupení. 

Mladší děti zatančily choreografie s názvem „Vodník“ a „Čarodějnice“, starší děti 

pro tuto příležitost nacvičily tanec „Oh lala“.  

 

Další pololetí se neslo ve znamení nácviku velké taneční choreografie pro konec 

školního roku, kdy malé děti tančily choreografii s názvem „La bomba“. V tomto 

již náročnějším kuse používaly jako rekvizity pompony a pro lepší orientaci 

v prostoru i taneční značky. Větší děti pak vystupovaly v choreografii „Máme rádi 

fotbal“ a také v ní využily několik rekvizit, jako například fotbalovou bránu. Obě 

dvě choreografie byly prezentovány na Zahradní slavnosti DDM České Budějovice 

a nutno říci, že vystoupení byla velmi povedená a sklidila úspěch jak u rodičů, tak 

u veřejnosti.  

 

Kondiční cvičení i Taneční aerobik pro dospělé uspořádal v uplynulém školním 

roce i několik dalších akcí. Patřilo mezi ně například Vánoční cvičení anebo velmi 

oblíbené víkendové cvičení spojené s relaxem v přírodě. Klub aerobiku Sedlec 

během celého roku s radostí využíval pomůcky, tedy šátky, pompony, švihadla 

nebo třeba gym bally, na které nám letos, stejně jako v letech minulých, finančně 

přispěl Svaz klubů mládeže, za což mu tímto chceme poděkovat.  

 

Za Klub aerobiku Sedlec 

Tereza Schusterová 
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Aerobik vystoupení 

 

 

 

 

Blaťácký soubor Ševětín 

Blaťácké kroje ve Star Dance 

Tento článek s názvem „Star Dance v našich krojích“, jehož autorkou je Jana 

Zuziaková, vyšel 6. 11. 2018 v Českobudějovickém deníku. 

Nádherně, precizně a pracně vyšívané blaťácké kroje ze Ševětína zazářily první 

listopadovou sobotu v taneční soutěži Star Dance. "Natáčeli jsme dříve pro Českou 

televizi Putování za písničkou s Jožkou Šmukařem, takže tam měli na mě kontakt," 

vysvětluje vedoucí Blaťáckého souboru Ševětín Marie Švejdová, jak se jejich kroje 

dostaly na obrazovku.  

Na prosbu televize zapůjčili šestnáct krojů na polku, v nichž v závěru Star Dance 

tancovaly dvě skupiny po čtyřech párech. "Velmi jim to slušelo, líbilo se mi to," 

zhodnotila Marie Švejdová dojem nikoli zprostředkovaný. Spolu s dalšími dvěma 

členkami souboru a čestným hostem, 78letou Jiřinou Zikmundovou, jejíž ruce 

vyšívanou nádheru vytvořily, se přenosu účastnila. "Požádali nás o pomoc při 

oblékání soutěžících. A bylo to náročné. Protože šlo o přímý přenos, bylo třeba 
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tanečníky rychle obléci po jejich soutěžním tanci," přibližuje vedoucí souboru. 

Vyšívačka Jiřina Zikmundová si užila v publiku generálku, ale při vysílání už 

pomáhala s oblékáním vystupujících.  

Marie Švejdová vystoupení s polkou oceňuje: "Moc krásně to zatančili. Jan Onder 

dělal choreografii a byl v tom život, energie – a naše kroje se tam rozzářily!"  

Před předáním krojů, pro něž si z televize přijeli, každý člen souboru svůj vypral a 

připravil. Včera je dostali zpět. "Samozřejmě nám nabídli, že je dají do pořádku, 

ale nechtěli jsme, protože se o ně bojíme," vysvětluje Marie Švejdová, že péče o 

kroje je náročná, musejí je vyvařovat. 

FOTO: Blaťácké kroje při polce studio rozzářily. Účinkující pomáhaly oblékat i tři 

členky ševětínského souboru – (zleva) Václava Misařová, Markéta Švejdová a 

Marie Švejdová. (Foto: archiv souboru) 

 

Blaťácký soubor Ševětín 
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Soubor Úsviťáček České Budějovice 

Rok 2018 pohledem Úsviťáčku 

Právě doznívající rok 2018 byl pro Úsviťáček rokem klidným. Nečekal nás žádný 

zahraniční zájezd, ani postupová přehlídka, a proto byl na zkouškách čas na 

detailní pilování tanečních a pěveckých technik, ale i na různé hry či utužování 

kamarádství. V uplynulých letech výrazně stoupl počet našich členů a tento trend 

pokračoval i v letošním roce. V současné době v Úsviťáčku působí téměř 50 členů, 

věkem od mateřské školy až po čerstvé středoškoláky.  

Na jaře jsme se tradičně zúčastnili masopustního průvodu v Českých Budějovicích, 

který vrcholí na Náměstí Přemysla Otakara II. Tam se představují jednotlivé 

koledy a společně žádají primátora města o povolení koledovat. Masopustu se 

účastníme každoročně, ale dosud vždy pouze jako doprovod v maskách. Letos však 

děti z Úsviťáčku premiérově předvedly a zatančily svou vlastní mečovou koledu. 

Jednotlivé koledy se poté rozešly a koledovaly v přilehlém okolí. Děti koledování 

moc bavilo – starší stále dokola předváděly masopustní kolečko a mladší kolem 

nich tancovaly v maskách. Koledu rozpustilo až naléhání rodičů, kteří byli v 

chladném únorovém počasí už značně promrzlí. I nyní si na masopustní kolečka 

občas vzpomeneme a jen tak pro radost si je zatancujeme na zkoušce.   

V průběhu roku nás pak čekalo mnoho dalších vystoupení na nejrůznějších 

kulturních akcích v Jihočeském kraji. Rádi vzpomínáme například na vystoupení v 

Ločenicích, v Benešově nad Černou, nebo v okolí Českých Budějovic v Hůrách a 

na Borku.  

Na konci školního roku čekalo jako každý rok první pódiové vystoupení naše 

nováčky, a to na Zahradní slavnosti Domu dětí a mládeže. Poté jsme se všichni 

rozjeli na prázdniny, abychom se na jejich konci znovu sešli a pilně začali trénovat 

na mezinárodní festival v Českém Krumlově, na který se každoročně moc těšíme a 

také letos jsme byli za pozvání velmi rádi. Tato krásná akce, kterou finančně 

podporuje právě i Svaz klubů mládeže, se pravidelně uskutečňuje na konci září v 

rámci Svatováclavských slavností. I letos jsme si festival užili. Kromě vystupování 

jsme stihli navštívit řemeslné dílny na klášterním dvoře, kde si děti mohly 

vyzkoušet práci kováře, skláře, mýdlařky či dalších, a vlastnoručně si tak vytvořit 

tradiční řemeslné výrobky. 

Nyní už nás čeká předvánoční “maraton” vystoupení a zpívání koled a na jeho 

konci také vánoční posezení s cukrovím, dárečky, pouštěním lodiček z oříšků a 

rozkrajováním jablíček. Potom se už budeme těšit na shledání v novém roce 2019. 

Snad bude stejně tak povedený jako rok právě končící! 

Za Dětský folklorní soubor Úsviťáček 

Eliška Zemanová 
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Soubor Úsviťáček                                                                                                                               

  
 

 

Soubor Úsviťáček   
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SAL loutkáři 
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II. Folklor camp ve Zlivi 
 

17. listopad je velmi důležitým dnem naší země a nejinak tomu bylo i v 

tomto roce. Z pohledu jihočeského folkloru byl letošní listopadový svátek 

výjimečný. Po úspěšném prvním ročníku se právě v tento den konal II. ročník 

Folklor campu, kterého se zúčastnili nejen členové 7 folklorních souborů z jižních 

Čech, ale i soubor Šumava z Klatov. Pro mnohé z nás to byla příležitost, jak 

prohloubit své taneční a pohybové schopnosti, nebo rozšířit znalosti v oblasti 

hudby i zahraničního folklóru. 

První víkendový den nás přivítal dlouholetý člen a zkušený tanečník 

Jihočeského souboru písní a tanců Úsvit Petr Hlinka, který se ve spolupráci 

s Martinou Ambrožovou zhostil role lektora velmi zodpovědně. Svými tanečními 

lekcemi nám připomněl samé jádro kolečkového kroku počínaje krokem 

houpavým, tzv. kolíbkou, přes pérování a oční kontakt v páru, až po variace 

dvoučtvrťových a tříčtvrťových kroků, tzv. vávry, v kruhu i v páru. Po polední 

pauze pokračovala výuka správného držení těla, podtáček pod rukou, párové 

sousedské nebo hladkého i poskočného obkročáku čili třasáku. V neposlední řadě 

jsme sledovali názorné ukázky párového tance manželů Elišky a Rudolfa 

Sekavových, kteří např. v 70. letech hojně spolupracovali se Zorou Soukupovou a 

jihočeskému folklóru se věnují už přes 60 let.  

Závěr sobotního programu patřil přednášce etnomuzikologa doc. Lubomíra 

Tyllnera, kterou nám přiblížil folklór našich alpských sousedů, stejně jako 

pobaltských, balkánských či španělských zemí. Tak například alpský roh, 

jódlování, švýcarský Lendler (běhavé melodie se složitými podtáčecími figurami 

v páru), citera, grumle (ústní bubínek), litevské Sutartinés na principu kánonu, 

kosovské gusle (housle), tanec Choro, bulharské aksakové (kulhavé) rytmy či 

španělská velikonoční dechová hudba byly jen malé ukázky toho, co zahraniční 

folklór nabízí. 

Druhý den Campu začal díky rozdělení účastníků na dvě měnší skupiny 

a semináři „Tanec jako hra...a další radosti“ velmi zajímavě. Tanečník a pedagog 

pražské Konzervatoře Duncan centre Jan Malík se v něm nejprve zaměřil na práci 

s vnitřním středem těla, jeho hledání a uvědomění si těžiště jako výchozího bodu 

pro taneční pohyb. Hravou, uvolněnou formou nás vedl k rytmickému vnímání 

a dynamice pohybu, střídání tempa, prostorové orientaci, dramatizaci v páru 

i koordinaci ve skupině. S heslem „Zrušte kruh!“ nás učil, že i chůze střídaná 

s během či jakýkoli improvizovaný, leč správně provedený pohyb může být tanec. 

Povedlo se mu ukázat, že nemusí jít jen o sled nacvičených choreografických 

kroků, ale o pohyb hravý, spontánní, energický, vycházející z představivosti 

každého jedince. Celé tělo žije v pohybu! 

Nedělní odpolední pásmo patřilo Zdeňku Vejvodovi z Etnologického ústavu 

Akademie věd a jeho zpěvavému semináři, ve kterém se nejprve zaměřil na 

zlatokorunské lidové a taneční písně z 2. pol. 18. století, jež krom jiných pomohl 

pro příští generace uchovat K. J. Erben. V druhé části jsme si s ním mohli zazpívat 
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staré koledy, a to nejen vánoční, z Budějovicka, Šumavy nebo z okolí nedalekého 

Týna nad Vltavou.  

Rádi bychom tímto malým ohlédnutím poděkovali Českomoravské radě 

Svazu klubů mládeže za záštitu a finanční podporu, bez které by se II. ročník 

Folklor campu neobešel. A dík patří i hlavní organizátorce a hostitelce Tereze 

Kadlecové, která nám poskytla potřebné zázemí Kulturního domu Zliv u Českých 

Budějovic, a také klavírnímu doprovodu Patrika Řediny stejně jako všem 

odborným lektorům, kteří si ve sváteční den udělali čas a přijeli nám předat část 

svých zkušeností. 

 

Za soubor Furiant Marek Sysel 

a Lenka Štěpanyová, členka ČMR SKM 

 

 

  

 

 

 

II. ročníku tanečně-vzdělávací akce se v roce 2018 zúčastnilo celkem 

75 tanečníků ze 7 jihočeských folklorních souborů a jednoho souboru ze 

západních Čech. Mezi nimi i členové souborů Svazu klubů mládeže jenž        

se na celé akci podílel. 
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Taneční seminář s Petrem Hlinkou a Martinou Ambrožovou 

 

 

Taneční lektoři prvního dne a nepostradatelný korepetitor celého II. Folklor campu 

– (zprava) Petr Hlinka, Martina Ambrožová, Rudolf Sekava, Eliška Sekavová a 

Patrik Ředina 
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V rámci přednášky „Česká lidová hudba a její evropské souvislosti, v čem jsme 

jedineční a v čem jsme stejní s Evropou“ předvádí doc. PhDr. Lubomír Tyllner, 

CSc. alpskou pastýřskou troubu. 

 

 

Tanec jako hra v podání Honzy Malíka, DiS 
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Zpěvavý seminář s PhDr. Zdeňkem Vejvodou, PhD 

 

 

 

Společné foto na závěr II. Folklor campu 2018 
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