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Českomoravská rada Svazu klubů mládeže
přeje všem svým kolektivům, členům a příznivcům

hezké prázdniny, dovolenou a léto plné slunce a pohody
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Z činnosti našich klubů

Soubor lidových písní a tanců Furiant České Budějovice
Ani v zimním období se aktivity folklorního souboru Furiant nezastavily. Na první 
pohled by se mohlo zdát, že Vánocemi vše utichne a probudí se až příchodem jara, 
ale díky podpoře SKM a celoroční aktivitě souboru tomu tak naštěstí není. Hned 
druhý lednový víkend patřil milovníkům lesů, vod a strání a Furiant ani tentokrát 
nechyběl. Svým tanečním a hudebním vystoupením zahájil tradiční, již 18. ročník 
Mysliveckého plesu, aby tak podtrhl a dokreslil jedinečnou atmosféru. A jelikož se
tanečníci v souboru průběžně obměňují, toto vystoupení bylo pro některé z nás 
prvním, a tedy velice důležitým. Počáteční nervozitu nových tanečníků se však 
podařilo rychle zahnat a další tance jako Jihočeská kolečka nebo Natřásaná se 
povedly na jedničku. Věříme, že i v příštím roce se budeme moci tohoto plesu 
zúčastnit.
14. Folklorní krojovaný ples v Doudlebech
Každý rok se folklorní soubory z Blat, Doudleb a okolí sejdou na tradičním 
krojovaném plese, který se letos konal v kulturním domě ve Straňanech pod 
vedením Národopisného souboru Doudleban. Doudleby jako kolébka folkloru jsou 
jedním z nejtypičtějších míst, kam folklor neodmyslitelně patří a bylo to vidět i na 
účastnících plesu, kteří dorazili v hojném počtu. Zahájení patřilo Budějovickému 
dudáckému sdružení BuDuS následované společnou modlitbou. Poté se představily
jednotlivé soubory, každý ve svém dvacetiminutovém pásmu rozděleném na část 
vlastního vystoupení a část pro společnou zábavu s diváky. Nádhernou atmosféru, 
téměř rodinného charakteru, umocňovala skvělá dudácká muzika a jedinečná 
možnost vidět devět různých jihočeských krojů. Posuďte sami, na plese se 
představily i soubory Radost, Písečan, Úsvit, Doudleban, Bystřina, Soumrak, 
Furiant a Malý Furiant.
Jarní souborové soustředění
Poslední velkou událostí Furiantu v prvních měsících letošního roku bylo tradiční 
víkendové soustředění nedaleko Lomnice nad Lužnicí v obci Klec, kterého jsme se
mohli zúčastnit díky finanční podpoře ČMR SKM. Soubor v letošním roce posílil 
o dva nové tanečníky, a tak bylo potřeba zopakovat a detailněji procvičit 
choreografie, jež pro soubor vytvořila a zanechala jeho zakladatelka i umělecká 
vedoucí Marie Oberfalcerová. Úplnou náhodou se navíc ve Strakonicích tentýž 
víkend konala svatba dlouholetého člena Furiantu Patrika Řediny, kterému tímto 
přejeme do manželského života hodně štěstí a lásky. Furiant už se těší na letní 
sezonu, ve které nás například v srpnu čeká vystoupení na Sochových slavnostech 
v Lhotce pod Ondřejníkem nedaleko Frýdku-Místku.
                                                                       

                                                                                Za soubor Furiant   
                                                                                    Marek Sysel
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Furiant na plese
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 Dětský folklórní soubor Bárováček v roce 2019

Rok 2019 je pro Bárováček ve znamení nového pásma U potoka. Prolíná se 
jednotlivými skupinami souboru a jsou do něho zapojeny děti od 8 let až po 
mládež do 25 let. Ti starší patří do hudební skupiny, kterou vede ředitel školy Mgr.
Vladimír Čunát. Tato skupina spolupracuje s dudáckou kapelou tvořenou z řad 
učitelů naší školy. 

Pásmo U potoka bylo postaveno pro dvě taneční skupiny, a sice pro děti 
mladší (ze 3. tříd) a starší (děti od 4. do 8. tříd). Muzika a choreografie vznikly 
v létě 2018 a premiéru mělo pásmo 1. března 2019. Od té doby s ním děti již 
vystoupily na letošní Krajské přehlídce dětských folklorních souborů v Českých 
Budějovicích, na Folklorním festivalu v Milevsku, na Školní akademii své 
domovské základní školy a ještě v červnu vystoupí na Folklorním setkání 
v Sezimově Ústí. 

Vyvrcholením bude natočení CD s pásmem U potoka v červnu tohoto roku. 
A pak už přijdou zasloužené prázdniny. 

Děkuji všem, kteří se na vzniku nového pásma podíleli. Svému manželovi, 
s nímž jsme společně dávali toto pásmo dohromady, vedoucímu kapely, který 
upravil a rozepsal noty pro ostatní muzikanty. Děkuji muzikantům, že pásmo 
nazkoušeli a dokázali zahrát, aniž by potřebovali noty, děkuji dětem, které s velkou
chutí toto pásmo nacvičily a mockrát dobře zatančily. V neposlední řadě pak 
děkujeme i Svazu klubů mládeže za finanční podporu, díky níž můžeme naši 
činnost provozovat.

 
Za soubor Bárováček

Lenka Skleničková,
vedoucí souboru 

5



 

Bárováček muzika
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Jitřenka Český Krumlov - MASOPUSTNÍ RŮŽIČKOVÁ KOLEDA

Jitřenka se v letošním roce poprvé pustila do přípravy a realizace tradiční 
růžičkové koledy. Celé akci předcházelo nastudování dostatku materiálu ve 
vědecké knihovně i přímo v terénu. Bylo jasné, že každá vesnice na 
Českokrumlovsku nebo na Českobudějovicku tuto tradiční koledu pojímá trošku 
jinak. My, jako vedoucí souboru, jsme ale měly v hlavách růžičkovou koledu 
z Ločenic a z Nesměně, které jsme znaly odmala. Proto jsme pro soubor připravily 
právě tuto podobu.

Nejen na soustředění jsme spolu se členy souboru chystali masky a rekvizity. Kluci
se každou chvilku ptali, zda je právě jejich vysoký klobouk s růžičkami už 
připraven a jestli si jej už konečně mohou vyzkoušet. Děvčata se neustále 
ujišťovala, zda dělají pěkné růžičky. Pro všechny děti byla doba přípravy něčím 
novým – učily se texty, písničky, mečovou koledu nebo „tanec“ střapatých. 
Poznaly podrobně tvorbu klobouků i výrobu rekvizit a hlavně poznaly význam 
všech jednotlivých symbolů, které jsou spjaty s předvelikonoční dobou. 

Masopustní koleda se tak stala dalším mezníkem v celoroční práci našeho souboru.

Za soubor Jitřenka ČK
Vlasta Dvořáková, vedoucí
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Jitřenka masopust
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Werichovci * K l u b  d o b r é  n á l a d y * Praha                       
Mini zpravodaj 2018/2019 
 
CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU 
 10. – 12.5. CK Ham & Ham připravila KLUBOVÝ ZÁJEZD za památkami 
Třebíčska. Čeká nás Telč (renesanční náměstí zapsané v seznamu UNESCO), 
vyhlídková věž, zámecká zahrada. ° Jaroměřice nad Rokytnou (barokní zámek, tzv.
Moravské Versailles). ° Náměšť nad Oslavou (prohlídka renesančního zámku a 
městečka s barokním mostem). ° Mohelenská hadcová step, procházka přírodou s 
krásnými výhledy. ° Návštěva pivovaru v Dalešicích (natáčely se zde Postřižiny), 
prohlídka historické části pivovaru. ° Třebíč, pěší prohlídka města (Židovské 
město, centrum, prohlídka baziliky sv. Prokopa, zapsané v seznamu UNESCO, 
včetně krypty). V sobotu večer židovské anekdoty, soutěž o nejkrásnější pírko za 
kloboukem, kytara Pavla Štědrého.  
 23.5. /čtvrtek/ od 17 h. * PENÍZE NEBO ŽIVOT! Nemusíte se bát, bude to docela
mírumilovný večer v CENTRU sociálně zdravotních služeb s promítnutím filmu 
stejného názvu, který je z filmů Voskovce a Wericha snad nejpovedenější. A 
navážeme tím také vlastně nepřímo na dubnový večer s Petrem Prajzlerem v 
Městské knihovně. Začneme v 17.30. 
 
28.5. /úterý/ 17 h * Werichovské potkávání ve Werichově vile. A potkáme se tam 
vzácně s rozpadlou dvojicí Bratři Justové, která se po letech opět spojí jen pro ten 
jediný den ve vzpomínkovém duchu. Oba pánové ten večer nazvali MY DVA 
VERSUS ČAS. Ale mělo by být i piáno a úplně nové texty Jiřího a Vladimíra 
Justů. Takže my, kdo jsme se tenkrát v letech 70. na jejich představeních 
neskutečně bavili, se máme zase na co těšit. 
 KDE BYCHOM SE MOHLI POTKAT 
 V neděli 19. května  v 19:30 * Představení Vodňanský a Skoumal: S ÚSMĚVEM 
IDIOTA na vděčné časy a NĚKDY jinak (k  50. výročí premiéry). Hrají a zpívají : 
Jan Vodňanský  a  Petr Václ. Uvádí  Činoherní klub.Ještě mají pár vstupenek. 
 JAKÉ TO BYLO 
 Vzpomínkový večer na Jiřího Šlitra ve Werichově vile (1.4.) přinesl hned několik 
překvapení. Tím prvním byly mimořádně zajímavé dokumentární snímky, které 
nám poskytla Dominika Křesťanová. Dalším překvapením (ale to jsme čekali) bylo
vzpomínání Dr. Jana Tydlitáta na festivaly Šlitrovo jaro v Rychnově nad Kněžnou,
protože kdo jiný by mohl být tím pravým, než právě on, který je 22 let připravoval.
Nepodařilo se promítnout DVD s přímým záznamem (ve W-vile nejsou na DVD 
zařízeni, ale dohoníme to jindy), ale už by stejně nebylo kdy. Protože k tomu 
všemu jsme si dopřáli také ještě Jiřího Suchého a Jitku Molavcovou, se kterými 
jsme vzpomínku natočili předem, a podle ohlasů to bylo pro všechny hezké 
pohlazení.  
Jarní procházka po Petříně. Většina lidí chodí na Petřín, my jsme se vymkli, jak to 
u nás bývá zvykem, protože nás Jarmila vedla obráceně. Jako vždycky jsme se 
něco dozvěděli, prošli se a popovídali. Bylo krásně a nám to udělalo hodně dobře.  
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 Jak si lidé hrají jsme si připomněli v CSZS u několika stolových her, které se tam 
nabízejí. Docela jsme se pobavili. Ale také jsme si přečetli kousek z článku MUDr 
Pavla Špatenky: Smích je zdravý, můžete se s ním seznámit o pár odstavců níže.  
 Voskovec, Werich, Ježek nejen ve filmu se jmenoval pořad, který jsme domluvili 
s panem Petrem Prajzlerem. Jeho rozsáhlá sbírka zvukových i jiných materiálů 
kolem Osvobozeného divadla je pozoruhodná a mnohé jsme kupodivu ani neznali. 
Zvlášť nás překvapily záznamy z amerického působení Jiřího Voskovce. Sešli jsme
se v Městské knihovně.  

 
Werichovci hezké odpoledne
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Královna koloběžka

Swingová tančírna
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SAL loutkaři
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Školní rok Tanečního aerobiku

Kroužek „Taneční aerobik“ má v současnosti, tedy od září školního roku 
2018/2019, dvě věkové kategorie. Mladší tanečnice jsou ve věku 3 až 6 let. Druhou
věkovou kategorií jsou dívky starší 6 let – převážně 12 až 15tileté. 

Začínáme vždy koncem září a toto období je zaměřeno především na seznámení 
nových členů se základními krůčky aerobiku, což platí hlavně u mladší věkové 
kategorie. Ve starší kategorii pokračují i dívky, které již chodily v minulém 
školním roce, proto je možné začít pomalu nacvičovat už i jednoduché taneční 
sestavy. Každý školní rok nás postupně čeká několik akcí. 

Pro děti se první větší vystoupení před „publikem“ uskutečnilo jako již tradičně na 
„Čerta a Mikuláše“. Konalo se začátkem prosince a zejména malé děti si poprvé 
vyzkoušely zatančit před Mikulášem a čertem, kteří obcházeli kroužky v naší 
domovské vile Domu dětí a mládeže. Mladší věková kategorie zatančila skladbu s 
názvem „Policie a lupiči“, ta starší si připravila krátkou taneční sestavu. Nutno říci,
že tato akce má u dětí vždy velký úspěch. 

Dalším větším vystoupením bylo to vánoční pro rodiče. Zde děvčata zatančila 
nacvičenou choreografii, kterou již předvedla na vystoupení v prosinci. Vystoupení
se konalo v tanečním sále DDM a přišli se podívat především rodiče a sourozenci, 
kteří tak mohli vidět, co se děti za 1. pololetí školního roku naučily.

Hned po vánočních prázdninách jsme se pustili do nácviku velké taneční 
choreografie. S velkým úspěchem jsme ji předvedli na závěrečném vystoupením s 
názvem „Zahradní Slavnost“. Tato akce se uskutečnila první červnovou neděli na 
zahradě českobudějovického Domu dětí a mládeže, kde bylo postaveno pódium, na
kterém postupně vystoupily různé kroužky z DDM včetně našich „Tanečních 
aerobiků“. Mladší kategorie předvedla sestavu s pompony na píseň „My Number 
One“. A poté se představila starší věková kategorie, která si nacvičila skladbu s 
názvem „Helele“. Na její choreografii se podílela i sama děvčata.

Po tomto závěrečném tanečním vystoupením už bude následovat prázdninová 
přestávka a v září pak nábor nových dívek pro školní rok 2019/2020.

                                                                               Za Klub aerobiku Sedlec

                                                                               Tereza Schusterová, vedoucí 
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Aerobik
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Aerobik
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Aerobik

19



 

Vydává
SKM ČMR,  Spolek

zapsaný ve spolk. rejstříku vedený Městským soudem v Praze
oddíl L, vložka 13685, IČ: 693 68 813

Teplická 280/20, 190 00 Praha 9
Neprodejné, určeno jen pro vnitřní potřebu SKM

20


