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Z činnosti našich klubů

Malý Furiant hostil své francouzské přátele

Ve čtvrtek 11. července jsme přivítali naše přátele z folklorního souboru Cercle 
Celtique Armor Argoat, který k nám dorazil z Lorientu ve francouzské Bretani. 
Tradičně jsme ho přivítali v našem zázemí českobudějovického Domu dětí a 
mládeže v Hardmuthově vile a čtvrteční večer jsme strávili na zahradě vily – děti 
obou souborů společnými tanci a hrami, zatímco vedoucí hovořili o činnostech 
souborů za poslední rok. Všichni návštěvníci pak byli rozvezeni do svých 
hostitelských rodin.

V pátek dopoledne jsme absolvovali prohlídku historického centra města 
s nezbytným výstupem na Černou věž a stejně tak nezbytným rozchodem, který 
byl prý velmi krátký. Po obědě jsme se přesunuli do Jump areny, kde nejrůznější 
trampolíny a skákadla zaujaly dětské i dospělé návštěvníky, naše členy nevyjímaje.
A právě zde se stalo, že návštěva z Bretaně byla tradiční i po zdravotní stránce, 
došlo i na návštěvu budějovické nemocnice. Jedna dívka si totiž způsobila výron 
kotníku, paradoxně však ne při skákání, ale při sestupu ze schodů. Večer jsme opět 
strávili na zahradě DDM.

V sobotu 13. července jsme se přesunuli do Borovan na akci Borůvkobraní. 
Zde nás čekala vystoupení. Pro celou akci byl zahraniční soubor premiérou. Náš 
soubor Malý Furiant vystupoval pouze jednou, zatímco Armor Argoat měl dva 
vstupy. Jejich první vystoupení na nádvoří zámku zastavilo průchod lidí do spodní 
části areálu i z něj. Druhé vystoupení na podiu pak bylo neméně úspěšné. Celý den
byl ve znamení přeháněk, ale i tak jsme si pobyt v Borovanech společně užili.

Neděle byla již tradičně zaměřená na Český Krumlov. Navštívili jsme 
grafitový důl, kde jedno překvapení střídalo druhé – nejprve vyfasovat gumovky, 
pláště, to si obléci, pak ještě baterky, nastoupit do vláčku, a hle on ten vláček 
skutečně jede do té tmavé díry ve skále… A po vystoupení z dolu ještě umýt. Poté 
jsme prošli město s obědem i rozchodem. Večer v DDM jsme strávili hrami, 
tancem, oslavou 3 francouzských narozenin, předáním darů mezi soubory a 
plánováním dalšího setkání. Tentokrát jsme v DDM i přespali do druhého dne, což 
se mnohým hostům líbilo, neboť jsme mohli být společně až do pozdních hodin.

V pondělí 15. 7. po snídani, sbalení a krátkém rozloučení nastoupili naši 
hosté do svého autobusu a odjeli. Celé setkání bylo opět moc příjemné, v podstatě 
rodinné, byť tentokrát nebylo tak hezké počasí. A za dva roky se těšíme na setkání 
v Lorientu.

                                                                 Za Malý Furiant České Budějovice

  Jožka Kadubec, vedoucí
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Vystoupení francouzského souboru

Malý furiant
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 Keramický klub Radošovice

Náš klub se 8. června 2019 zúčastnil slavnosti s názvem ,,Víkend otevřených
zahrad“. Tento projekt vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a jeho cílem je zvýšit 
informovanost o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a 
veřejných prostorech. V České republice se v roce 2010 pod záštitou Národního 
památkového ústavu otevřely tři první zahrady, během dalších let pak jejich počet 
postupně vzrůstal. Tento projekt se setkal s velkým ohlasem a postupně se stal po 
celé Evropě tradičním. V loňském roce se jej zúčastnilo 193 zahrad, letos to bylo 
již 216 přírodních zahrad. 
        Náš klub měl možnost se do této akce zapojit. Uspořádali jsme výstavu našich
výtvarných prací, a dětské výrobky tak zdobí celou přírodní zahradu radošovické 
mateřské školy. Pro každého návštěvníka jsme navíc vyrobili keramického ježka.
Během Víkendu otevřených zahrad měli zájemci o keramické tvoření možnost 
vyzkoušet si techniku ,,Paperclay.“ Jedná se o modelování z papírové hlíny. 
Existuje několik receptů, jak si takovou hmotu vyrobit, tak jsme se s radostí pustili 
do práce. Nejprve jsme kartony od vajíček natrhali na malé kousky a namočili do 
vody. Potom jsme hmotu rozmixovali na kaši. Tu jsme opatrně vmíchali do nádoby
s rozmočenou hlínou a znovu vše pečlivě rozmíchali. Takto vyrobenou papírovou 
hmotu jsme nechali na sádrové desce chvíli vyschnout. Mezitím nás čekala dobrá 
káva a různé bylinkové dobroty a po svačince znovu hurá do práce. S papírovou 
hlínou se pracuje stejně jako s hlínou jiného druhu, avšak práce je snazší, protože 
papír rozmíchaný v hlíně mění její strukturu a takto upravená hlína nepraská. Pod 
rukama našich keramiků tak pomalu začaly vznikat krásné výrobky.
Tvořivé odpoledne jsme si všichni náramně užili, vyzkoušeli jsme si novou 
techniku modelování a již nyní se budeme těšit na další zahradní setkání.

                                                                       Za Keramický klub Radošovice
       vedoucí Karla Schusterová
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Keramické květiny

Keramické výrobky do zahrady
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Strakonická Mladá dudácká muzika ani letos nezahálí

  Rok 2019 je v plném proudu a Mladá dudácká muzika v uplynulých osmi 
měsících rozhodně nezahálela. Absolvovali jsme řadu vystoupení v různých 
koutech České republiky, v domácích Strakonicích, ale také v sousedním 
Rakousku, a o zážitky a dojmy z některých z nich bychom se zde rádi podělili.
Na Velký pátek jsme měli možnost zúčastnit se Velikonočních slavností v Jablonci
nad Nisou. Vystoupili jsme v rámci hlavního programu na zdejším Mírovém 
náměstí a na pódiu jsme se vystřídali s divadelníky, tanečními soubory či místní 
dechovkou. Počasí nám toho dne přálo, a tak jsme po vystoupení strávili v Jablonci
velmi příjemné odpoledne. Posilněni dobrým obědem jsme obhlédli tamní 
pamětihodnosti a samozřejmě jsme zavítali i do muzea proslulé jablonecké 
bižuterie, které ji prezentuje od úplných počátků až po současnost. 
   Velkou výzvou pro nás bylo dubnové vystoupení v dolnorakouském městě 
Kremže. V rámci večerního koncertu, kde jsme byli jedinými účinkujícími, jsme 
museli zajistit dvakrát 40 minut programu. Strach nám naháněla nejen délka 
produkce, ale také jazyková bariéra. Nemohli jsme spoléhat na klasické 
„odrhovačky“ s darebnými texty a museli se více soustředit na „koncertní“ kusy.    
Rakouští posluchači tak mohli slyšet méně známé písně, ve kterých měníme dudy 
v tradičním Es ladění za ne tak obvyklé B, D a G durové nebo dokonce mollové. 
Jak se však ukázalo, obavy byly naprosto zbytečné. Diváci naše snažení ocenili 
bouřlivým potleskem, kterým si vyžádali ještě několik přídavků, a někteří si po 
skončení přišli zakoupit naše CD. V Kremži jsme měli zajištěno ubytování, a tak 
jsme si mohli po náročném vystoupení zaslouženě odpočinout a druhý den si pak 
udělat procházku historickou částí města, která rozhodně stojí za vidění.
    Další významnou akcí tohoto roku pro nás byl koncert na Mezinárodním 
hudebním festivalu Petra Dvorského. Překvapením pro nás bylo již samotné 
pozvání na tuto prestižní událost, jelikož se jedná o festival především klasické 
hudby. Naše hodinové vystoupení proběhlo 11. srpna večer v blízkosti zámku 
Dukovany. Program byl rozdělen do dvou půlhodinových částí, kdy v první jsme 
se zaměřili především na písně z Prácheňska, abychom se ve druhé přesunuli více 
na západ do národopisné oblasti Chodsko. 
   Kromě hudebních festivalů nebo městských slavností hrajeme také často a rádi 
na svatbách…a v letošním roce se nám o tyhle “kšefty“ postarali dokonce tři z 
našich vlastních řad. V dubnu jsme s písničkou doprovodili k oltáři našeho 
kapelníka Patrika a v červenci potom dudačku Míšu a klarinetistku Markétu. 
Během léta jsme rovněž přivítali na svět v pořadí už třetí „muzikové“ miminko. 
Jestli potomci mých kolegů muzikantů budou pokračovat v dudácké tradici zatím 
nevíme (i když samozřejmě doufáme, že ano), ale už nyní je jisté, že od září se 
rozrosteme o dvě mladé houslistky, a naše muzika tak bude mít celkem už 14 
aktivních členů.
   Do konce roku nás čeká ještě několik vystoupení. Za zmínku určitě stojí 
například podzimní víkendový zájezd do polského Rawicze a naši příznivci se 
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rozhodně mohou těšit také na již tradiční vánoční koncert v některém z kostelíků v 
okolí Strakonic.
                                                             Za Mladou dudáckou muziku Strakonic 
                                                                             Nela Kohoutová, houslistka       
   

                
           Lucie Červená a Jan Krátký sólisté MDM na koncertu v rakouském Kremsu
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WERICHOVCI * K l u b  d o b r é  n á l a d y *

 PRAHA MINI ZPRAVODAJ 2019/2020 
 PÁR SLOV NA ÚVOD 
  Na začátku sezóny se sluší přivítat potenciální čtenáře a pak předložit 
harmonogram programové vize na celý klubový rok. Kéž bychom byli sobě pány a
mohli se chovat profesionálně! Jsme závislí na termínech, které během roku 
budeme individuálně domlouvat jednak s Městskou knihovnou (tady to s 
předstihem bude asi schůdné), ale termíny ve Werichově vile naopak není možné 
plánovat moc dopředu, a tak zbývá už jen Centrum sociálně-zdravotních služeb v 
Řepích, kde se daří zatím udržet pravidelnost. Máme domluvené poslední čtvrtky v
měsíci. Aby se to dobře pamatovalo, snažíme se ty čtvrtky zachovat i v Městské 
knihovně. Ty prestižnější programy ve Werichově vile budou v příštím roce cca 
jednou za dva měsíce, ale zato budou vzácnější. Těšíme se, že se budeme vídat co 
nejčastěji, protože jak už dávno víme, je nám spolu dobře. A také proto, že toho, co
bychom společně mohli zažít, je poměrně dost. Jmenujme zatím jen orientační 
možnosti: 
 * Sranda není sprosté slovo… filmaři Jaroslav Nykl a Rudolf Tomšů 
* Beseda se sochařem Kurtem Gebauerem o trpaslících 
* Jarda Budil s keltskou muzikou.  
* Hodinka s Jaroslavem Krčkem a harmonikou 
* Dr. Grygar o novinkách kolem vesmíru a o Klubu skeptiků 
* Pavel Půta, Franta Vlček - písničkáři s kytarou 
* O Karlu Poláčkovi - Dr. Tydlitát 
* František Novotný – vzpomínka na Luďka Munzara 
* Zvukové kuriozity V+W+J - Petr Prajzler 
* Cesta do Indie - Irena Báčová  
* Zpívací večery – trampské písně, staropražské, Semafor, Osvobozené divadlo  
* Rodina Hakenových - o rodině, poslední středověký miniaturista 
* Cesta do Jižní Afriky - Dr. Císařová  
* Humor v hudbě - Štrausovi s houslemi  
* Jitka Molavcová – vzpomínání  
* Přemysl Rut - historické hudební zajímavosti  
* Eva Tůmová o Francis Ježkové 
* Jiří Suchý – Gramotingltangl  
* Vladimír Just – o divadle 
* Víťa Tichý a největší filmový archiv u nás 
* Procházky a výlety (Děvín, Tachov, Libice, Toušeň,  Cibulka, Hostivice, Jiviny   
a týdenní zájezd (Slovensko) 
* Promítání filmů z domácí filmotéky 
 …to všechno bylo už dříve předjednané, ale samozřejmě jen něco z toho se vejde 
do časových možností příští sezóny.  
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Český Krumlov Svatováclavské slavnosti

V sobotu 28.9.2019 jsme se jako každý rok zúčastnili Svatováclavských slavností 
v Českém Krumlově. Na slavnosti vystupují také soubory, které s námi 
spolupracují a které zároveň podporujeme v jejich činnosti. SKM na slavnostech 
zastupovali členové, Jana Neubertová, Lenka Štepányová, Miloslav Huttr ml. se 
synem a Jaroslav Šrámek. Byli jsme jako každý rok pozváni na radnici na setkání 
se starostou Českého Krumlova Mgr. Daliborem Cardou. Setkání se jako 
každoročně účastní hlavně soubory z domova i zahraničí vystupující v programu 
festivalu. Po zhlédnutí části programu se naše malá výprava v podvečer vrátila 
zpátky do Prahy.

 

Setkání na radnici
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Na radnici

                          Se starostou Mgr. Daliborem Cardou                 
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.….slavnosti pokračují
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