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Českomoravská rada Svazu klubů mládeže
přeje

svým členům, jejich rodinám a našim příznivcům
krásné prožití vánočních svátků, kupu dárků pod stromečkem

a
vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí

v Novém roce  2020
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Jak loni pracovaly kluby

Blaťáček
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V Ševětíně slavil Blaťáček 40. Výročí

Všichni, kdo přišli do kulturního domu v Ševětíně v sobotu 19. 10. 2019, prožili 
krásné jihočeské folklórní odpoledne. Členové domácího Blaťáckého souboru 
připravili u příležitosti 40. výročí jejich dětského souboru Blaťáček pro jeho 
příznivce slavnostní chvíle. Vestibul kulturního domu se stánky a tematicky 
vyzdobený sál s pestrým programem dávaly všem přítomným příslib hodnotného 
zážitku. Přítomné jistě potěšila nabídka fotoknihy mapující historii Blaťáčku spolu 
s návdavkem čerstvého trdelníku. Pro děti, pro něž bylo odpoledne koncipováno 
především, byly navíc připraveny soutěže s bohatou tombolou a zábavným 
losováním. 
Na pódiu se střídaly generace účinkujících od těch nejmenších po ty dříve 
narozené, zpestřením bylo vystoupení bývalých členů Blaťáčku i závěrečné 
společné Doudlebské kolo. Hudební doprovod zajistila dudácká kapela složená ze 
všech věkových kategorií. Celý program měl příjemné moderátorské proklady 
Martina Švihela a celkově atmosféra doznala dojetí, zejména u starších generací. 
Hosté nešetřili uznáním záslužné činnosti. Hemžení krojovaných dětí i dospělých 
zdobilo oslavu, která tím měla pravou sváteční náladu. 
Při shlédnutí celého programu s nespočtem dětských vystupujících bylo nasnadě 
pomyslet si, že Blaťácký soubor písní a tanců ze Ševětína má své následovníky v 
budoucích muzikantech, zpěváčcích a dětských tanečnících. To zahřálo u srdce 
mnohé, hlavně pak vedoucí souboru paní Marii Švejdovou, která již mnoho let 
zaštiťuje tři generace členů a v dětech vidí blaťáckou budoucnost. Poděkování 
patřilo nejen jí, ale všem, kteří se zasloužili o aktivní činnost Blaťáčku od jeho 
počátku až do dnešní doby. Za všechny jmenujme alespoň ty, které ještě aktivně 
fungují jak v dospělém, tak v dětském souboru: děkujeme paní Jitce Zemenové, 
Marii Klapušové, Markétě Švejdové, Lence Sýkorové, Vlaďce Vomáčkové. 
Z tváří účastníků z řad účinkujících i publika vyzařovala radost a spokojenost, 
patrná byla nefalšovaná vděčnost ze setkání po letech. Historický průřez patřil 
fotografiím na velkoplošných nástěnkách i v rámci průběžného promítání, jež 
doladilo celkově příznivý dojem. Možnost popovídat si a posdílet své prožitky byla
benefitem říjnové folklórní akce. Závěr patřil cimbálové muzice, která udělala 
hudebně cennou tečku velmi příjemně prožitých chvil v Ševětíně.
Všem patří dík, nemůžeme opominout poděkovat vedení městyse v čele se 
starostkou Romanou Hajskou, v němž má soubor letitou a spolehlivou záštitu. 
Poděkování patří Svazu klubů mládeže, který Blaťácký soubor a Blaťáčk 
podporuje již 8 let. Zde jej zastupovala Lenka Oberfalcerová-Štěpanyová, která 
vedoucím spolu s předáním květin poděkovala a poblahopřála. 
Zbývá popřát Blaťáčku hodně sil do další činnosti, která má význam hlavně pro 
děti. Naučí se trávit čas velmi smysluplným a podnětným způsobem, rozvíjí vztahy
a dává nahlédnout do uměleckých krás i osobních možností. To se v dnešní 
uspěchané době o to víc cení. Jen tak dál, milí Blaťáčci a Blaťáci!

                                                                                       Za soubor Jitka Lidralová
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Prácheňák ze Strakonic oslavil 70 let svého působení

S blížícím se koncem roku jsme si přivykli na ohlížení se a bilancování. Rok 2019 
k tomu pro Prácheňský soubor ze Strakonic přinesl zvláštní příležitost – 70. výročí 
založení souboru. Koncert konaný k této příležitosti proběhl 30. listopadu za účasti
bývalých členů souboru, vedení města i Svazu klubů mládeže a samozřejmě našich
dalších příznivců.
Koncert zahájil, jak také jinak, roj dudáků. Ti spolu s diváky poslali svůj pozdrav a
poděkování zakládajícímu členovi a dlouholetému uměleckému vedoucímu 
souboru, panu Josefu Režnému, i dámě, která mu krášlila jak život, tak nesčetné 
partitury a knihy – paní Julii Režné. Poté se už rozjel samotný program.
Hned po prvním prácheňáckém vstupu diváci sledovali přerod muziky, při kterém 
v rámci jedné skladby taktovku převzali mladí muzikanti ze Základní umělecké 
školy ve Strakonicích. Zahájili tím blok ve znamení naděje zachování folklóru 
(nejen) ve Strakonicích. Následovalo totiž pásmo dalšího dětského uskupení – 
Prácheňáčku. Výročí se díky nim neneslo jen v duchu nostalgického vzpomínání 
„sedmdesátiletého seniora“. Neslo naopak jasnou zprávu: „Jak do muziky, tak 
mezi tanečníky dorůstá celá řada šikovných a pro folklór zapálených lidí.“
Potom už se na pódium vrátili Prácheňáci, aby výročí uctili jak stálicemi v 
repertoáru, tak novými čísly. Nechyběly proto tance jako To sou dudy, Mateník 
nebo pásmo Masopust. Zazněly i tradiční Cehnická polka nebo Ländlery a písně 
Zadudej dudáčku či Kukačka kuká. Soubor však měl v rukávu své bílé, naškrobené
košile ještě několik es. Jedno v podobě písniček a tanců, které mohli diváci vidět v 
posledních dvou letech na dudáckém festivalu nebo při jiných příležitostech, kde 
soubor vystupoval. Další v podobě mužské pěvecké složky zformované až po 65. 
výročí. Pro diváka sledujícího soubor v delších periodách šlo o výrazné 
překvapení. Pomyslným srdcovým esem pak bylo spojení dívčí a mužské pěvecké 
složky Prácheňáku, a to jak při zpěvu s muzikou, tak hlavně ve společné písni Což 
se mně má milá hezká zdáš. Soubor s ní sice pokročil k folklóru konce 20. století, 
ukazuje tím ale i svou další tvář a potenciál.
Z pohledu účinkujícího může být vystoupení téměř vždy o trochu lepší. Nicméně 
potlesková reakce diváků po jednotlivých číslech i následná zpětná vazba po celém
programu umožňují učinit závěr, že Prácheňáci oslavili 70. výročí více než 
důstojně, s narovnanými zády a do budoucnosti upřeným pohledem plným naděje 
na pokračování tradice souboru, radosti z dalších vystoupení, a tím i setkávání se 
skalními i novými diváky.
Vkročení do 71. roku fungování souboru se ponese především v přípravách na 
XXIV. Mezinárodní dudácký festival, na němž soubor tradičně dostává velký 
prostor. V programu je rovněž zahraniční zájezd a samozřejmě další vyhrávání, 
zpívání a tancování na festivalech, poutích a jiných setkáních. Těšíme se na nich s 
Vámi na viděnou.

                                                                                                  Martin Rusek
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Prácheňáček dětský soubor Strakonice
  
Dětský folklorní soubor Prácheňáček zažívá v roce 2019 neradostné období. Na 
jaře tohoto roku začala ve Strakonicích náročná a zdlouhavá rekonstrukce domu 
kultury, což zasáhlo do činnosti několika spolků a souborů, jež zde po léta 
působily a měly svá zázemí. Jedním z nich je i Prácheňáček, zkoušel zde prakticky 
od svého založení v roce 1981, v tzv. Prácheňské jizbě. Město Strakonice, které je 
vlastníkem kulturního domu, se naštěstí k situaci postavilo čelem a zajistilo pro 
konání zkoušek náhradní prostory v místní Sokolovně. A tak si členové souboru 
zvykají na nové prostory. Rekonstrukce je naplánována na několik etap, potrvá 
několik let, a jak to vypadá, do původních prostor už se soubory asi nikdy nevrátí, 
neboť v rámci stavebních úprav dojde k jejich přestavbě.
Koncem dubna se konala Krajská přehlídka dětských folklorních souborů v 
Českých Budějovicích, kterou si Prácheňáček nikdy nenechá ujít a kde většinou 
slaví úspěch. Tradiční přehlídka, které se zúčastňuje přibližně patnáct dětských 
folklorních souborů, se koná vždy jednou za dva roky. Prácheňáček se na 
přehlídku připravoval opravdu pečlivě a obě skupiny souboru, mladší i starší, si 
pro tento účel nacvičily zbrusu nová pásma. I přesto, že se obě vystoupení dětem 
vydařila a sklidily od diváků zasloužený potlesk, nepodařilo se souboru tentokrát 
postoupit do celostátní přehlídky. Ale bylo to těsné. 
Jako by toho nebylo málo, přišel letos Prácheňáček také o svou táborovou 
základnu v obci Miřenice v Nalžovských Horách. Ve zdejším rekreačním zařízení 
s názvem „Pohoda“ organizoval soubor svá letní soustředění posledních 10 let. A 
byla to opravdu pohoda, neboť areál a prostory rekreačního zařízení souboru po 
všech stránkách vyhovovaly. O vynikající kuchyni paní kuchařky nemluvě. Po té 
se bude stýskat asi každému, kdo zde nějaký ten letní tábor prožil. Majitelé se 
ovšem rozhodli areál prodat, a tak soubor narychlo sháněl náhradu, jelikož nový 
majitel má s areálem jiné záměry. Lidí, kteří fandí folklóru a dětem, je naštěstí 
dost, a tak se tábor nakonec konal, a to ve škole v přírodě v obci Čestice. Inu, 
změna je život. Tak to snad bylo, jak se říká, do třetice všeho zlého.  
A na závěr konečně něco veselejšího. Prácheňáček v tomto období finišuje v 
přípravách na Vánoční koncert, který soubor pořádá každoročně. Přibližně 
hodinové vystoupení plné koled, říkadel, ale i tanců soubor připravuje už od 
podzimu. Úkolem vedoucích je připravit scénář tak, aby se lišil od minulého roku a
bavil jak vystupující děti, tak diváky. Každá skupina pak na zkouškách nejprve 
nacvičuje odděleně a postupně se program sešívá dohromady. Nakonec je potřeba 
všechno ještě secvičit s hudebním doprovodem. Když se vše podaří, je to vždy 
zážitek, neboť na jevišti se postupně objeví přes padesát účinkujících. Vánoční 
koncert Prácheňáčku se letos uskuteční v úterý 17. prosince a provede diváky 
tradicemi a zvyky v období od Svatého Martina až po Tři krále.

                                                                                  Jaroslav Bašta, vedoucí
                                                                                  Prácheňáček Strakonice 
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Mladá dudácká muzika Strakonice vedoucí Patrik Ředina
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                                                                                  vedoucí Josef Kadubec     
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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 
 
KLUBOVÝ PROSINEC 
 
5.12. /čtvrtek v 17.30 h/ * ADVENT V KNIHOVNĚ * Ten den bude za dětmi 
chodit Mikuláš a tak si i my uděláme takovou mikulášskou nadílku. Schválně: 
Existují speciálně adventní písničky a adventní poezie? Nebo mikuláší, čertí a 
andělské texty? Jestli o nich víte, přineste s sebou. My už máme něco připravené. 
A určitě s námi něco sdělí také Pavel Štědrý a jeho kytara. Kapela D.P.H. se 
omlouvá, budou někdy příště. A možná přijde i…. ale to je zatím tajemství.  
19.12. /čtvrtek od 17 h/ * ČAS LÁSKY A RAMPOUCHŮ KŘIŠŤÁLOVÝCH… 
Tento krásný verš vás zve do Centra sociálně-zdravotních služeb v Řepích, kde se 
budeme pokoušet přivolat Ježíška. Můžete přinést adresné dárečky pro kamarády, 
ale také jeden dárek pod společný virtuální stromeček. A hromadu vánočních 
přání. Zazpíváme si i koledy, bez těch by nebyly Vánoce, a když najdete něco 
hezkého z vánoční poezie, budeme se těšit, že jí přispějete k dobré pohodě. Také 
jsme si slibovali, že uděláme na vánoční posezení soutěž s ochutnávkou 
bramborových salátů. Co kuchařka, to jiný salát. Stačí od každého docela malá 
miska, hodnotit bude samozvaná porotkyně E.G. Tak se pochlubte. Samozřejmě 
také vaše vánoční cukroví rádi ochutnáme. To už budeme „hodnotit“ všichni. 
NEZAPOMEŇTE ZVONEČKY.
  
CO NÁS ČEKÁ V PŘÍŠTÍM ROCE 
Všechno se musí vymýšlet s předstihem, protože o všechna místa, kde se 
scházíme, je velký zájem. Program jsme ještě nestihli dát dohromady, tak zatím 
aspoň termínově:  

13.1. Novoroční posezení v klubovně Městské knihovny.  
20.1. Werichovské potkávání ve Werichově vile                                    
28.1. Setkání v CSZS v Řepích, Bendova 5 

A už víme i termíny našich oblíbených programů krajových: 
8. – 10. 5. Ve jménu Jana Žižky – květnový zájezd Tábor, Písek, Plzeň a okolí. 

Zatím přijímáme přednostně přihlášky členů Klubu dobré nálady. Podrobněji 
příště. 

Bystřické filmové jaro bude tradičně týden po Velikonocích, letos 17. – 19. 4. 
2020 

Čochtanova Zlatá stoka Třeboň 15. – 17. 8.2020 
Dobrušská klapka 18. – 20. 9. 2020 
Filmový Tesák ve Vizovicích – týden po Dušičkách, 8.11. 2020 

BYLO – NEBYLO 
 2.11. jsme položili krásné květiny k náhrobku Voskovce, Wericha a Ježka, 

zapálili jim svíčky a zazpívali.  
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 Do Městské knihovny připravil Dr. Tydlitát hezký večer o Karlu Poláčkovi. A že

byl opravdu zajímavý, vyžádala si ho Městská knihovna do svého programu. 
17.11. bylo poslední představení SEMAFOR MÁ NAROZENINY z listopadové 

série oslav šedesátin Semaforu. Jiří Suchý, a samozřejmě také všichni ti, kdo se na 
dramaturgii podíleli, si na tom evidentně dali záležet,  a tak jsme viděli živé a 
opravdu neotřelé představení. Zvlášť první dvě třetiny, protože představení bylo 
rozděleno jinak, než je obvyklé. A všichni zpívali a hráli jak o život. 
Předpokládáme, že jste si nenechali toto představení ujít, a jistě nám dáte za 
pravdu, že to byl zážitek neobyčejný. Jestli se podaří najít v příštím půlroce ještě 
pár dalších termínů pro jeho uvedení, jak slibuje Jiří Suchý, určitě půjdu znovu. A 
to jsme si říkali všichni, kdo jsme se tam ten večer sešli.  (Eva Gutová)

Vodnický víkend pro děti a jejich rodiče připravují Werichovci už přes dvacet let. 
Hlavní program je vždycky v sobotu, kdy v rámci Čochtanova pohádkového světa 
v zámeckém parku procházejí děti už od rána pohádkovými stanovišti, zkoušejí si 
zazpívat na mikrofon, malují. V parku je otevřen „vodnický kosmetický salón“, ze 
kterého vycházejí krásně pomalovaní malí vodníci, aby odpoledne ozdobili 
vodnický průvod kolem Zlaté stoky a po něm se shromáždili na vodnické módní 
přehlídce s vyhodnocením těch nejkrásnějších. A pak se ještě mohou zúčastnit 
Vodnické superstar, letos se soutěž jmenovala moderně „Vodníci mají talent“, a to 
jsou chvíle, na které se těší nejen děti, ale i dospělí. Protože se tam tu a tam objeví 
opravdové talenty. Jako třeba Pepa Kováč s kamarádem, kteří si sami připravili 
pohádky z knihy Fimfárum Jana Wericha. Máme z toho velkou radost. A pak, když
se setmí, čeká všechny strašidelný večer. V zámeckém parku probíhá strašidelné 
disko a po jeho skončení strašidla vyrazí po Třeboni až k rybníku Svět. A tam se 
tak rozparádí, že se bojí sama sebe. Tedy ta strašidla. 
V příštím roce 2020 bude už 22. Čochtanova Třeboň, a to 14. – 16. 8. Jestli přijde 
zase jako vždycky přes 200 dětí, bude hodně veselo. 
                                                                                                          Eva Gutová
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Folklor camp 2019

Na počátku listopadu se v jihočeském Neplachově uskutečnil 3. ročník Folklor 
campu. Víkend plný odborných seminářů byl vítanou možností se vzdělat, načerpat
novou inspiraci, nápady a cenné rady od profesionálních lektorů a odborníků na 
jihočeský folklór. Rozmanitého programu se od pátečního podvečera střídavě 
zúčastnilo 70 tanečníků z celkem 12 jihočeských souborů, kterými byly: Blaťácký 
soubor Ševětín, Bystřina Zliv, Doudleban, Dubínek Sezimovo Ústí, Furiant České 
Budějovice, Javor Lomnice nad Lužnicí, Krojovaná družina Jarošov nad Nežárkou,
Písečan a Písečánek, Pramínek Jihlava, Radost Kamenný Újezd a Úsvit České 
Budějovice.
Největším lákadlem byly bezesporu taneční semináře profesionálů z Vojenského 
uměleckého souboru ONDRÁŠ. Taneční vedoucí Bc. Jan Kysučan spolu s 
tanečnicemi MgA. Lucií Tomáškovou a Zuzanou Čuhovou, DiS. art. se v tanečním
workshopu zaměřili na tanec štajdyš – od nácviku sousedské chůze přes třínatřásák
či taneční krok zvaný daič až po variace třídobých kroků s rotacemi v páru.
Sobotní dopoledne pak Ondráš zaměřil na taneční průpravu, v níž nechyběla 
dlouhá protahovací rozcvička, nácvik tří druhů pérování (váhou, tahem, 
pravidelné), tleskání na první a na druhou dobu nebo podupy. Závěr workshopu 
patřil otočkám, skočné, přeskočné skočné a ukázce základních folklorních 
zvedaček.
Pozvání na Folklor camp letos již potřetí přijal renomovaný etnomuzikolog doc. 
PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. Tentokrát přednášel na téma Lidová píseň jako věčná
inspirace pro vážnou hudbu a na dílech Dvořáka, Smetany, Janáčka nebo 
Vítězslava Nováka to dokládal mnoha zajímavými audio ukázkami i vlastní hrou 
na klavír. Pomyslnou třešničkou na dortu bylo odhalení mateníkového schématu v 
Bernsteinově skladbě I like to be in America.
V odpolední dynamické Hodině zpěvu pro nezpěváky jsme pod zkušeným 
vedením hudebníka, tanečníka a pedagoga Mgr. Patrika Řediny získali zajímavou 
inspiraci, jak může vypadat práce s pěvecko-tanečním kolektivem. Sobotní 
podvečer se pro změnu nesl v duchu výroční obřadnosti. O všech tradicích, 
svátcích a lidových zvycích od masopustu přes Velikonoce, letnice, čarodějnice, 
dožínky nebo Dušičky až po advent, Vánoce a Tři krále přednášela etnografka 
Mgr. Irena Novotná z Muzea středního Pootaví Strakonice. Přičemž obrazovou 
projekci několikrát doplnila zpěvem s hrou na dudy.
Další pravidelný host, etnomuzikolog PhDr. Zdeněk Vejvoda, PhD. z 
Etnologického ústavu Akademie věd, zahájil nedělní program seminářem 
zaměřeným na lidové písně z oblasti Šumavského Podlesí. Řadu z nich jsme si 
mohli s jeho skvělým klavírním doprovodem zazpívat a zároveň se dozvěděli 
mnoho zajímavostí o autorech cenných sbírek, jimiž byli Karel Jaromír Erben, 
Karel Weis, Čeněk Holas, Josef Janda nebo Josef Režný.
Letošní Folklor camp uzavřela taneční průprava s baletkou Vierou Bagáčovou. 
Zaměřila se na základy správného držení těla, práci pažemi, rotaci a provedla nás 
sestavou cviků podle Borise Kňazeva. Jde o baletní průpravu prováděnou na zemi, 
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jejíž hlavní význam spočívá právě v osvojení si správného držení. Podlaha 
poskytuje přirozenou oporu tělu a nutí lépe kontrolovat rovinu ramen a boků, 
protahovat trup a zvyšovat pohybový rozsah i pevnost svalů a kloubů. To jsme 
ostatně s potem na tváři na vlastní kůži zažili.
Závěrem uveďme, že se akce opravdu moc povedla a ke spokojenosti přispělo i 
chutné jídlo a občersvení, které jako vše ostatní zajistila organizátorka Tereza 
Kadlecová, mj. vedoucí souboru Bystřina. Z rozhodnutí Českomoravské rady 
Svazu klubů mládeže pak SKM finančně podpořilo účast svých členských souborů,
tedy účastníků Folklor campu 2019 z řad Furiantu a Blaťáckého souboru.

Mgr. Lenka Štěpanyová
členka ČMR SKM
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Úsviťáček České Budějovice
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