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Klub U Boudů 

Jsme občanské sdružení, jehož cílem je organizovat a rozšiřovat kulturní a společenské aktivity v 

Kolovratech a nejbližším okolí. 

Klub U Boudů byl založen v roce 2013.  

V roce 2014 byli jeho členem: Petr Bartoš, Gabriela Bučková, Pavel Peroutka, Tomáš Janoušek, 

Tomáš Herega, Stanislava Bartošová a Kateřina Filipová. 

 

Cíle Klubu U Boudů 

 podporovat všestranný rozvoj dětí, mládeže a spoluobčanů 

 umožnit spoluobčanům vzájemně se společensky a neformálně stýkat, vzdělávat se a 

využívat vlastních schopností či znalostí 

 propagovat a prosazovat principy občanské společnosti 

 podporovat komunitní život 

 vytvářet prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností 

 

Identifikace Klubu U Boudů 

Název:  Klub U Boudů 

Sídlo:  Mírová 66, 103 00 Praha 10 – Kolovraty 

E-mail:  info@klububoudu.cz 

Web: http://www.klububoudu.cz 

Telefon: 

IČ:  01964712 

Spisová značka:  L 26030 vedená u Městského soudu v Praze   

Účet číslo:  7681789001/5500 
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Valná hromada 2014 

Valná hromada občanského sdružení Klub U Boudů se konala v restauraci U Boudů dne 18. 8. 

2014 od 18 hod. Valné hromadě předsedal a vedl P. Bartoš.  

Do rady sdružení byli zvoleni: Gabriela Bučková (hospodář), Petr Bartoš (předseda) a Pavel 

Peroutka (kulturní garant). Výše členského příspěvku byla stanovena na 0,- Kč/rok. Řízením další 

činnosti na následující období byla dle stanov pověřena Rada sdružení.  

Valná hromada odsouhlasila rozdělení kompetencí: 
• organizace koncertů, odpovědná osoba za podávání grantů a jejich garant - Pavel Peroutka 

• organizace divadla, výstav a besed - Petr Bartoš 

• organizace filmového klubu - Kateřina Filipová 

• organizace ostatních akcí - Tomáš Janoušek 

 

Zápis z valné hromady byl vyhotoven a ověřen následující den, 17.8.2014. 

 

Zastupování a jednání jménem sdružení 

Zastupování sdružení a jednání jménem sdružení určují stanovy: 

Článek 14 

(1)  Rada Klubu má minimálně 3 členy. 
 

(2)  Rada Klubu se skládá z členů, kteří obsazují funkce: 

a)  předseda 

b)  hospodář 
 

(3)  Předseda Klubu vykonává svoji činnost v souladu s právními předpisy a se Stanovami, především pak: 

a)  svolává a řídí jednání rady 

b)  nemůže-li předseda Klubu vykonávat svoji funkci, pověří touto funkcí některého člena rady 
 

(4)  Hospodář Klubu vykonává svoji činnost v souladu s právními předpisy a se Stanovami, především pak: 

a)  vede účetnictví 

b)  vede dokumentaci o hospodaření 

c)  zajišťuje vyúčtování grantů a dotací, pokud Rada nerozhodne jinak 

 

Článek 17 

(1)  Klub zastupuje a jejím jménem jedná rada v počtu dvou členů. 
 

(2)  Rada může zmocnit též jiné členy Klubu, aby v rozsahu, který jim určí, zastupovali Klub a jednali jeho 

jménem. Osoby takto zmocněné připojují k podpisu dodatek vyjadřující jejich zmocnění. 
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Přehled kulturních akcí v roce 2014 

datum název účinkující vstupné kapacita návštěvnost 

13.1.2014 jazzový večer Steamboard Stompers 210,- 70 48 68,6% 

10.2.2014 jazzový večer Steamboard Stompers 210,- 70 46 65,7% 

10.3.2014 jazzový večer Steamboard Stompers 210,- 70 26 37,1% 

14.4.2014 jazzový večer Steamboard Stompers 210,- 70 22 31,4% 

21.2.2014 Jazzijačka Steamboard Stompers 90,- 120 114 95,0% 

31.10.2014 Jazzová zvěřinačka Steamboard Stompers 90,- 120 93 77,5% 

20.9.2014 jazzový večer Bourbon Street Quartet 0,- 45 34 75,6% 

11.10.2014 jazzový večer Bourbon Street Quartet 0,- 45 37 82,2% 

jazzový večer (8x) 610 420 68,9% 

21.1.2014 cestopisný večer Mexiko 120,- 50 18 36,0% 

8.12.2014 cestopisný večer Skotsko 90,- 50 37 74,0% 

11.2.2014 B. kulturní ozdravovna Jan Burian 90,- 50 15 30,0% 

7.4.2014 B. kulturní ozdravovna Jan Burian 90,- 50 12 24,0% 

beseda (4x) 200 82 41,0% 

4.3.2014 koncert Peyotl-folk 100,- 80 30 37,5% 

11.3.2014 koncert Spirituál Kvintet 190,-/220,- 200 202 101,0% 

25.3.2014 koncert Jiří Holoubek trio 120,- 80 34 42,5% 

17.10.2014 koncert Tomáš Linka a Přímá Linka 190,-/220,- 80 77 96,3% 

28.11.2014 Chanuka Šarbilach 50,- / 95,- 50 28 56,0% 

koncert (5x) 490 371 75,7% 

8.4.2014 divadlo DS SAMODIV dobrovolné 50 23 46,0% 

3.6.2014 divadlo DS UCHO dobrovolné 50 32 64,0% 

11.11.2014 divadlo DS UCHO dobrovolné 50 29 58,0% 

divadlo (3x) 150 84 56,0% 

27.1.2014 Filmový klub Punkový syndrom dobrovolné 35 9 25,7% 

27.1.2014 Filmový klub Tři dary dobrovolné 35 9 25,7% 

17.3.2014 Filmový klub Úžasný Ázerbájdžán dobrovolné 35 4 11,4% 

17.3.2014 Filmový klub Šitkredit dobrovolné 35 4 11,4% 

31.3.2014 Filmový klub Žít změnu dobrovolné 35 2 5,7% 

22.9.2014 Filmový klub Na sever od Slunce dobrovolné 35 5 14,3% 

22.9.2014 Filmový klub Já, moje romská rodina … dobrovolné 35 7 20,0% 

24.10.2014 Filmový klub Běloruský sen dobrovolné 35 6 17,1% 

24.10.2014 Filmový klub Vnoučata kubánské rev. dobrovolné 35 4 11,4% 

filmový klub (9x) 315 50 15,9% 

CELKEM       1765 1007 57,1% 
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Přehled ostatních akcí v roce 2014 

 

datum název účinkující vstupné kapacita návštěvnost 

14.11.2014 zábava Posvícenecká zábava     78   

6.6.2014 oslava  Jazzbáby     56   

24.5.2014 oslava  120. let SDH Kolovraty     112   

7.3.2014 oslava  sv. Patrik     51   

zábavy a oslavy (4x)   297   

5.10.2014 pro děti Drakiáda     58   

23.11.2014 pro děti Odpoledne deskových her     15   

28.11.2014 pro děti zdobení vánočního stromu     27   

12.12.2014 pro děti turnaj piškvorek     16   

20.12.2014 pro děti logické a strategické hry     11   

akce pro děti (5x)   127   

26.9.2014 Noc vědců       145   

12.4.2014 Velikonoční jarmark       150   

29.11.2014 Vánoční jarmark       150   

8.12.2014 Školní jarmark       230   

akce pro širokou veřejnost (4x)   675   

27.1.2014 koncert ZUŠ Bajkalská     94   

23.6.2014 koncert ZUŠ Bajkalská     83   

 akce pro ZUŠ (2x)   177   

18.5.2014 výlet Říp, Mělník     39   

4.10.2014 výlet Mirákulum     36   

30.11.2014 výlet Techmanie     32   

výlety (3x)   107   

1.6.2014 závody Běh mezi stromy     96   

21.9.2014 závody KoloZávod     93   

sportovní akce (2x)   189   

CELKEM         1572   
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Hospodaření v roce 2014 

 

Položka částka v Kč 

honorář 111 330,00    

OSA 4 706,00    

obec 2 130,00    

pronájem sál 38 400,00    

úklid 16 200,00    

projekce 5 850,00    

ozvučení 35 100,00    

restaurace 48 780,00    

propagace 7 200,00    

jiné 12 976,00    

Výdaje 282 672,00    

vstupné 123 160,00    

permanentky 3 450,00    

sponzor / dary 100 000,00    

granty 0,00    

jiné 57 350,00    

Příjmy 283 960,00    

Zisk/Ztráta 1 288,00    
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Napsáno o Klubu U Boudů 

 

Kolovratský zpravodaj  

Kam zmizel soused? 

Neptám se, kam zmizela kapela, ale zajímalo by mne, kam zmizel soused. 
Souseda jsem hledal často a většinou marně. Několikrát jsem přišel na kulturní 
menu k Boudům, kde Klub U Boudů či někdo jiný servíroval vybrané kulturní 
zážitky, na poměry Kolovrat více než výtečné. Vždy, když jsem se pohodlně 
usadil, začal jsem se rozhlížet po sále a hledat souseda. Očekával jsem jeho 
přítomnost, protože se často bavíme o kultuře, ale nenašel jsem ho ani 
jednou. Kultura servírovaná téměř před práh našich obydlí, pravděpodobně 
není zas tolik lákavá, protože asi není in a pochlubit se mezi váženými kolegy, 
že jsem byl na koncertu v Kolovratech, není to ta správná prestiž. Nebo je to 
snad jinak? 

Klub U Boudů nám takto od začátku roku naservíroval spoustu 
zajímavých ochutnávek i hlavních chodů výborné kvality. Mezi stálice nabídky 
patří jazzové večery s kapelou Steamboat Stompers, která hraje dixilend a jazz 
mixnutý okraji těchto žánrů za účasti různých hostů. Nabídka hudební je v 
tomto případě doplněna nabídkou kulinářskou, která je neméně kvalitní jako 
hudba linoucí se z pódia do poctivé desáté hodiny večerní. 

Mezi vynikající hudební ochutnávky se v březnu urodily dva koncerty z produkce agentury Hudba na 
perutích. Začátkem března jsme si mohli vyslechnout zajímavé duo PeyotlFolk v obsazení Adély Jonášové a 
Pavla Peroutky, které podle ohlasu okolosedících kulturních konzumentů bylo výborné kvality a příjemného 
kořenění. Oproti tomu na konci měsíce nás čekalo Jiří Holoubek trio ve složení Jiří Holoubek, Pavel Peroutka a 
Tomáš Stehlík. Chtěl bych toho napsat spoustu o této žánrově nezařaditelné trojici, ale bylo by to na 
samostatný článek, protože toto byla doslovná ochutnávka delikates oscilující mezi tolika žánry, že nemohu říci 
nic jiného, než „těším se na další ochutnávku, která bude v Kolovratech snad opět v dohledné době“. 

S povděkem jsem přivítal první duševní pomoc, která se dostavila v podobě Kulturní ozdravovny Jana 
Buriana. Po vánočním vypjatém období se jednalo o doslovný balzám na duši, který příjemně pohladil 
nejednoho z nás. Abychom však neupadli do letargie, vytrhl nás z novoročního nicnedělání Mexický večer v režii 
Tomáše Janouška a jeho partnerky. Večer s ukázkami mexických tanců a především plný povídání o Mexiku a 
cestování po něm byl zimním okénkem do teplých krajin. Dalo by se psát o spoustě dalších akcí, proběhlých v 
zimním období U Boudů, ale není lepší si je zažít na vlastní kůži? 

Na závěr se proto zmíním o zlatém hřebu, něžněji řečeno o třešničce na dortu, v podobě koncertu kapely 
Spirituál Kvintet. Bylo to poprvé, co jsem zažil naprosto vyprodaný sál U Boudů, vyprodaný diváky podle všeho 
rozumějícími hudbě a nadšenými výkonem kapely, která hraje již 54 sezónu. Z původního obsazení kapely jsem 
viděl již jen tři, ale i nové písníčky byly velmi dobře poslouchatelné a většině sálu se podle reakcí velmi 
zamlouval celý koncert. 

Můžeme i nadále očekávat stejně výtečnou nabídku kultury U Boudů? Pokud nás přijde na každé 
představení alespoň polovina těch, kteří byli na koncertu Spirituál Kvintetu, tak věřím, že ano. Doufám, že 
alespoň občas potkám U Boudů i svého souseda, který snad opustí pohodlí svého křesla před permanentně 
zapnutou televizí. Při většině akcí je přeci možné se U Boudů vzájemně setkávat, využít pohostinnosti zdejší 
restaurace s příjemnou obsluhou, která určitě nekončí úderem desáté hodiny večerní. Najdu opět svého 
souseda?  

Karel Burda (Kolovratský zpravodaj 2/2014) 
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Účinkující kulturních akcí 

 

Steamboat Stompers 

Hudební skupina "Steamboat Stompers" vznikla v roce 1968 z 
několika amatérských hudebníků, které spojoval společný zájem o 
aktivní interpretaci tradičního jazzu, a hned zpočátku si získala 
poměrně širokou posluchačskou základnu. Přispěl k tomu zejména 
originální přístup ke zpracování notoricky známých jazzových témat 
interpretovaných neworleánskými muzikanty v první polovině tohoto století a humorná nadsázka 
umocňovaná neopakovatelným vokálním projevem Antonína "Tonyho" Brycha. Dlouholetý koníček 
hudebníků našel brzy uplatnění při koncertních vystoupeních kapely v různých klubech, zejména pak 
klubech studentských. V krátké době od svého vzniku účinkovala kapela prakticky již na všech 
jazzových festivalech pořádaných v tehdejším Československu a úspěšně absolvovala řadu jazzových 
festivalů v Evropě. Účinkovala ve většině evropských zemí a zúčastnila se dixielandového festivalu v 
San Diegu (USA). Pro značný počet koncertů, - více jak 120 ročně, se stala hudba hlavní činností 
většiny členů kapely.  

Již v průběhu prvních let své činnosti natočila u firmy Supraphon svou první LP desku, Česká 
televize uvedla její první samostatný pořad, Český rozhlas odvysílal několik přímých přenosů jejích 
koncertů v Divadle hudby a podílela se na hudebním doprovodu dvou filmů. V průběhu dalších let 
natočila již více než 10 CD. Během posledních pěti let často účinkovala se Steamboat Stompers 
zpěvačka Eva Emingerová, která je po smrti Tonyho Brycha jeho důstojnou náhradou. 

Každý z osmi členů kapely je výborným muzikantem, jemuž jsou improvizace na daná témata 
pravým potěšením. Není proto divu, že v repertoáru kapely se objevují často témata jak 
neworleanského stylu, tak dixielandu i swingu, která jsou pro improvizaci jako stvořená. O šíři 
repertoáru kapely bezesporu svědčí řada vydaných LP desek a CD. 

Skupina Steamboat Stompers nebyla vždy pouhým interpretem, ale velice často hlavním 
iniciátorem nebo spolupořadatelem řady atraktivních jazzových pořadů jako např. Salony tradičního 
jazzu, Podvečery se Steamboat Stompers a jejich hosty, Jazzové plavby na lodi Tyrš atd. Mnohé z 
těchto pořadů se staly tak populárními, že se konají pravidelně dodnes. Mezi ně patří zejména 
Jazzijačka, Kolovratský parník a Jazzové Vánoce. Při těchto pořadech je již samozřejmostí účast 
zahraničních jazzových hudebníků i celých kapel, z nichž stojí za to jmenovat HCS Big Band z 
Holandska, Occanheimer Street Jazz Band ze SRN, Vordingborgský Big Band z Dánska a Renhornen 
Big Band ze Švédska. V září roku 1996 se konal v Praze společný koncert Steamboat Stompers a 
evropské legendy dixielandové hudby - anglického klarinetisty Mr. Acker Bilka s jeho Paramount Jazz 
Bandem a v závěru dalších let v řadě měst ČR byly pod patronací Steamboat Stompers pořádány 
vánoční koncerty slavné černošské gospelové vokální skupiny Clary Wardové z USA. Některé z těchto 
pořadů byly natočeny Českou televizí i Českým rozhlasem. V roce 1998 se uskutečnil slavnostní 
koncert k 30ti letům činnosti kapely Steamboat Stompers společně s hlavními protagonisty pořadu 
"American Gospel Caravan" zpěvákem a trombonistou Gene "Mighty Flee" Connersem a členkou 
gospelové skupiny Clara Ward Singers zpěvačkou Pat Klipp. V poslední době se staly mimořádně 
populárními Jazzové večeře v Kolovratské Rychtě s pokračováním v KD U Boudů a Jazzové koncerty s 
tancem v hotelu Svornost v Dolních Počernicích. 
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 Eva Emingerová 

Eva Emingerová, zpěvačka s neobyčejně poutavým hlasem a 
mimořádným žánrovým přesahem. S jejím hlasem se nemusíte bát proplout 
všemi zátokami jazzové hudby v celé šíři jejího vývoje od dixielandu a swingu 
až po moderní kompozice. Z jejího vystoupení čiší energie, umí navodit velmi 
pohodovou atmosféru a získat si publikum. Svým humorem a originálními 
improvizacemi je již pověstná a je zvána na akce a festivaly po celé Evropě, v 
USA, Kanadě a Mexiku. Natočila 20 alb, z toho 5 sólových CD 

Po odchodu z profesionálního světa sportu začala Eva zpívat v otcově kapele Dixielandu FVL. V 
roce 1990 ji pro svůj Swing Band objevil Ferdinand Havlík, se kterým nahrála CD Swingující Semafor, 
Sjezd swingařů a Swing, swing, swing. Vystupovala v televizních pořadech, v Českém rozhlase zpívala 
na živo po mnoho let. Od poloviny devadesátých let je také stálou členkou Classic Jazz Collegia 
trumpetisty Boba Zajíčka. V letech 1998-2000 účinkovala i s Originálním Pražským Synkopickým 
Orchestrem Pavla Klikara. V Divadle Semafor zpívala s Jiřím Suchým a od roku 2001 vystupuje s 
kapelou Metropolitan. V té době začíná spolupracovat s Matěj Benko triem a s Petrem Binderem. 

Eva se zúčastnila mnoha jazzových festivalů po celé Evropě. Jako stálá členka Steamboat 
Stompers v roce 2005 zazářila na mezinárodním jazzovém festivalu v San Diegu (USA), kam byla další 
rok pozvána už jako sólistka. V roce 1998 natočila se sólisty Swing bandu F. H. své první sólové CD Tea 
for two a za dva roky následovalo CD Solitude. Celkově Eva nazpívala 20 CD nosičů. S Matej Benko 
triem nahrála v roce 2004 CD Sophisticated Lady a v roce 2005 dokončila CD Colors of my life. 

V současnosti vystupuje se svým Quartetem ve složení: Vladimír Strnad-piano, Jan Štolba-
saxofon, Jan Greifoner-kontrabas, Branko Križek-bicí. 

V květnu 2011 pokřtila své 5. sólové CD Prameny snů. Album převážně autorských písní bylo 
natočeno v Polar studiu (kde točila slavná ABBA) ve Stockholmu, ve švédské produkci Tomase Danka 
a Anders Johanssona s českými texty Dušana Prokopa. 

 

 Jan Burian 

písničkář - od roku 1970 vystoupil na více než čtyřech tisících koncertů, 
většinou sólově za doprovodu klavíru, ale také v různých formacích. V 
současné době vystupuje především sólově, ale občas také především se 
synem Jiřím. Vydal řadu samostatných písňových alb, debut Hodina duchů 
(1989) vyšel již ve třech vydáních, poslední desky jsou věnovány například 
osudům žen – Dívčí válka (2006) a nedokonalosti mužů – Muži jsou křehcí 
(2007), v dubnu 2010 vyšlo album Dvanáct druhů samoty (...a jedna něžná 
píseň navíc) a na jaře 2012 album Jak zestárnout, o rok později dvojalbum Zpěvy u klavíru, v roce 
2014 vychází dvoudeskový komplet Jan Burian: Dvacet let v Arše... Připravuje se album Jiná doba.  

spisovatel - od roku 1990 vydal více než deset knih – od sbírek poezie (Hodina duchů (1990), 
Ženy muži a jiné básně (2008), vlastních pamětí (Rychle než to zapomenu), souboru fejetonů (Je tu 
nějaký zavěšený kafe?, Přízrak v nákupním středisku, Přímluva za dnešní dobu) a televizních 
rozhovorů až po knihy inspirované cestováním a poznáváním cizích kultur (např. Dánsko, Island, 
Chile, ostrovy v Baltském moři, Portugalsko), o kterých tvrdošíjně odmítá mluvit jako o cestopisech. 
Napsal už i libreto k opeře a v roce 2012 vyšla jeho obsáhlá monografie o otci – Nežádoucí návraty E. 
F. Buriana.  

autor rozhlasových pořadů - Před dvěma lety vytvořil Jan Burian spolu s režisérkou Alenou 
Zemančíkovou 29 padesátiminutových pořadů pro stanici Vltava pod názvem S Janem Burianem na 
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sever. V současné době pracuje na pořadu Důvěrná sdělení/Místa a jména pro stanici Vltava, píše o 
osobnostech, kultuře a dějinách Portugalska...   

fejetonista - každý týden můžete najít jeho fejeton v časopise Týdeník Rozhlas.   
televizní moderátor – v letech 1993 – 2005 jsme mohli většinou na programu ČT2 spatřit nějaký 

ze 135 natočených pořadů s názvem Posezení s Janem Burianem, nedávno uvedla ČT1 jeho pořad 
Burianův den žen, na němž spolupracoval s řadou mladých filmových dokumentaristů (Vít Klusák, 

Filip Remunda, Erika Hníková a další). Na podzim roku 2013 moderovat na ČT-art pořad Artefakta.     
autor dokumentárních filmů – s režisérem Pavlem Kouteckým natočili před několika lety cyklus 

dokumentů Chilský deník (pět půlhodinových snímků z této vzdálené země), v rámci cyklu Severská 
cesta také filmy Islandská paměť, Žít jako Dán a Bornholm – Mimo sezónu. Spolupracoval i na dalších 

filmech Pavla Kouteckého (Kde je pravda?, Do života aj.)     
Jan Burian je mimo jiné propagátorem kontroverzního hesla: „Kopírování zachraňuje hudbu!“, již 

patnáct let pravidelně uvádí přehlídku dokumentární tvorby na festivalu Finále - Plzeň, organizuje 
volné sdružení Osamělých písničkářů a jejich společné pravidelné koncerty a občas vystavuje své 

fotografie.     
průvodce – v této úloze vyráží do světa již od roku 1997. Provádí po Islandu, Portugalsku,  v Chile 

a na ostrovech Rujana, Bornholm, Öland a Gotland, Alandy, Helgoland aj. Tyto jeho cesty jsou 
plánovány částečně podle jeho knih (Sága o cestě na Island, Chilský deník a Výlet do Portugalska aneb 
Poetický průvodce na cestu tam a zpátky). Jan Burian klade důraz nejen na poznávání přírodních krás 
té které země, ale vypráví svým turistům značně podrobně i o historii, umění, literatuře, současném 
životě, mentalitě tamějších lidí, sám sebe označuje za netradičního průvodce. 

 

 Šarbilach 

Šarbilach znamená v překladu z hebrejštiny střípek pro štěstí. Základ 
souboru tvoří přes 20 hudebníků, především studentů uměleckých škol a 
konzervatoří, ale i starších muzikantů. V orchestru působili jako dirigenti 
Varhan Orchestrovič Bauer, Václav Kalenda, Lukáš Kovařík a Pavel Tojan. V 
současné době funguje orchestr pod taktovkou Jiřího Vondrovice. 

Díky ojedinělému melodickému, harmonickému a rytmickému propojení vážné, populární a 
etnické hudby je styl Šarbilachu, i s přihlédnutím k neobvyklému obsazení, originální a dramaturgicky 
velmi rozmanitý. Tento žánr je na české ale i světové hudební scéně ojedinělý a má velký potenciál se 
líbit. Repertoár Šarbilachu tvoří autorská hudba několika autorů, kteří aranžují či skládají přímo pro 
orchestr. V současné době pro orchestr tvoří a upravují Petr Koronthály či Adam Janoušek. Dříve hrál 
Šarbilach převážně hudbu Jaromíra Vogela. Koncert většinou provází zasvěceným výkladem o 
židovských tradicích harfistka Pavla Vondráčková, která je jednou ze zakladatelek Šarbilachu. Původní 
Šarbilach vznikl již v roce 1992. U jeho zrodu stál Jaromír Vogel s dcerou Kateřinou a zmíněnou 
P.Vondráčkovou, pak se přidali další. 

Původně byl orchestr založen jako „Symfonetický orchestr Jaromíra Vogela“ roku 1994, kdy 
působil pro potřeby divadelního představení Romeo a Julie uváděného po dvě sezóny na purkrabství 
Pražského hradu. Dále Orchestr koncertoval v Rudolfinu pro izraelského prezidenta v rámci jeho 
státní návštěvy v české republice, na hudebním festivalu Žižkovský nekonvenční podzim Jiřího Hoška 
v letech 2000, 2001, 2003, dále na mezinárodním festivalu česko-německo-židovské kultury 9 bran ve 
Valdštejnské zahradě v Praze v letech 2004 a 2005. Pro tuto příležitost byl orchestr rozšířen na 65 
hudebníků se solisty. 

V prosinci 2005 orchestr uvedl v Jeruzalémské synagoze v Praze světovou premiéru symfonické 
básně Yad Vashem na památku obětí holocaustu v rozšířené sestavě. 
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I po ukončení spolupráce s Jaromírem Vogelem orchestr dál nese původní myšlenku židovské 
hudby. Orchestr absolvoval řadu veřejných vystoupení a koncertů,např. účast na festivalech 
Vyšehraní, Mezi ploty, Camerata Nova Náchod, na Židovském festivalu v Třebíči ŠAMAJIM, na 
Židovských dnech kultury v Holešově, Hoškově nekonvenčním žižkovském podzimu, Svatojánských 
slavnostech, v Atriu či v Roxy NoD. V Městské knihovně v Praze 1 uspořádal narozeninový koncert pro 
sira Nicholase Wintona, zachránce 669 židovských dětí a pro spisovatetele Arnošta Lustiga koncert in 
memory, účinkoval mnohokrát na radnici ŽOP, dále v synagogách a kulturních zařízeních po ČR. 
Pořádá i benefiční koncerty, zejména pak hraje pro Domov pro zrakově postižené Palata. 

 

Divadelní spolek UCHO 

Už v druhé polovině 19. století se v Uhříněvsi hrála mnohá ochotnická 
divadelní představení, která se podle dobových zpráv těšila úspěchům. Dlouhá 
tradice výstupů uhříněveských nadšených herců byla přerušena v 60. letech 19. 
století a na dlouhý čas tak utichl kulturní život v obci kousek za Prahou. O obnovu 
a opětný rozkvět dávno zapomenuté tradice se postaral divadelní spolek UCHO, 
který vznikl na sklonku roku 1997 a následujícího léta uvedl svou první hru Dalskabáty hříšná ves 
aneb zapomenutý čert od spisovatele Jana Drdy. 

Opětné fungování divadla je úzce spjato s pořádáním pochodů pohádkovým lesem na svátek 
dětí, prvního června. Popoles vznikl roku 1977 z podnětu Jiřího Petříka, který se snažil, aby děti, se 
kterými pořádal na tento den procházky, měli nějaké překvapení. Z jedné podařené akce se stal 
pěkný zvyk a od té doby každoročně se svou ženou a jejich přáteli pořádal pochody lesem plným 
pohádkových postav, které děti strašili, obveselovali a celkově jim připravili neobvyklé vyžití jejich 
svátku. Při pořádání 20. ročníku byl pan Petřík úřadem v Uhříněvsi požádán, zda by nechtěl se svými 
přáteli obnovit tradici ochotníků. Sešel se tedy s několika schopnými a nadšenými lidmi a založili 
divadelní spolek UCHO. 

 Význam jména je vykládán různými způsoby. Někteří tvrdí, že se jedná o přesmyčku, ze které 
vychází zkratka: uhříněveští ochotníci. Jiní se domnívají, že význam zkratky UCHO se skrývá v prvních 
písmenech a v majetku divadelníků: uhříněveští, chudí ochotníci. Pravda je však trochu vzdálenější a 
méně smysluplná. Název je pouhým výkřikem do tmy: „A co se jmenovat UCHO?“, jež nemá základ v 
žádném relevantním vysvětlení. 

Jako každé začátky ani ty nově vzniklého spolku nebyly jednoduché. Zkoušky obvykle probíhaly 
po hospodách, domácnostech a jiných příbytcích. Až po vstupu spolku do Sokola se otevřela možnost 
zkušebny ve staré sokolovně. Tam soubor působil do roku 2005, kdy přišla dlouho očekávaná 
přestavba starých prostor na zbrusu nové divadlo. To bylo otevřeno roku 2009 jako divadlo U22. V 
mezidobí se UCHO ubralo do uhříněveského muzea, kde probíhaly převážně čtené zkoušky, a na 
pódium se přesunulo do sálu U Boudů v Kolovratech. Ovšem ani po otevření divadla se situace 
nezlepšila a přípravy nových her se odehrávají v domově důchodců v Uhříněvsi a v hospůdce U 
Klasiků v Lipanech. 

 Spolek za 15 let účinkování odehrál osmnáct divadelních her. První již zmíněná byla Dalskabáty 
hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Mezi nejpovedenější hry jistě patřil Limonádový Joe od Jiřího 
Brdečky, Večer tříkrálový od Williama Shakespeara, s nímž se soubor zúčastnil přehlídky amatérských 
divadel z celé Prahy a sklidil úspěch. Následně přišly na řadu kusy jako: Jak je důležité míti Filipa z 
pera Oskara Wilda, úspěšná komedie Carla Goldoniho Poprask na Laguně, na kterou spolek rád 
vzpomíná dodnes, Víkend od spisovatele Ivana Krause nebo Procházka růžovým sadem od Jana Jílka. 
Tyto hry, mezi nimi samozřejmě i mnohé pohádky pro nejmenší jako Tři zlaté vlasy Děda Vševěda a 
Perníková chaloupka, patřily, dá se říct, do zlatého věku souboru. 
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Roku 2005 přišla neméně úspěšná hra od Aloise Jiráska Lucerna. Kus, který jako jediný nebyl 
odehrán v uhříněveské sokolovně, ale spolek s ní vystupoval po restauračních zařízeních, byl 
povídkovou hrou Soudničky od Josefa Němce. Současně také pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký 
ve své době putovala jen po školkách a školách a až obnovená premiéra roku 2012 ji přivedla do 
divadla. Po opravě sokolovny vystoupilo UCHO s francouzskou hrou Bez Obřadu v přepisu Jana 
Drbohlava. Následovala detektivní hra od slavné anglické spisovatelky Agathy Christie Past na myši, 
úspěšná pohádka Český Honza opět od Jana Drdy, se kterou se Ucho zúčastnilo přehlídky divadelní 
ochotnické tvorby pro děti v Novém Boru a odvezlo si dvě čestná uznání za herecké výkony, antická 
Aristofánova komedie Lysistrata a moderní česká komedie Dveře aneb pane, vy jste náhoda od 
Milana Kopeckého. 

 

Divadelní spolek Samodiv 

 Občanské sdružení Samoděj vzniklo na počátku roku 
2010, jde o spolek mladých lidí, kteří chtějí svými počiny 
přispět k podpoře kultury v našem regionu. Občanské sdružení bylo založeno v Brandýse nad Labem-
Staré Boleslavi s cílem podporovat kulturní dění v našem městě a zároveň propagovat město a jeho 
aktivity v širokém okolí. 

Zaměřuje se zejména na divadelní činnost, v roce 2011 založilo sdružení sekci ochotnického 
divadelního spolku s názvem Samodiv, která má ve svém repertoáru již několik úspěšně 
nastudovaných her. 

Dalším aktivitami občanského sdružení je podpora a propagace netradičních hudebních žánrů a 
literatury, které jsou na českém kulturním poli poněkud v pozadí. Kulturní akce jsou doplňovány 
různými vzdělávacími aktivitami (např. literární workshop a literární soutěž na Samofestu 2011 nebo 
soutěž o nejoriginálnější divadelní zpracování pohádky pro rodiny s dětmi). V plánu sdružení je 
pořádání autorských čtení, menších koncertů místních i přespolních kapel, spoluúčast při pořádání 
divadelního festivalu Divadelní Brandýs, podpora vzdělávacích akcí a dětských dnů a v neposlední 
řadě také zapojení se do městských aktivit při propagaci města. 

 Samoděj, o. s. chce spolupracovat s dalšími občanskými sdruženími a spolky. Spolupráce je již 
navázána například s divadelním spolkem Černý Petr, fotografickým spolkem Brandobol nebo 
Knihovnou E. Petišky.  

V roce 2011 vznikl pod záštitou občanského sdružení Samoděj divadelní spolek Samodiv tvořený 
členy sdružení a dalších ochotníků z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi a Neratovic. Samodiv uvedl 
hned dvě premiéry nastudovaných divadelních her a vzhledem k úspěchu i několik repríz. V dubnu 
2013 přidal další úspěšně nastudovanou komedii Jablku můžete důvěřovat, v listopadu 2013 uvedl 
premiéru komedie Milenec na vymření a těsně před závěrem roku ještě autorskou hru Františka D. 
Skořepy - Kdo jste, pane Shakespeare? 

 

Peyotl-folk 

Adéla Jonášová - klavír, kytara, zpěv 
Zpěvačka, kytaristka, klavíristka, hráčka na irské flétny, mandolínu. Autorka 

hudby, autorka textů. Finalistka autorsko - interpretační soutěže Folkový Kvítek. 
Studuje Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, obor psychologie. Jako 
modelka nafotila kalendář na rok 2011 pro hotely Morris. Hostuje na albech 
Aleše Brichty, Tlusté Berty a P.Lohonky Žalmana.V minulosti se objevila na 
albech P.Jíšové Láska je nádech a Andělé jsou s námi. Od ledna roku 2009 je 



Výroční zpráva 2014  Klub U Boudů 

 Stránka 14 z 27 

stálou členkou kapely P.Jíšová a přátelé. S touto sestavou natočila dvě poslední alba Blázen tančí dál 
a To si piš. Ve filmu "Můj vysvlečenej deník"  byla obsazena do vedlejší role Kláry. Film měl premiéru 
na jaře roku 2012. 

Pavel Peroutka je skvělý a vyhledávaný kontrabasista, známý například jako 
dlouholetý člen skupiny Pavlína Jíšová a přátelé nebo jako spolehlivý basový 
základ doprovodné kapely Pavla Bobka. Je majitelem nezapomenutelného 
tenorového hlasu. V únoru 2012 se stal novou posilou Spirituál kvintetu. 

 
 
 
 

Spirituál Kvintet 

Spirituál kvintet byl založen na podzim r. 1960 čtyřmi členy 
Vysokoškolského uměl. souboru, z nezodpovědné iniciativy Ivo 
Macha, zvaného Dědek. Šlo o mužské kvarteto, vedle basa Macha 
u jeho zrodu stáli tenor Miroslav Keller - Velký Bubo, baryton 
Miloslav Kastelovič z Dolného Kubína - Kagan čili Malý Bubo a Jiří 
Tichota - Tichák, vzhledem k hlasovému rozsahu jmenovaný raději 
kapelníkem.  

Veřejný debut se konal v r. 1962 na Mezinárodním jazzovém 
festivalu v Karlových Varech, existuje nahrávka vystoupení. Tento 
„Spirituál kvartet“ byl první folkovou formací v tehdejším 
Československu, ale netušil to. Slovo „folk“ bylo totiž zcela 
neznámé, jediné uplatnění nabízely všelijaké jazzové akce a tak první koncerty se konaly na pódiích, 
kde s námi hrálo Junior Trio mladičkého J.Hamra, S+H Quintet K.Velebného a nejčastěji Traditional 
Jazz Studio P. Smetáčka. S tím jsme občas nejen společně vystupovali, ale nahráli jsme spolu i snímky 
pro Supraphon. Když jsme poprvé uslyšeli legendární americké The Weavers, byli jsme nadšeni nejen 
jejich bezkonkurenčním výkonem, ale i skutečností, že měli zpěvačku. V tu chvíli jsme chtěli být jako 
oni. Po kratší episodě s Věrou Nerušilovou, která zpívala bezvadně, ale jela už v Incognito kvartetu, 
jsme získali Růženku brzy Helebrantovou, naši nezapomenutelnou Odettku. S ní nás bylo pět a u 
kvintetu ve jménu jsme potom už zůstali i v časech, kdy nás na pódiu stálo devět.  

Ivo zařídil pravidelné pořady v Divadle Na zábradlí. V roce1964 jsme dělali v této sestavě 
předkapelu Pete Seegerovi, jehož nahrávky jsme již dlouho mlsali. Já se dokonce nějakou dobu 
věnoval po jeho vzoru hře na 5 strunné banjo, byl jsem v té době (od r.1962) jeho prvním majitelem a 
nepříliš suverénním mastitelem u nás. Konec této sestavě udělal odchod Macha a Kellera na 
dlouhodobý služební pobyt v zahraničí. To bylo v r. 1967. O rok později, v srpnu emigrovala do 
Švýcarska i Odetta. Po zmíněných emigracích zbylé torzo všelijak experimentovalo s náhradníky, 
novou kapitolu začala psát až sestava posílená Karlem Zichem a Jarkou Hadrabovou na podzim r. 
1969. Vedle této dvojice a mne ji tvořili ještě Olda Ortinský, který s námi hrával již v minulosti, Dušan 
Vančura, rovněž občasný host a J. Thorovský, který nahradil Kagana po jeho návratu na Slovensko.  

Během čtyřleté existence této sestavy se Spirituál kvintet několikrát vítězně prosadil v již 
existujících přehlídkách folkové a country hudby (Porta 70, Zlaté Tele 71), usadil se na nové scéně 
divadélka Atelier ve Spálené ulici a natočil první česky zpívané snímky (LP sampler Písně amerického 
západu a Písničky z roku raz dva).  

Prožil také šok z jednoho z prvních tvrdých zásahů normalizační mašinerie na poli kultury. Po 
našem koncertu na bohoslovecké fakultě v Jirchářích a ve Studentském akademickém klubu na 
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Karlově náměstí, kde jako host vystupoval Bohdan Mikolášek, s nímž jsme připomněli výročí upálení 
J.Palacha, byly kluby uzavřeny, nějací studenti bohosloví vyhozeni z fakulty a Bohdanovi a nám byla 
zastavena činnost. Nám dočasně, Bohdanovi až do jeho emigrace.   

Další zásadní přestavbu způsobil odchod K. Zicha v sezoně 73/74. Na Portě ve Svitavách jsem 
prvně slyšel trampskou skupinu Toronto s Bratry Nedvědy a Zdenkou Toskovou. Slovo dalo slovo a od 
podzimu už jsme zkoušeli a brzy společně vystupovali v Atelieru i jinde. 

Nejprve devítičlenná formace se postupně zredukovala na kvintet sedmičlenný. Z něj asi po roce 
odešla Jarka Hadrabová a byla nahrazena Evou Lifkovou. S tou jsme odehráli asi 200 koncertů s paní 
Hegerovou a sami nastudovali scénické pásmo písní a textů českého obrození. 

Představení písní českého obrození se hrálo až do doby, kdy se Eva provdala do Francie (1980); 
místo ní přivedl Honza Nedvěd Irenu Budweiserovou, ale v obrození za ni zaskočila Zdenka. Moc si to 
neužila, po několika představeních bylo představení za hysterických scén cenzury zakázáno. Zákazů si 
pak tato sestava užila celou řadu.  

Na balkónu Melantrichu, 23. listopadu 89 už s námi opět zpívala Irena. Scházel už ale trvale 
Honza Nedvěd, který se pro sólovou cestu rozhodl o dva roky dříve. Opět na Václavském náměstí, ale 
o rok později si s námi zazpívali hned dva prezidenti: Václav Havel a George Bush st.; myslím, že to je 
rarita a velkou konkurenci ani ve světě v tomto ohledu asi nemáme.  

Pro dalšího amerického prezidenta, Billa Clintona, s námi v lednu 1994 v Redutě už zpíval opět 
Karel Zich. František Nedvěd následoval bratra po natočení alba Rajská zahrada v r.1992 - je to dnes 
naše jediné CD, na kterém zpívají oba: odcházející František a vracející se Karel.   

Další kapitolku napsal odchod veterána Oldy, který byl těsně před výročním koncertem k našim 
čtyřicetinám v r. 2000 vystřídán Jirkou Cerhou, kapelníkem legendárního C&K Vocalu.  

Rok 2004 pro nás už navždy bude rokem smutným, poznamenaným náhlou smrtí Karla Zicha. 
Ačkoliv je přirozené, že za 44 let působení skupiny někteří spolupracovníci zemřeli (dva ze čtyř 
zakládajících členů, manažer Slávek Vondrášek) bylo to poprvé, kdy jsme se navždy loučili s činným a 
navíc z pánů nejmladším členem aktuální sestavy.  

Bylo to loučení bolestné - Karel byl osobnost, skvělý muzikant a dobrý člověk, který za sedmnáct 
let zanechal v historii Kvintetu nesmazatelnou stopu. Ale jsme si jisti, že i on by si přál, aby dílo, 
kterému věnoval tolik úsilí, pokračovalo.  

Příchodem Jiřího Holoubka byla vytvořena sestava, která nese prapor SK až do dneška. Ačkoliv 
my dva s Dušanem jsme o cca. čtyřicet - ne, řeknu to jinak: Ačkoliv je JH o čtyřicet let mladší než my, 
pochopil rychle svoji roli. Neodmlouvá, zdraví první, když někdo nastoupí pozdě, omluví se, že nám 
utek' - žádné generační problémy. Máme za sebou už dvě alba a doufáme, že jako posluchači oceníte 
přínos jak Cidlovy foukačky, bubínků i hvízdání, tak Holoubkovy dvanáctistrunky, o zpěvu obou 
nemluvě.  

V této sestavě jsme také po delší době absolvovali v r.2009 zahraniční zájezdy. Sešly se nám 
hned tři - ve hře bylo předsednictví ČR v EU a tak jsme zpívali a povídali v Bruselu, na Kubě a v Etiopii. 
Moc nás potěšilo, že jsme si opět ověřili, že muzika je univerzální, a tak po našich koncertech tleskali 
a vstávali posluchači pleti bílé, snědé i tmavé. Zejména náš pobyt na Kubě byl skutečně pohádkový, 
zásluhou tamní ambasády a krajanů.   

Víme, že hrát padesát let  samo o sobě není žádná velká zásluha a také se opravdu snažíme, 
abychom nežili z podstaty a donekonečna neomílali písničky, které se líbily kdysi. Někdy musíme 
dokonce zklamat ty z vás, kteří naše staré písně žádáte. Nezlobte se, my ale opravdu chceme pro 
sebe i vás vyhledávat a tvořit další, nové a jak věříme stejně pěkné písničky, jako byly ty, které si 
můžete dokolečka poslouchat z našich starých nahrávek. 

 I v současné sestavě chce být každý sám za sebe, předvádět to, čím on obohatil naše možnosti a 
tak nikoho nenutíme, aby zpíval písničky, které proslavili Nedvědi, Karel Zich, Olda Ortinský či ještě 
sestava prvních průkopníků s Odettkou či Hadrabkou a Thorovským. 
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Jiří Holoubek trio 

Jiří Holoubek je moderátor, kytarista, flétnista a zpěvák, od roku 
2004 člen legendární skupiny Spirituál kvintet. Šestnáct let hrál ve 
skupině Reliéf, jedné z nejlepších evropských bluegrassových kapel, 
kterou v roce 1996 spoluzakládal. Na pódiu bohatě zúročuje své 
mnohaleté moderátorské zkušenosti, které v současné době uplatňuje 
především jako průvodce ranním vysíláním Českého rozhlasu 2 – Praha. 
V Triu spolupracuje se skvělými a zkušenými muzikanty. 

Pavel Peroutka je skvělý a vyhledávaný kontrabasista, známý 
například jako dlouholetý člen skupiny Pavlína Jíšová a přátelé nebo jako spolehlivý basový základ 
doprovodné kapely Pavla Bobka. Je majitelem nezapomenutelného tenorového hlasu. V únoru 2012 
se stal novou posilou Spirituál kvintetu. 

Tomáš Stehlík je vynikající všestranný klavírista, absolvent pražské Konzervatoře Jaroslava Ježka. 
Mnohaletý člen mezinárodního projektu Buddy Holly Show, se kterým projel celou Evropu. 

 

Tomáš Linka a Přímá Linka 

Zpěvák a hráč na foukací harmoniku Tomáš Linka se pohybuje na českých a 
zahraničních countryových pódiích již 46 let. Vystupoval s kapelami White Stars 
(1968), Greenhorns (1970), Kanafas (1983), Fešáci (1974,1993), Cadillac (1994). 
Od roku 1999 zároveň s vlastní doprovodnou skupinou Přímá linka.          

Jeho nezaměnitelný hlas a excelentní hra na foukací harmoniku, patří stále 
neodmyslitelně k tomu nejlepšímu, co česká country music v současnosti 
představuje a nabízí.  

Zpočátku byla tvorba Tomáše Linky a Přímé Linky zaměřena hlavně na písničky z doby White 
Stars a Greenhorns. Později zařadil do svého repertoáru písně Michala Tučného, ale i skladby Fešáků 
a skupiny Cadillac, ve které spolupůsobil s Pavlem Brümerem. Později rozšířila skupina repertoár i na 
modernější Tomášovy písně z jeho čtyř sólových alb. Absolvoval s kapelou koncertní šňůru po USA, 
Austrálii a Kanadě. Zazpívá i největší hity svého kamaráda Michala Tučného. 

V čase kdy jeho domovská skupina Fešáci nekoncertuje, vystupuje Tomáš Linka spolu s Přímou 
Linkou na samostatných koncertech. Také na prestižních festivalech, městských a pivních 
slavnostech, v klubech, soukromých akcích apod.  

Složení kapely: 
Tomáš Linka - zpěv, foukací harmonika (Fešáci, Přímá Linka, Starý fóry)  
Ladislav Bartoš - baskytara, zpěv (Fešáci, Přímá linka)  
Antonín Kny  - kytary, zpěv (Fešáci, Přímá linka, Double Eagle)  
Miloš Slezák – steelkytara, banjo (Fešáci, Přímá linka, Maracas)  
Martin Melničenko – bicí a perkuse (Fešáci, Přímá linka, Double Eagle, Holokrci)  
Miroslav Roček - klávesové nástroje, housle, mandolína, zpěv (Fešáci, Přímá linka)  
Všichni tito hráči jsou zároveň členové legendární countryové skupiny Fešáci. 
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Filmový klub 

Jeden Svět - Promítej i ty! 

Festival Jeden svět je jedním ze základních stavebních kamenů 
společnosti Člověk v tísni. Od svého vzniku v roce 1999 se stal 
nejvýznamnějším festivalem svého druhu na světě a v roce 2007 
získal čestné uznání UNESCO za výchovu k lidským právům.  

Společnost Člověk v tísni vznikla v roce 1992 v okruhu válečných 
zpravodajů a novinářů věnujících se zahraničí, kterým už nestačilo jen 
přivážet do České republiky informace, a začali ven vyvážet pomoc. Postupně se společnost Člověk v 
tísni etablovala jako profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a 
podporovat dodržování lidských práv ve světě. 

Program Promítej i ty! je alternativním způsobem distribuce lidskoprávních dokumentárních 
filmů, která v Česku doposud nemá obdoby. Dokumenty spolu s doprovodnými materiály jsou v rámci 
programu zdarma k dispozici komukoliv, kdo má zájem je zhlédnout či promítnout vlastnímu publiku 
ve svém okolí. V současné chvíli je v nabídce 31 dokumentárních filmů s nejrůznější tematikou. 
Vybrali si je sami diváci a divačky festivalu Jeden svět. Do projektu se od jeho vzniku v roce 2010 
zapojilo přes 1500 dobrovolných promítačů a promítaček, kteří uspořádali téměř 8000 projekcí pro 
více jak 70tisíc diváků a divaček na nejrůznějších místech České republiky – v obývácích, kostelech, 
školách, na zahradách, v knihovnách, univerzitních klubech apod. 

Filmy z programu Promítej i ty!:  

 jsou k zapůjčení zcela zdarma 

 může promítat opravdu každý 

 lze promítat kdekoliv a pro jakékoliv publikum (v obýváku pro manželku, v hospodě pro 
kamarády, na stadionu pro širokou veřejnost, ...) 

 jsou opatřeny doprovodnými materiály, které vám usnadní organizaci projekce i 
následnou debatu 

 

Úžasný Ázerbájdžán 

Ázerbájdžán je jako dravý orel, který přirozeně spojuje kultury Západu a Východu. Tak se snaží 
před mezinárodní veřejností prezentovat stát i místní představitelé. V zemi bohaté na ropu vyrůstají 
mrakodrapy, Ázerbájdžán se dostal do Bezpečnostní rady OSN, prezident Alijev si potřásá rukou s 
nejvýznamnějšími státníky světa. Když ázerbájdžánský pěvecký duet vyhrál apolitickou hudební 
soutěž Eurovision, vyhlásil prezident vítězství národním úspěchem. Film Amazing Azerbajian! je 
příběhem země dvou tváří. Pod nablýskanou fasádou se podle mezinárodních pozorovatelů skrývá 
represivní a zkorumpovaný režim, který tvrdě potlačuje svobodu slova. S odpůrci nemá stát slitování. 
Nepohodlné novináře zatýká na základě smyšlených obvinění, nebo je rovnou nechává likvidovat a 
jakékoliv projevy nesouhlasu potlačuje násilím. 

Režie: Liz Mermin 
Produkce: Velká Británie 
Rok: 2012 
Stopáž: 60 min. 
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Tři dary 

Dokumentaristka Erika Hníková se ve svém snímku Tři dary vydala po stopách české pomoci v 
Afghánistánu. Natáčení dovedlo českou filmařku na sever země, kde se už řadu let snaží společnost 
Člověk v tísni zlepšit životní podmínky místních lidí, živořících na hranici chudoby v podhorských 
vesnicích poznamenaných dlouholetou válkou. Dokument je složen ze tří příběhů rodin, kterým 
Člověk v tísni pomáhá zajistit stabilní zdroje příjmů. Diváci společně s autorkou zjišťují, jak může 
ovlivnit život rodiny darované hejno slepic, tkalcovský stav nebo včelí roje. 

Režie: Erika Hníková 
Produkce: Česká republika 
Rok: 2011 
Stopáž: 26 min. 
 

Punkový syndrom 

Perrti, Toni, Kari a Sami z finské hudební skupiny Perrti Kurrikka's Name Day trpí, jak sami s 
úsměvem říkají, „punkovým syndromem“. Jejich kapela naplňuje s vtipem sobě vlastním upřímný 
punkový étos – dělat hudbu na vlastní pěst přes různá omezení a překážky. Snímek mapuje vzestup 
kapely od společných zkoušek a řady koncertů po nahrávání vysněného EP. Muzikanti také vyrážejí na 
hlasitou jízdu po klubech a festivalech, kde přes osobní šarvátky a různá životní zklamání nacházejí 
toužené pochopení u lidí z různých subkultur. Skrze svou hudbu čtyři kamarádi boří předsudky a 
hranice „normality“ - členové kapely jsou totiž mentálně hendikepovaní. Jejich texty se přitom věnují 
celospolečenským problémům i každodenním zážitkům: jak strašně nanic je chodit na pedikúru nebo 
žít v chráněném bydlení. Silná filmová výpověď o peripetiích čtyř muzikantů, kteří se rozhodli jít proti 
proudu vlastním životním stylem, získala cenu diváků na loňském ročníku festivalu v Tampere. 

Režie: Jukka Kärkkäinen, Jani-Petteri Passi 
Produkce: Finsko 
Rok: 2012 
Stopáž: 85 min. 
 

Šitkredit 

 „Chtějí po mně 300 000 za jeden podpis a za to, že jsem si od nich žádný peníze nevzala," 
zpovídá se v dokumentu Šitkredit žena, kterou, stejně jako mnoho dalších, zlákala možnost snadné a 
rychlé půjčky. I když si žena celou transakci rozmyslela a od smlouvy odstoupila, nevýhodné 
podmínky umožnily úvěrové firmě obstavit její dům. Martin Řezníček ve snímku Šitkredit divákům a 
divačkám přibližuje neetické praktiky těchto firem a jejich dopady na osudy konkrétních dlužníků, 
většinou lidí s nízkými příjmy. V prostředí špatně regulovaného trhu s půjčkami může i jediná 
zpožděná platba znamenat pro úvěrovou firmu dlouholetý pravidelný příjem - navzdory tomu, že 
jejich dlužníci nemají žádný majetek. Dokument, produkovaný společností Člověk v tísni, dává kromě 
hlavního tématu - novodobé lichvy - nahlédnout i do problematiky chudoby a sociálního vyloučení. 

Režie: Martin Řezníček 
Produkce: Česká republika 
Rok: 2010 
Stopáž: 31 min. 
 



Výroční zpráva 2014  Klub U Boudů 

 Stránka 19 z 27 

Žít změnu 

Dokumentární film o lidech žijících v České republice, kteří svým komplexním pohledem a 
občanskou tvořivostí dokazují zázraky v oblasti vzdělávání, kultury, životního prostředí, zdraví, 
soběstačnosti, komunitní i sociální práce. Hledají recept na to, jak se k naší zemi chovat jako dobrý 
hospodář – s láskou, s nápady, zodpovědně, eticky a udržitelně. 

Mezi hlavní hodnoty těchto lidí patří respekt k lokální kultuře, příslušnost k místu a krajinnému 
rázu, biologické i kulturní diverzitě, zachování vesnického osídlení, volné životní tempo se 
zachováním možnosti reflexe vlastního jednání a jeho smyslu, snaha o napojení se na přírodu a 
přirozené rytmy, vysoká kvalita života v jeho spirituálním a seberozvojovém rozměru, oceňování 
klidu, času, prostoru a možnosti vyjádřit vlastní kreativitu. 

Vítejte ve (staro)nových časech… 
Ve filmu vystupují: Barbora Antonová, Matěj Hollan, Yvonna Gaillyová, Jan Hollan, Lucie 

Černická, Ludmila Chrášťanská, Emilio Dvořák, Miluše Kubíčková, Anna Kozáková, Dominika 
Douděrová, Alena Suchánková, Lukáš Bubela, Jiří Koreš, Petr Oukropec, Revolta, Lucie a Kristina - 
Kokoza, Milan Smrž, Petr Kubala, Zdenka Malotová, Robin Čumpelík, Lenka Papadakisová, Kateřina 
Jonášová, Lubomír Kolíbal, Václav Cílek, Jiří Zemánek a Václav Havel. 

Režie: Václav Kučera 
Produkce: Česká republika 
Rok: 2013 
Stopáž: 65 min. 
 

Na sever od Slunce 

Inge a Jørn nejsou běžní surfaři. Spojení s vodou a přírodou se rozhodli prožít si až na dřeň. Na 
devět měsíců se usadili na opuštěné pláži ostrova u břehů Norska daleko za polárním kruhem, kde 
našli nejen perfektní vlny, ale také spousty naplavených odpadků. Na pláži chtějí zůstat, dokud 
neposbírají alespoň tunu toho, co sem dennodenně přináší moře ze vzdálených míst. Svůj životní styl 
odpovědných surfařů dotahují k dokonalosti i tím, že se živí levným prošlým jídlem a jejich dodávka 
jezdí na přepálený olej. Fantastické záběry přírody, dobrodružného surfování za polární noci i 
„běžného“ pobývání na pláži spojuje čirá radost ze života mimo civilizaci. Hrdinové filmu si však 
zároveň musí zajistit základní podmínky k přežití. 

Režie: Inge Wegge, Jørn Nyseth Ranum 
Produkce: Norsko 
Rok: 2012 
Stopáž: 46 min. 
 

Já, moje romská rodina … 

Málokdy se začínající filmařce poštěstí natočit tak kvalitní a svěží dokumentární debut, jako se to 
podařilo devatenáctileté Romce Lauře Halilovicové. S malou ruční kamerou dokumentuje historii a 
hlavně současnost své rodiny, která přišla do Itálie koncem šedesátých let z Bosny a Hercegoviny. Na 
rozdíl od Laury řada jejích příbuzných včetně rázovité babičky stále kočuje v karavanech. Z 
nenávistných reakcí místních obyvatel a přístupu státních úřadů je ale zřejmé, že tomuto 
nomádskému způsobu života v Evropě, natož v Berlusconiho Itálii, již odzvonilo. Úsměvný a filmařsky 
překvapivě invenční snímek s výbornou hudbou nabízí pohled na romskou komunitu z netradičního 
úhlu pohledu - z jejího samého středu. Sama autorka pak vtipně vstupuje do děje v momentě, kdy ji 
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rodina nutí se vdát, což ona odmítá. Jejím snem je stát se filmovou režisérkou. Talent k tomu 
rozhodně má. Jen kdyby ještě Woody Allen odpověděl na její dopisy? 

Režie: Laura Halilovic 
Produkce: Itálie 
Rok: 2009 
Stopáž: 50 min. 
 

Běloruský sen 

 „Nejkrásnějším obdobím v naší zemi v posledních letech byl podzim 2010,“ říká anonymní 
průvodce filmem a jeho slova ilustrují záběry z volebních setkání nezávislých prezidentských 
kandidátů. Vypravěč společně s řadou dalších doufá, že první svobodné volby po šestnácti letech 
ukončí v Bělorusku autoritativní režim Alexandra Lukašenka. Veškeré naděje, posílené předvolebními 
průzkumy, však ukončí vyhlášení volebních výsledků. Lukašenko získává osmdesát procent hlasů, 
jeden z opozičních kandidátů je zbit a unesen. Následné protesty proti zmanipulovanému hlasování 
vyústí v zatýkání opozičních politiků, jejich manželek, kolegů z předvolební kampaně i obyčejných 
demonstrantů. Film nabízí jedinečný pohled zblízka na totalitní praktiky státního aparátu, který se 
neštítí mediální propagandy, zneužívání tajné policie, vyhrožování a vykonstruovaných procesů. 
Snímek je však především poctou všem Bělorusům, pro něž se svoboda stala hodnotou, za kterou se 
vyplatí bojovat. 

Režie: Ekaterina Kibalchich 
Produkce: Rusko 
Rok: 2011 
Stopáž: 55 min. 
 

Vnoučata kubánské rev. 

„V téhle zemi nemá cenu pracovat ani studovat," říká mladá Merci na ulici kubánského hlavního 
města Havany. Student Javi na otázku, jaké oběti je ochoten přinést myšlenkám revoluce, zvedá 
prostředníček. Podle některých hlasů roste na Kubě nová opozice. Jsou to dnešní mladí lidé, kteří 
nemají s padesát let starým revolučním tažením nic společného a necítí k jeho idejím už ani 
sentiment svých rodičů. Vnuci a vnučky kubánské revoluce otevřeně vypráví o frustraci a depresi 
mladé generace. Ta touží po cestování do zahraničí, slušném bydlení a svobodě projevu, který si v čím 
dál větší míře kompenzuje na internetu a v provokativních textech rapových skladeb. O pasti, do 
které jsou castrovským režimem chyceni, vypovídají ve filmu jak „děti ulice", tak nejvýznamnější 
kubánští opoziční novináři a novinářky, mezi nimi perzekuovaná bloggerka Yoani Sánchez, i kubánští 
hiphopoví umělci. Snímek Carlose Montanera, prokládaný archivními záběry, koření autentický 
kubánský rap. 

Režie: Carlos Montaner 
Produkce: USA 
Rok: 2010 
Stopáž: 60 min. 
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Výstavy 

Po dohodě s provozovatelem KD U Boudů, začal Klub U Boudů realizovat tematické výstavy, 
vztahující se ke kulturním akcím nebo historii MČ Praha-Kolovraty. 

 

Výstava Kultura v Kolovratech 

Výstava instalovaná v březnu a dubnu 2014 ve vestibulu KD 
U Boudů postihuje historii a souvislosti na tematicky 
zaměřených panelech: 

 Divadelní spolky 

 Divadelní spolky 

 Kapely a kapelníci 

 Kapely a kapelníci 

 Pohlednice Kolovrat 

 Kultura U Boudů 
Počet panelů: 6 
Formát: 70x100 cm 
Tisk: plnobarevný velkoformátový 
Graficky sestavil: Petr Bartoš 
Autor textů: Jiří Missbichler, Jaroslav Břečka 
Fotografie: archiv, Petr Bartoš 
 

Výstava Kostel sv.Ondřeje v Kolovratech 

Výstava instalovaná v září a říjnu 2014 ve vestibulu KD U 
Boudů postihuje historii a souvislosti na tematicky zaměřených 
panelech: 

 sv.Ondřej - gotika 

 sv.Ondřej - vývoj 

 sv.Ondřej - interiér 

 sv.Ondřej - zvonice 

 sv.Ondřej – dokumenty 
Počet panelů: 5 
Formát: 70x100 cm 
Tisk: plnobarevný velkoformátový 
Graficky sestavil: Petr Bartoš 
Autor textů: Jiří Missbichler, Jaroslav Břečka 
Fotografie: archiv, Petr Bartoš 
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 Výstava Poezie Vesmíru 

Výstava instalovaná v listopadu a prosinci 2014 ve 
vestibulu KD U Boudů představuje krásy Vesmíru 
prostřednictvím úchvatných fotografií doplněných komentářem: 

 Poezie Vesmíru - komety 1 

 Poezie Vesmíru - komety 2 

 Poezie Vesmíru - krajina s noční oblohou 

 Poezie Vesmíru - mléčná dráha 

 Poezie Vesmíru - polární záře a rarášci 

 Poezie Vesmíru - zatmění Slunce a optické úkazy  
Počet panelů: 6 
Formát: 70x100 cm 
Tisk: plnobarevný velkoformátový 
Graficky sestavil: Petr Bartoš 
Autor textů: Petr Bartoš 
Fotografie: Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. 
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Spolupořadatelství dalších akcí 

Klub U Boudů se podílí na vybraných akcích, u kterých většinou zajišťuje ozvučení a moderování, 
případně po dohodě zprostředkovává úhradu poplatků autorských práv. U některých akcí zajišťuje 
Klub U Boudů kulturní, případně historicko-naučný program. 

 

Velikonoční jarmark 

Klub U Boudů pomáhá Restauraci U Boudů a Infocentru s knihovnou v Kolovratech při organizaci 
části programu Vánočního jarmarku, která se koná v listopadu v sále U Boudů. Klub U Boudů při této 
akci zajišťuje ozvučení a moderování akce v sále U Boudů. 

Vánoční jarmark 

Klub U Boudů pomáhá Restauraci U Boudů a Infocentru s knihovnou v Kolovratech při organizaci 
části programu Velikonočního jarmarku, která se koná v březnu v sále U Boudů. Klub U Boudů při této 
akci zajišťuje ozvučení a moderování akce v sále U Boudů. 

Zábavy a oslavy 

Klub U Boudů pomáhá Restauraci U Boudů při organizaci zábav a oslav, které se konají v sále U 
Boudů. Klub U Boudů při této akci většinou zajišťuje ozvučení a moderování akce v sále U Boudů, 
případně po dohodě zprostředkovává úhradu poplatků autorských práv. 

Odpoledne deskových her 

Klub U Boudů pomáhá hlavnímu pořadateli (Rodinné centrum MACEK) při organizaci odpoledne 
deskových her, které se koná v říjnu v sále U Boudů a je určen pro všechny věkové kategorie. Klub U 
Boudů při této akci zajišťuje ozvučení a moderování akce. 

Turnaj piškvorek 

Klub U Boudů pomáhá hlavnímu pořadateli (Rodinné centrum MACEK) při organizaci otevřeného 
turnaje v hraní piškvorek, který se koná v listopadu v sále U Boudů a je určen pro všechny věkové 
kategorie. Klub U Boudů při této akci zajišťuje ozvučení a moderování akce. 

Zdobení vánočního stromu 

Klub U Boudů pomáhá Restauraci U Boudů při organizaci zdobení vánočního stromu, které se 
koná v listopadu U Boudů.  

Noc vědců 

Klub U Boudů pomáhá hlavnímu pořadateli (Rodinné centrum MACEK a Hvězdárna Fr.Pešty) při 
organizaci noci vědců, která se koná v září U Boudů a je určena pro všechny věkové kategorie. Klub U 
Boudů při této akci zajišťuje ozvučení a moderování akce. 
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Běh mezi stromy 

Klub U Boudů pomáhá hlavnímu pořadateli (Rodinné centrum MACEK) při organizaci běžeckého 
a orientačního závodu, který se koná v květnu v okolí hřiště s U-rampou a je určen pro všechny 
věkové kategorie. Klub U Boudů při této akci zajišťuje moderování akce.  

KoloZávod 

Klub U Boudů pomáhá hlavnímu pořadateli (Rodinné centrum MACEK) při organizaci 
cyklistického a koloběžkového závodu, který se koná v září v okolí hřiště s U-rampou a je určen pro 
děti od 3 do 14 let. Klub U Boudů při této akci zajišťuje ozvučení a moderování akce. 

Výlety  

Klub U Boudů pomáhá hlavnímu pořadateli (Rodinné centrum MACEK) při organizaci rodinných 
výletů, které se konají v průběhu roku a jsou určeny pro všechny věkové kategorie. Klub U Boudů při 
této akci zajišťuje kulturní a historicko-naučný program. 
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Propagace akcí 

Klub U Boudů využívá pro propagaci svých akcí regionální média a na vybrané akce celostátní 
média. Základním médiem propagace jsou však webové stránky na doméně www.klububoudu.cz. 

 

Webové stránky 
 

 Koncerty 

 Divadlo 

 Besedy 

 Pro děti 

 Další akce 

 Filmový klub 

 Fotogalerie 

 Pravidla her  
 Karetní hry 
 Pasiáns, soliter 
 Deskové hry 
 Společenské hry 
 Logické hry 

 Zvyky a tradice 

 Kulturní špeky 

 Pro účinkující  
 Uspořádání sálu 
 Ozvučení 
 Promítání  
 Osvětlení 
 Napájení 

 Ke stažení 

 Onás  
 Předprodej vstupenek 
 Osoby a obsazení 
 Dokumenty 
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Regionální média 

 Kolovratský měsíčník – zveřejnění kulturního programu, vydává MČ Praha-Kolovraty 12x 
ročně v nákladu 1.200 ks, distribuce všem domácnostem MČ 

 Kolovratský zpravodaj – zveřejnění kulturního programu, vydává MČ Praha-Kolovraty 4x 
ročně v nákladu 1.200 ks, distribuce všem domácnostem MČ 

 Náš Region – zveřejnění kulturního programu, čtrnáctideník vychází v nákladu 19.000 
výtisků, je doručován do schránek JV od Prahy a na JV okraji Prahy 

 Zápraží – zveřejnění kulturního programu, měsíčník vychází v nákladu 23.000 výtisků, je 
doručován do schránek Českou Poštou a vlastními distributory na další distribuční místa 
JV od Prahy 
 
 

Regionální inzerce 

 plakátovací plochy – zveřejnění kulturního programu a plakátů jednotlivých akcí, vždy 
12x MČ Praha-Kolovraty, dle typu akcí MČ Praha-Uhříněves, Praha-Koloděje a Hostivař, 
Říčany, Světice, Stránčice, Mnichovice, Mukařov, Struhařov, Mirošovice, Senohraby, 
Čtyřkoly, Čerčany, Benešov, Ondřejov a další obce 

 e-mail info – pravidelné rozesílání pozvánek na akce na cca 7.000 adres 

 obecní rozhlas – zveřejnění vybraných akcí v hlášení obecního rozhlasu MČ Praha-
Kolovraty 
 
 

Celostátní média 

 Kudy z nudy – zveřejnění vybraných akcí na internetovém portálu  

 FolkTime – zveřejnění vybraných akcí na internetovém portálu 

 Country Rádio – zveřejnění vybraných akcí ve vysílání rádia 

 Rádio Blaník – zveřejnění vybraných akcí ve vysílání rádia 
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Předplatné a registrace na akce 

Klub U Boudů po dohodě s provozovatelem KD U Boudů nabízí možnost předprodeje vstupenek 
nebo on-line rezervace, a to vždy na vybrané akce. 

 

Předprodej vstupenek 

Vstupenky si návštěvníci vybraných akcí mohou zakoupit bez předchozí rezervace v Restauraci U 
Boudů, a to v otvírací době restaurace (denně 11-23 hod).  

 

On-line rezervace 

Při objednávce vstupenek on-line postupují 
návštěvníci podle následujících instrukcí: 

 
1) Vyplňte výše uvedený formulář a odešlete jej. Číslo 

stolu uvádějte pouze v případě, že je u informací o 
akci uvedeno rozmístění sálu. 

2) Vyčkejte na potvrzení objednávky e-mailem (e-mailová 
zpráva vám bude doručena na e-mailovou adresu, 
kterou uvedete v objednávce). Od tohoto okamžiku 
je platnost rezervace 5 dnů. 

3a) Uhraďte vstupenky bankovním převodem dle instrukcí 
uvedených v e-mailové zprávě. 

3b) Vstupenky můžete uhradit v Restauraci U Boudů po 
předložení e-mailové zprávy (viz. bod 2). Vstupenky 
si můžete takto vyzvednout v otvírací době 
restaurace, a to nejdéle 30 min. před zahájením 
akce. Po této lhůtě je rezervace zrušena. 

4a) Vstupenky fyzicky obdržíte v Restauraci U Boudů po připsání platby na náš účet a předložení e-mailové 
zprávy (viz. bod 2). Vstupenky si můžete vyzvednout v otvírací době restaurace, a to kdykoli před 
zahájením akce. 

 
 
 


