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Velvyslankyně Čínské lidové republiky se loučila 

V srpnu letošního roku ukončila svou misi v ČR velvyslankyně ČLR, dlouholetá přítelkyně SKM, 
bohemistka a obdivuhodná žena, paní PhDr. Huo Yuzhen Chuo Ji-čen, která v naší zemi strávila 23 
let. 

Pochází ze severní Číny. Jak sama říká, po tolika letech znám Prahu lépe než Peking. Mám zde 
spoustu přátel, bez kterých se neobejdete, ale také pro ně můžete něco udělat.  

Studium češtiny a literatury na FF UK věnovala 5 let a diplomatické kariéře zbylých 18 let. 
Doktorský titul získala v roce 1985 po rigorózním řízení na téma – Česká literatura 19. století. 

Z Prahy do Pekingu se vrací se svým mužem, rovněž naším dlouholetým přítelem, panem Zhao 
Guoi, který v ČR a SR působil ve funkci vojenského přidělence a následně v ČR ve funkci konzula. 

S paní Chuo Ji-čen se osobně znám více než 20 let. Společně s manželem byli velkými příznivci 
SKM. Stáli u zavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci mezi SKM a Všečínskou federací mládeže 
(ACYF) i u jejího naplňování. 

V roce 1994 nám tajemnice velvyslanectví pomáhala s přijetím 19ti členné delegace ACYF vedené 
panem Lu Zhijunem, v současné době předsedou vlády provincie Tiangsu. Byla to první delegace 
z Číny, která po listopadu 1989 navštívila naší republiku. Při této příležitosti byla také uzavřena 
první dohoda o spolupráci mezi SKM a ACYF. 

Snahou  a úkolem paní Chuo Ji-čen bylo rozvíjet spolupráci ve všech oblastech ekonomických a 
společenských, tedy i v oblasti spolupráce dětí a mládeže obou republik, za což jí i jejímu 
manželovi patří naše upřímné poděkování s přáním mnoha úspěchů v osobním životě i v jejich 
novém působišti. 

Jedno staré pořekadlo praví „neschází se hora s horami, ale lidé s lidmi“ a my si přejeme, abychom 
se opět sešli. 

                    Mgr. Miloslav Huttr 
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Výstava loutek 

Severočeské městečko Úštěk určitě je našim turistům dobře známé, ale přesto neuškodí říci, že nejstarší 
zprávy o něm máme z roku 1361, kdy bylo údajně založeno na skalnatém ostrohu s příkrými boky patrně 
pány z Dubé. 

Město se pyšní kostelem Sv. Petra a Pavla s oltářním obrazem Karla Škréty, městskuým hradem, Pikardskou 
bránou, barokní farou Ottaviána Borggia, řadou renesančních a barokních domků, Muzeem čertů a také 
dvěma galeriemi. Právě v jedné z nich, v Galerii U brány, proběhla ve dnech 16. července – 2. Září zajímavá 
výstava. Protože Úštěk v prázdninovém čase je městem dětí, které zde v táborech a chatičkách na břehu 
jezera Chmelař tráví svůj volný čas, byla výstava určena právě jim. Pod názvem Loutky mistrů hrají v Jiskře 
zde. Loutkové divadlo Jiskra z Prahy předvedlo některé loutky ze svých inscenací, jejichž autory jsou naši 
přední výtvarníci a scénografové, s nimiž soubor pravidelně spolupracoval nebo spolupracuje, protože řada 
z nich již dnes tvoří pro nebeské loutkové divadlo. 

A tak se zde návštěvníci mohli setkat s tvorbou Ondřeje Sekory, Radka Pilaře, Josefa Lady, Vojtěcha 
Cinybulka, ale i těch žijících jako jsou Doc. Irena Marečková, Zdeněk Smetana, Bohumír Koubek, Vladimír 
Renčín a další. Výstava měla u dětských návštěvníků velký úspěch, což často sdělili svým neumělým 
písmem do pamětní knihy. U dětí zvítězily všechny loutky, ale nejvíce se líbili Křemílek a Vochomůrka, 
Ferda Mravenec, Kocour v botách nebo vodník Pivoda. 

         JUDr. Petr Slunéčko - SAL 

     

 

                                                                        Smolíček a Jezinka 
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Čochtanova Zlatá stoka, Třeboň 13. – 15. 8. 2010 setkání vodníků, rusalek a vodních příšerek všeho 
druhu 

Vodníci vyplavali ze Světa už v pátek 13. Srpna, aby se aklimatizovali a připravili všechno na sobotní 
maraton. Celé dění Čochtanovy Zlaté stoky, okres Třeboň, bylo přeneseno do zámeckého parku.   

V pátek od 18 hodin zahrálo dětem na pódiu v zámeckém parku loutkové divadlo z Třeboně pohádku O 
perníkové chaloupce. Ve 2O hodin byli pozváni dospělí i děti na Večer na uvítanou Čochtanovi. Kabaretní 
soubor  Tykadlo zahrálo hru Rusalka a její princ, což byla Rusalka trochu jinak než jak je známá.Lubomít 
Šterc ji pojal poněkud rozverněji a opatřil ji novými texty na známé melodie. V druhé části večera si 
přítomní zazpívali písničky Voskovce a Wericha a připomněli si jejich stopětiny. Celý pátek a sobotu mohly 
děti malovat podle pohádek Jana Wericha obrázky, které byly vystaveny. V sobotu v parku vyhrávala 
country kapela Panoptikum, děti hledaly pohádková zastavení v Čochtanově pohádkovém světě, na pódiu 
pak mohly soutěžit ve Vodnické SUPERSTAR. Odpoledne prošel Třeboní průvod vodníků a rusalek. Po 
přehlídce byli nejkrásnější vodníci a vodnice odměněni a byli vyhlášení vítězové Vodnické SUPERSTAR a 
pak se zpívalo a hrálo tak dlouho dokud bylo komu.  

V sobotu ovládly park bludičky, strašidla a ohniví mužíčkové se světýlky v karnevalovém reji při strašidelné 
diskotéce a pak se rozletěli po Třeboni k rybníku Svět, kde splynuli s ohňostrojem. 

 

20 let České tábornické unie 

B L A H O P Ř E J E M E 

a přejeme do dalších let hodně úspěchů a spokojených táborníků a táborníček. 

 

Návštěva delegace Všečínské federace mládeže 

Ve dnech 28. 6. – 29. 6. 2010 navštívila Prahu v letošním roce  druhá tříčlenná delegace ACYF, tentokrát 
vedená ředitelem centra mezinárodní výměny mládeže, panem Deng Yajunem a panem Lei Pengem. Při 
tomto setkání, kterého se za ČMR SKM účastnili Miloslav Huttr,  Jana Neubertová a Jaroslav Šrámek,  jsme 
si upřesnili konkrétní možnosti spolupráce – účast na táborech, jazykové kurzy, případné možnosti výměny 
sportovních a kulturních klubů. Vzhledem k velké vzdálenosti a tím pádem i vyšším finančním nákladům 
jsme se dohodli, že připravíme návrh na možnost uskutečnění první návštěvy čínské mládeže v ČR. Pokud 
vše půjde dobře, tak  již v roce 2011 by  mohla první skupina dětí, tj. dětí od 15  do 17 let, z Číny,  které jsou 
schopny komunikovat dobře anglicky, prožít kus prázdnin v naší  republice. 

        Mgr. Miloslav Huttr 

Hlavní závěry zasedání čínského parlamentu 

V březnu letošního roku se konalo zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců (parlamentu) pro 
rok 2010. Čínský premiér Wen Ťiapao na tomto zasedání přednesl hlavní úkoly, které stojí před čínským 
lidem v tomto roce. 

Jsou to náročné úkoly, když uvážíme složitost čínské ekonomiky a celkovou situaci ve světě. Přitom čínská 
vláda počítá, že celkový HDP má letos vzrůst o 8%. 
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V popředí rozvoje země jsou i nadále ekonomické problémy, letos především rozvoj venkova, zaostalých 
oblastí, obnova oblastí postižených oblastí zemětřesením, dále celková restrukturalizace infrastruktury, 
zajištění zaměstnanosti, rozvoj drobného a středního podnikáni atd. 

Velkou pozornost bude vláda věnovat opatřením, která povedou ke zvýšení životní úrovně lidu a sociální 
péči. Proti minulosti bude mnohem více například poskytovat obyvatelstvu úvěry, kdy pro tento účel má být 
poskytnuta částka v přepočtu kolem 1,1 mld USD. Rozšíří se zásobování vnitřního trhu, bude pokračovat 
postupné zavádění sociální péče, jenž se bude týkat rovněž staršíxh občanů. K rozvoji výrobní iniciativy a 
zlepšení života občanů přispěje bezpochyby i snižování daní.  

Zásadní význam pro rozvoj čínské ekonomiky bude mít mimo jiné všestranná podpora venkova a rolnictva, 
zvlášť zemědělské produkce. Podle posledních zpráv již Čína zrušila vývoz pšenice. 

Tento celkový nástup rozvoje čínské ekonomiky je v popředí zájmu světových agentur, kterým neuniká 
skutečnost, že Čína se stává světovou mocností z celkového pohledu, včetně života obyvatel, a proto je třeba 
ji hodnotit komplexně.Přitom čínská vláda dbá na vyváženost rozvoje všech oblastí a nezapomíná ani na 
rozvoj starých průmyslových základen na severovýchodě či východě země a jinde. 

Rozvoj ekonomiky země ruku v ruce s rozvojem kultury a školství (statisíce mladých Číňanů studuje na 
Západě) vytváří z Číny moderní velmoc, která bude postupně hrát ve světě stále významnější úlohu. 

         Prof.Dr. Vladislav Dřínek 

 

 

Napsali v tisku dne 29. 7. 2010 

Po titulkem „vytuneloval 215 milionů, má podmínku“ se v HN objevil článek o Pavlu Žákovi, bývalém 
likvidátoru Fondu dětí a mládeže.  

Tento pán prodal pod cenou 35 nemovitostí v roce 2004, které měly být bezúplatné převedeny na 
mládežnické organizace, účelově nastrčeným firmám. Většina tohoto majetku přitom skončila u 3 vzájemně 
provázaných společností. Soudce byl shovívavý, Žák byl prý bezúhonný a škoda ne astronomická. 

Závěr si udělá každý sám. 

 

 

 

Tisková oprava 

V červnovém čísle Spektra bylo v článku „Z dějin SKM – časopisy“ nesprávně uvedeno, že Petr Novák 
publikoval ve zmíněném časopisu jako předseda ČMR SKM, ač jmenovaný byl toliko předsedou 
mezinárodní komise ČMR SKM. 
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o majetku SSM   autor Ing. Vlastimil Pobořil 

K A P I T O L A   IX 

9.    Návrh transformace z 1. poloviny roku 1992 

9.1  Zásady transformace majetku 

Před tím, než se dostanu ke konkrétním závěrům, připomenu čtenáři několik faktů, které byly výchozím 
podkladem pro vypracování návrhů  

• z projednávání návrhu ústavního zákona v roce 1991 ve Federálním shromáždění existuje celá řada 
dokladů, ze kterých jasně vyplývá, že ústav.zák.č.497/1991 Sb., měl v úmyslu převést majetek 
bezúplatně na občanská sdružení dětí a mládeže. Přímo se zde mluví o organizacích, které tady 
byly před rokem 1948 a které o majetek několikrát přišly, podobně i organizacích, které tady krátce 
(zhruba 2 roky) působily za Pražského jara, 

• v únoru 1992 předalo MHPR ČR do Komise vlády materiál, ve kterém byl navržen postup a hlavní 
zásady transformace a pořadí občanských sdružení, která byla s majetkem ve hře. Tento materiál 
však předseda Komise shodil ze stolu, neboť se tehdy již vznikající mafii nehodil do krámu 

• v letech 1990 a 1991 se na poli občanské společnosti, do v té době ještě nepřipravovaného procesu 
s majetkem bývalého SSM, utvořily nestátní instituce, které zahájily o majetku konkrétní jednání 
(Majetko-právní unie) 

• sami svazáci, přejmenovaní v lednu 1990 na Svaz mladých, iniciovali vznik Kulatých stolů, 
samozřejmě s myšlenkou, že to budou oni, kdo bude celý proces řídit. Tady je nutno připomenout, ze 
v květnu 1990 vzniklá Majetko-právní unie, je v procesu postavila na vedlejší kolej 

• na MHPR ČR byly soustředěny žádosti od subjektů, které měly požadavky na konkrétní majetky. 
Těchto žádostí bylo nepřeberné množství, takže vzniklo zhruba 600 variant na veškerý majetek. To 
pochopitelně situaci komplikovalo, neboť mezi žadateli byly i subjekty, které neměly s občanskými 
sdruženími nic společného. 

 

       Na základě shora uvedených kriterií byl pro návrh rozdělení jednotlivých nemovitostí stanoven postup, 
který navazoval na materiál uvedený ve druhém odstrku, byť v Komisi zůstal tento materiál jako 
neprojednaný, tj.: 
  - v první fázi budou řešeny oprávněné restituce na nemovitostech, které uplatnili fyzické osoby 
     podle zvláštního zákona 
  - do druhého pořadí budou zahrnuty organizace, které vznikly v době první republiky, některé 
     z nich již před 1.světovou válkou, patří sem Junák – svaz skautů a skautek, YMCA – asociace 
     mladých křesťanských mužů, YWCA – asociace křesťanských mladých žen, ČTU – Česká 
     tábornická unie a Woodcraft – liga lesní moudrosti, jsou to občanská sdružení v organizaci 
     Seskupení. Tyto organizace byly zrušeny v r. 1948, některé z nich obnovily činnost v období 
     Pražského jara a byly znovu zakázány nezákonným politickým rozhodnutím 
  - do třetího pořadí se zařazují organizace, které byly založeny v r.1968 a působily v období 
     Pražského jara, patří sem ČMR SKM – Českomoravská rada Svazu klubů mládeže, dále 
     JUVENA a další, jejich činnost byla ukončena nezákonně politickým rozhodnutím v r.1971 
  - do čtvrté kategorie se zařazují nově vzniklé mládežnické organizace s celorepublikovou 
     působností, které svým programem naplňují práci s dětmi a mládeží na základě ryze 
     demokratických principů, u výběru těchto organizací se předpokládá těsná spolupráce 
     s MŠMT ČR 
  - do páté kategorie mohou být zařazeny organizace, které zde působily jako součást SSM nebo 
     nově vznikly a jejich činnost je zaměřena výhradně na specializované obory, především obory 
     vědecko technické 
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  - do šesté kategorie mohou být zařazeny organizace s určitou plošnou působností, které svým 
     programem a svou náplní prokáží jejich smysl, tj. bude zde proveden výběr za těsné 
     spolupráce s MŠMT u zbylých organizací 
  - dále bude vytvořen prostor pro administrativní nadstavby mládežnických organizací a bude 
     rovněž přihlédnuto k možnostem mezinárodní spolupráce 
  - požadavky subjektů, které nejsou občanskými sdruženími pracujícími s mládeží může být 
    jejich požadavek uspokojen pouze mimořádně a to ve výjimečném případě, který bude zvlášť 
    odpovědně posouzen v Komisi. Patří sem požadavky některých ministerstev, měst, obcí apod., 
    jejichž potřeby jsou kryty z jiných rozpočtových kapitol 
  - požadavky fyzických osob nebudou akceptovány 
  - movitý majetek příslušný k nemovitosti bude po dohodě s nabyvatelem, pokud ho bude 
    nabyvatel  akceptovat, součástí převodu 
  - movitý majetek neakceptovatelný a ostatní nevázající se na příslušnou nemovitost bude 
    vypořádán v rámci transformace příslušného podniku nebo hospodářského a účelového 
     zařízení 
  - nemovitý majetek, který je vysloveně komerčního charakteru, bude zařazen do skupiny 
    prodejů, které se uskuteční na základě přísných výběrových řízení. Finanční výtěžek z prodejů 
    bude veden na učtu zvláštního odboru MHPR ČR a to až do doby ukončení činnosti tohoto 
    odboru. Potom bude převeden podle dalšího rozhodnutí vlády ČR. V 1.etapě jeho čerpání se 
    uvažuje pokrýt náklady potřebné k obnově a udržení nemovitostí, které budou převedeny do 
    majetku mládežnických organizací. Celá řada nemovitostí je v nevyhovujícím stavu 
  - podniky bývalého SSM budou řešeny samostatně, jedná se o 5 podniků – CKM, RVZ-Seč, 
    Mladá fronta, Stavocentrál a AGM Praha, předpokládá se jejich privatizace jako celku, 
    případně metodou per partes s možností transformace některých nemovitostí podle zásad 
    uvedených shora 
  - Svazáci a Pionýři se na transformaci majetku podílet nebudou, tj. žádný jejich požadavek 
     nebude vykryt 
pozn.: podle vyjádření ministra Igora Němce bylo jím jednoznačně řečeno, že Svazáci a Pionýři 
          nedostanou z majetku ani tuhle tužku, ukazuje na majetek, který držel v ruce. 
       Bohužel materiál, který je uveden v předchozím odstavci se mi nepodařilo dochovat, zkoušel jsem 
kontaktovat i archiv dnešního Ministerstva pro rozvoj ČR, který je nástupcem bývalého MHPR ČR, ale tam 
mi bylo řečeno, že archiv byl znehodnocen velkou vodou z r. 2002. Považuji to za velkou ztrátu, protože mě 
muže někdo napadnout, že materiál je smyšlený, neboť žádný soudný člověk nemůže uvěřit, že tak závažný 
materiál Komise vlády zesabotovala. Mohu však na své svědomí prohlásit, že materiál z února 1992 byl 
takto koncipován a že není nijak zkreslen. Nicméně v červnu 1992 přišel do Komise vlády s podobným 
námětem náměstek ministra MŠMT ČR Jan Bělohlávek, ovšem jeho materiál byl slabým odvarem a 
plagiátem materiálu ministerstva (tj. mého), nicméně ministr Igor Němec tehdy prohlásil: „Konečně tady 
máme materiál, který nám tady chyběl. Ten už tady měl být dávno“, a významně se na mě zahleděl. 
Odpověděl jsem „ano, máte pravdu pane ministře“, a tiše dál jsem sledoval, jak se kabaret ubírá ke svému 
smutnému konci.. . 
9.2  1. etapa transformace – Správy účelových zařízení 

       Jak již jsem napsal v předchozích kapitolách, spravovaly SÚZ rozhodující nemovitosti, se kterými se 
v 1. etapě uvažovalo s jejich převedením na konkrétní mládežnické organizace. K návrhu cílové 
transformace jsme na ministerstvu přistoupili ihned po ukončení první etapy prací, tj. po převedení 
svazáckých podniků a zařízení do působnosti ministerstva. 
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       V minulé kapitole je popsán legislativní proces, kterým byl materiál na MHPR ČR připraven a který byl 
předán k projednání a dalšímu řízení do Komise vlády. Protože tato Komise byla schopna jednat pouze o 
židlích a tužkách, jak jsem názorně uvedl v jedné z předchozích kapitol, samozřejmě tento materiál 
zesabotovala různými obstrukcemi, neoprávněnými připomínkami a dalšími uměle vymyšlenými požadavky. 
Materiál se projednával necelé dva měsíce. Na jednom jednání, kde byla přijata s delegací malých skautů a 
skautek Dagmar Burešová (popsáno v kap.VI, odst 10), dala Komise velice blazeovaně najevo svůj postoj. 
Volně přeloženo „teď jsme právě skautům přiklepli jednu nemovitost a dejte nám už pokoj, stejně to 
bude jinak“ . 

       Vzhledem k tomu, že materiál obsahuje 25 stran, uvedu pouze jeho první stranu, která zahrnuje celkovou 
rekapitulaci : 

Rekapitulace cílových transformací nemovitého majetku Správ účelových zařízení                                
 
organizace (zkratka + plné znění)                                                 počet         hodnota majetku 
                                                                                                    nemovitostí          (tis.Kč) 
Restituce                                                                                               6                   54.038 
Převody za úhradu                                                                                4                     9.017 
Prodej                                                                                                  20                  87.670 
Demoliční výměr                                                                                  1                         31 
Rozestavěné budovy bez uvedené hodnoty majetku                            2 
RCMO – Regionální centrum mládežnických organizací 
                (nadstavba fiktivních organizací)                                        7                   88.533  
SMZ – síť mládežnických zařízení pro mezinárodní využití                6                   33.280 
SKM – Svaz klubů mládeže – ČMR                                                  30                  141.629 
JUNÁK                                                                                               14                   29.175              
MVTS – Mládežnické vědecko-technické sdružení                              8                   41.701 
ČTU – Česká tábornická unie                                                               6                   27.425 
SUS – Stavovská unie studentů                                                             1                     9.401 
JUVENA                                                                                               4                     7.545 
YMCA                                                                                                   1                     5.767 
MSD – Mladí sociální demokraté                                                          2                     5.357 
REAL – Realistická aliance mladých                                                    2                     4.533 
LLM – Liga lesní moudrosti                                                                  2                     3.861 
KKM – Klub křesťanské mládeže                                                         1                     3.361 
ABDU – Asociace bojových a duchovních umění                                1                     2.206 
ČNM – Česká nezávislá mládež                                                            3                     2.088 
 
SÚ Brno – Školský úřad                                                                       1                     1.400 
BRONTOSAURUS                                                                              1                        962 
DUHA                                                                                                  1                        364 
KVĚT                                                                                                   2                        358 
EXPEDICE NATURA                                                                          1                        272 
KAMARÁD                                                                                          1                        171 
SÍTOTISK PŘEROV                                                                             3                     5.028 
EQUICENTRUM                                                                                  1                       952 
 
Celkem                                                                                               132               566.825                                                 
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       Takto byla navržena 1.etapa transformace. Komise se obrazně řečeno zhroutila, protože téměř rok se její 
členové scházeli a každý tam pindal nesmysly a za nic nezodpovídal. A najednou bác, ranec, který měl 
několik set stránek a kdy každé rozhodnutí neslo s sebou určité osobní riziko. Jak z toho ven, naštěstí, že se 
blíží červen a s ním volby, ono to nějak dopadne a pak se uvidí. A taky, že se vidělo. Tak zase dál příště. 
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