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Ohlédnutí za rokem 1989 aneb dej v…..vi moc 

Po událostech v listopadu 1989 se řada občanů mylně domnívala, že bude vše lepší. Opak se 
stal pravdou.                                                                                                                                          
K moci přišla řada lidí, kteří za minulého režimu, i když mnozí z nich měli vysokoškolské vzdělání, 
nic neuměli, a tak jsme díky nim dospěli do stavu, kdy je vše rozkradeno za podivných okolností, za 
pakatel rozprodáno, což se týká nejen podniků, bank atd., ale i nerostného bohatství, např. prodej 
vápence, kaolínu, zahraničním firmám. Došlo k zneužití ochranných známek a významných 
patentů, které různými a evidentně nelegálními cestami mizely do zahraničí. Příkladem jsou např. 
československé patenty Výzkumného ústavu bavlnářského v Ústí  nad Orlicí na bezvřetenové 
předení, které vymizely do Švýcarska, odkud licence na výrobu bezvřetenových tkalcovských stavů 
byla prodána do Japonska, Číny atd.. Je evidentní, že tímto způsobem přišla ČR o milióny korun. 
Prodaly se nejenom sdělovací prostředky, ale i banky, vodovody, kanalizace atd., tzn. nejen zlato, 
stříbro ale i bronz. Republika byla díky těmto lidem nedozírně zadlužena, přičemž nikdo neví, o 
jaké půjčky šlo a za jakým účelem. A tak jsme se stali největším skladištěm a překladištěm Evropy. 
Řadu podniků zakoupily za pakatel zahraniční firmy, aby je následně zrušily a neměly tak pro své 
vlastní firmy konkurenci. 

Zvláštní sortu těchto osob tvoří skupina prognostiků vydávajících se za vynikající ekonomy, 
i když opak se ukázal pravdou. A tak došlo např. k tomu, že sociální a zdravotní položky státní 
rozpočtu, které všude na světě jsou samostatné, byly spojeny se státním rozpočtem a následně 
vytunelovány atd.                                                                                                                                                 
Samostatný problém je kupónová privatizace, ve skutečnosti největší podvod v dějinách republiky. 
Řada politiků, kteří se dostali do nejvyšších státních pozic ČR, si s sebou přivedla mladé 
soukmenovce nejen bez patřičného vzdělání, a tam kde vzdělání měli, bez patřičné praxe a 
morálních vlastností, kterou začali získávat třeba jako poradci ministrů. Tak se stalo, že ministrem 
vnitra ČR a následně předsedou vlády ČR se stal Stanislav Gross a další, kteří se tehdejšímu 
předsedovi vlády, Miloši Zemanovi, odvděčili tím, že mu při volbě prezidenta pomohli k jeho 
prohře.                                                                                                                                  
Samostatnou skupinu tvoří tzv. majetek bývalého SSM, i když z více jak 96% o žádný majetek 
SSM nešlo, neboť se jednalo o majetek bývalých organizací dětí a mládeže z roku 1968 – 1970, 
který svůj majetek, na základě dvou usnesení ÚV KSČ O vybudování jednotné organizace dětí a 
mládeže pod názvem SSM, musely předat v roce 1970 SSM. Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že 
podle občanského zákoníku v platném znění se SSM nemohl stát majitele tohoto majetku a byl 
z tohoto důvodu pouze jeho neoprávněným držitelem – detentorem. Tzn., že ústavní zákon č. 
497/1990 Sb., O majetku SSM, se na tento majetek nevztahoval. S tímto názorem se ztotožnil Ústav 
státu a práva AV ČR ve svém posudku vypracovaném pro MH ČR ze dne 21. 3. 1994, kde na str. 5, 
bod 2 uvádí „jestliže ovšem KSČ a SSM měly v držení věc cizí, tzn. věc, která vlastnicky náleží 
někomu jinému a KSČ, respektive SSM, ji nabyly do své detence, popř. občanskoprávní držby, na 
základě nějakého právního titulu,(např. nájmem, vypůjčením apod.), režim obou zákonů se na tyto 
věci nevztahuje“. Obdobné stanovisko zaujal ve svém rozsudku i Nejvyšší soud ČR, čj: 29 Odo 
1076/2005-366 ze dne 23. 3. 2006. 
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Bezprostředně po listopadu obnovily některé organizace dětí a mládeže svou činnost. SKM, 
JUNÁK, Česká tábornická unie, Liga lesní moudrosti atd. a požádaly MV ČR o souhlas 
s pokračováním činnosti. Jak dnes zjišťujeme, měla MV ČR příkaz žádné  organizací dětí a mládeže 
registraci z roku 1968 neobnovovat a tlačit je k tomu, aby se zaregistrovaly jako organizace zcela 
nové. Tímto nezákonným počínáním MV ČR přišel např. JUNÁK o zámek Štiřín. SKM byla 
registrace obnovena až po 12 letech, a to v roce 2002, na základě pravomocných rozsudků OS 
v Náchodě a OS pro Prahu 7. 

Od roku 1990 usiluje SKM o navrácení svého majetku neoprávněně drženého organizačními 
složkami ČR. 

Po roce 1990 vytvořily organizace dětí a mládeže tři Majetkoprávní unie a to, ČSFR, ČR a 
SR, které velice rychle zmapovaly majetek SSM a rozhodly, že majetek, který patří organizacím 
dětí a mládeže, které obnovily činnost, jim bude navrácen, a tam kde došlo k jeho odprodání nebo 
převedením na jiného majitele jim bude nahrazen, zbytek pak rozdělen mezi další organizace dětí a 
mládeže. Tuto dohodu však překazilo přijetí zákona č. 497/1990Sb., O majetku SSM, který je 
obecně považován za největší paskvil, který kdy v dějinách ČR byl přijat. S názorem, že se jedná o 
nejnižší právní úroveň, se ve svém posudku ztotožnil i Ústav státu a práva AV ČR.                           
I přesto byla ustavena komise vlády ČR, která měla v úmyslu navrátit majetek organizacím, které 
obnovily činnost a další rozdělit mezi ostatní organizace dětí a mládeže.                                            
Poté, co byl majetek z MV ČR převeden na nechvalně známé MH ČR vedené Karlem Dybou, tak 
věci dostaly zcela jiný rozměr. Majetek byl pronajat soukromým osobám či firmám, a to za pakatel, 
a ty jej doslova vydrancovaly jako loupežníci. Tomu tiše přihlížela jak MF ČR, tak Poslanecká 
sněmovna i Senát Parlamentu ČR. 

Přesto, že ústavní zákon č. 197/1990 Sb., doslovně uvádí, že tento majetek má být výhradně 
použit pro děti a mládež, dochází postupně k jeho odprodeji, a to za směšné ceny a tak k jeho 
rozkradení. Na řadě těchto transakcí se podílel Fond dětí a mládeže, i v likvidaci. Vzhledem k jeho 
hospodaření a kontrolám NKÚ, došlo k jeho likvidaci. Největší svinstvo se u FDM začalo dít 
v době, kdy byl odvolán Výbor FDM v čele s Ing. Kučerou a předsedou FDM, následně 
 likvidátorem, se na návrh mladého sociálního demokrata Radima Turka, stal Ing. Žák, dosavadní 
ředitel AGM, a.s., kterého v této funkci nahradil právě odvolaný ředitel FDM, Ing. Kučera, takže 
vlk se nažral a koza zůstala celá.                                                                                                                                                     
Za činnosti Ing. Žáka dochází k řadě nezákonných odprodejů majetku ve správě FDM, a to v době, 
kdy byl tento prodej na základě zákona o likvidaci FDM výslovně zakázán, viz. šetření NKÚ, která 
uvádí, že řada majetků byla pod cenou prodána firmám se sídlem v USA a že majitele nelze 
dohledat. Otázkou v této souvislosti zůstává, proč NKÚ nepožádal USA o spolupráci – zlé jazyky 
tvrdí, že v těchto šmelinách jede Stanislav Gross. Jak to ve skutečnosti je, možná ukáže budoucnost. 

SKM na navrácení svého majetku uplatnil nárok v roce 1990, tzn. že se na jeho majetek 
nevztahuje zákon č. 497/1990 Sb.. 
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Je ostudou ČR a jejich organizačních složek, že se o svůj majetek musíme soudit 20 let a jak 
ČR, tak organizační složky státu, zejména MV ČR a MF ČR ani vlády ČR neučinily nic pro to, aby 
tyto křivdy byly napraveny. Naopak činí vše pro to, aby žaloby podané SKM byly co nejvíce 
ztíženy nebo zamítnuty. Nejvíce se v tomto směru činí Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, který navíc neoprávněně zasahuje do nezávislosti soudů. Dokladem toho je dění 
kolem firmy Stavocentral, a.s., která je prokazatelně majetkem SKM. Uvedená firma byla vedením 
společnosti za součinnosti správních a dozorčích rad se souhlasem MF ČR dlouhodobě tunelována a 
záměrně zadlužována a z tohoto důvodu na podzim 2009 dána do likvidace. SKM podal trestní 
oznámení na MF ČR.                                                                                                                                                           
Ve všech těchto souvislostech a vzhledem k zadluženosti ČR vyvstává nutně otázka, kdy konečně 
bude někdo za toto svinstvo volán k odpovědnosti a proč dosud nebyl přijat zákon, ať každý občan 
ČR prokáže, kde vzal od roku 1989 majetek nad 5mil Kč. Není pochyb o tom, že v případě přijetí 
takového zákona by byl dluh ČR minimální nebo žádný. 

V ČR existuje řada osob vlastnících řadu firem a občanských sdružení, mezi nimiž dochází 
k daňovým únikům. Ani tuto situaci dosud nikdo neřešil a ani se zřejmě řešit nesnaží. 

A tak se nutně nastoluje otázka, co se ještě nechá rozkrást nebo v tichosti vytunelovat. 

 

Z     D Ě J I N    S K M      -        Č A S O P I S Y 

 

JUDr. Jaroslav Holý 

KLUBÍ ČKO (1991 – 2001) 

Po obnovení SKM v roce 1990 a po II. Konferenci v prosinci 1990 bylo zřejmé, že svaz 
potřebuje nějaké periodikum. Možnosti vydávat časopis podobného rozsahu a úrovně nejčastěji 
(alespoň měsíčně) kluby informovat, vzniklo tedy KLUBÍČKO (odvozeno od slova klub). Nápad 
vzešel z Golčova Jeníkova, kde pak byl časopísek 2 roky vytvářen, jeho tvůrci byli Jaroslav Holý a 
Věra Holá z tamějšího turistického klubu STOPY. 

Technika byla relativně primitivní, časopis se tiskl na psacím stroji a pak se v Praze 
rozmnožoval, měl jen 4 strany a formát A5. Nicméně však svoje poslání plnil, podával 
nejaktuálnější informace, v 6. – 12. čísle I. ročníku přinesl seznam klubů (tehdy jich bylo 104), 
informoval o Radě mládeže, o ECYCu a o nových právních normách, svoje vzkazy členstvu zde 
poslali čelní funkcionáři ČMR a na pokračování zde vycházely dějiny SKM, z kterých pak po letech 
vznikly Holého Dějiny SKM vydané v roce 2008. II. ročník v roce 1992 měl podobný obsah, rozsah 
i grafickou stránku jako v roce 1991. (V roce 1991 vyšel  reprezentativnější Klubový zpravodaj, 
bohužel zůstalo jen u jediného čísla). 

Od III.  ročníku v roce 1993 se již časopis vytvářel v Praze na Českomoravské radě SKM 
(velkou zásluhu na tom má tajemník a pozdější předseda Miloslav Huttr), 1. číslo bylo dokonce 
28stránkové i s ilustracemi a vydané již tiskem. Skromnější, avšak nikoli na újmu obsahu, byla čísla 
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další, podobně jako v roce následujícím. V roce 1993 vyšla tři čísla, v následujícím čtyři. Menší 
periodicita byla nahrazena rozsahem, obvykle to bylo 16 – 18 stran. Obdobně to bylo 
v následujících dvou letech, 1995 a 1996, kdy vyšla objemná tři, event. 4 čísla. Útlum v činnosti 
svazu se projevil i na časopisu. V roce 1997 vyšla jen dvě čísla a v následujícím již jen jedno velmi 
útlé. Pak nastává dvouletá mezera a blýskání na lepší časy ukazuje první a jediné číslo Klubíčka 
v roce 2001, které je velmi obsáhlé a jako jediné formátu A4. 

 A pak už v roce 2002 přichází po Klubíčku SPEKTRUM. 

Na ukázku připojuji tři titulní stránky.   
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Z činnosti našich Klubů mládeže 

Dětský folklórní soubor Úsviťáček České Budějovice  

Dnes Vám chci představit dětský folklórní soubor Úsviťáček, který registraci Svazu klubů 
mládeže obdržel v březnu 2008. Je to jeden z nejúspěšnějších tanečních a pěveckých kolektivů 
jižních Čech. V příštím roce soubor dovrší 25 let od svého založení.  

 Úsviťáček sdružuje děti ve věku od 7 do 14 let, které vesměs přebírá z tzv. Folklórní 
přípravky. Ta připravuje děti pěti- až šestileté právě pro budoucí souborovou práci. Úsviťáček tak 
rovněž vychovává taneční dorost pro Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit s dlouholetou tradicí, 
jenž patří k naprosté špičce jihočeského folklóru. 

 V současné době má Úsviťáček 20 členů a také svoji vlastní dudáckou muziku. Trénuje 
2 hodiny týdně v baletním sále Domu dětí a mládeže v Českých Budějovicích. Občas pořádá i 
víkendová soustředění, která urychlují a zkvalitňují nácvik repertoáru. 

 Svůj program soubor čerpá z rozsáhlého bohatství písní, tanců, zvyků a her jižních Čech, 
zejména pak z národopisných oblastí Doudlebska a Blat, které upravuje pro svá pódiová a jevištní 
vystoupení. Úsviťáček šíří a pěstuje lásku a úctu k lidovým tradicím. 

 Tento dětský folklórní soubor často vystupuje na veřejnosti a účastní se folklórních 
přehlídek. V tomto roce se například umístil na 2. příčce v Krajské přehlídce dětských folklórních 
souborů. Je též častým účastníkem Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích, občas 
zajíždí vystupovat do německého Pasova a každoročně se účastní mezinárodního dětského 
folklórního festivalu v Českém Krumlově pořádaného při příležitosti Svatováclavských slavností. 
V neposlední řadě ještě uvedu, že Úsviťáček získal také 2. místo na festivalu dětských souborů 
v tureckém Istanbulu.  

Pro ilustraci zhlédněte předpokládaný přehled vystoupení v letošním čase Adventu. Vždyť 
Vánoce se blíží a soubor svými pořady dokáže potěšit nejedno srdéčko: 

- veřejná nahrávka vánočních koled v Českém rozhlase v Č. Budějovicích; 
- tradiční pásmo „Koledy na schodech“ v Jihočeském muzeu (ve spolupráci se souborem 

Úsvit); 
- Vánoční koncert na Radničním nádvoří v Č. Budějovicích; 
- Vánoční program pro Světlušku (nevidomé děti) v českobudějovickém nákupním 

centru Globus; 
- Živý betlém v DK Včelná u Č. Budějovic (ve spolupráci se souborem Úsvit). 

Přeji dětskému folklórnímu souboru Úsviťáček v jeho další činnosti hodně radosti, vytrvalosti a 
mnoho krásných vystoupení a také to, aby děti měly folklór stále více rády. 

vedoucí Úsviťáčku: Anna  Stecherová vedoucí taneční složky: Alena  Jalůvková 

vedoucí muziky: Miroslav  Stecher vedoucí Folkl. přípravky : Marie Oberfalcerová 

Marie Oberfalcerová, členka ČMR SKM 
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WERICHOVCI 
 
Denní stacionář Naděje, středisko Rokytnice Vsetín, uspořádal koncem uplynulého týdne již pátý 
rok společenský večer s názvem Veselé vsetínské vozíčky. Tato společenská událost se uskutečnila 
v Mramorovém sále vsetínského zámku. 

 
Hosty  večera byli klienti stacionáře, zdravotně postižení z regionu Vsetínsko, přátelé z Otrokovic ,   
členové sdružení Werichovci , rodiče našich klientů kamarádi a veřejnost.  V krásném prostředí 
vsetínského zámku jsme tančili, radovali se z vystoupení našich hostů, z výher v tombole a dokonce 
přijel na zámek jedinečný a slavný ,,Elvis.“ 
  
Tato akce se nám podařila díky podpoře několika sponzorů a pomoci našich dobrovolníků a přátel, 
kterým tímto děkujeme a vážíme si jejich přízně. Nejvíce úsilí na tuto společenskou událost musí 
vynaložit tým pracovníků denního stacionáře v Rokytnici a klienti, za což je moc chválím a děkuji. 

Eva Trčálková, vedoucí střediska 
 

VODNÍCI  A  STRAŠIDLA  V POHÁDCE 

(z Obšťastníku  prosinec 2009/3, ročník XIX, Zpravodaj sdružení WERICHOVCI) 
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Vodník Čochtan a jeho družina byli letos náramně spokojeni. Proč? Inu proto, že všude kolem 
plavali kapříci, obcházeli švarní rybáři z Třeboňského rybářství, kteří oslavovali svoje úspěchy 
doma i ve světě a kromě toho v sobotu v 29. srpna  od rána krásně+ hustě pršelo, takže vodníci 
nemuseli máčet šosy. Náměstí vonělo po rybách, na pódiu vyhrávala  swingová kapela a střídal se 
jeden účinkující za druhým. V zámeckém parku děti řádily u pohádkových zastavení, chytaly 
kapříky se zavázanýma očima a zkrášlovaly se, aby byly  v gala připraveny na odpolední průvod. 
Nejkrásnější pak dostali sladkou odměnu a večer se přišli bát při strašidelné diskotéce. Všechna 
strašidla se pak rozběhla po městě a zastavila se i v cukrárně Pohádka, kde každý dostal něco 
dobrého a pak pokračovala ve strašení. Tento veselý rej byl rozvířen díky mnoha třeboňským 
kamarádům, především rybářům, kteří je vzali pod svá křídla, zámeckému panu Hanuši – 
Hofmanovi za užitečné rady, Zlaté hvězdě, pekárně u Světa a cukrárně Pohádka, že nenechali 
pohádkové bytosti o hladu, Bílému koníčkovi, Šupině, Vratislavskému domu, Rybářskému 
učiliště a pivovaru Regent za materiální zabezpečení a dary, informačnímu a kulturnímu 
středisku za vylepení plakátu a zázemí v kině a samozřejmě všem dětem a jejich rodičům, že mají 
vodníky stále rádi. 

AIKIDO 
Letní škola aikido v Třešti , srpen 2009 
Začátkem srpna jsme si udělali naši první letní školu – 5 dní intenzivního cvičení v Třešti u Jihlavy. 
Mimo členů našeho klubu přišlo i několik aikidistů z jiných dódžó a denní program obsahoval 
kromě dvou tréninků aikido i hodinu různých pohybových cvičení a her, kterou vedla učitelka tance 
Anka.  
Také jsme se chodili koupat do zatopeného lomu, hráli jsme biliárd a ping-pong v místní hospodě, 
jedli, pili a odpočívali od shonu v Praze.  
Děkujeme třešťským aikidistům a Sokolskému domu Třešť za pomoc s organizací semináře a 
poskytnutí zázemí.  

Seminář  Sei ichi Sugano sensei, zář í  2009, Praha 

V září 2009 jsme organizovali opravdu výjimečný seminář – hostili jsme pana Seiichi Sugana, 
starého japonského učitele, který začínal cvičit v padesátých letech u zakladatele aikido.  
Celá akce se velmi povedla – na pět intenzivních tréninků se sešli aikidisté z různých koutů České 
republiky i Evropy, pod pozorným vedením pana učitele cvičili všichni ve velmi srdečné atmosféře.  
Velké díky patří členům klubu Aikido Vinohrady a všem ostatním, kteří pomohli tuto událost 
zorganizovat.  

Historie majetku bývalého SSM 

pokračování 

Autor: Ing. Vlastimil Pobořil  

K A P I T O L A   VII. 

       V kapitole VII. navazuji na předchozí dvě kapitoly a dokončím povídání o organizacích a 
institucích, a o lidech, kteří v nich působili a v majetku se angažovali, ať již profesionálně nebo 
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z pozice dobrovolných pracovníků. Jak z  předchozích kapitol vyplývá, některá jména se vyskytují 
v několika institucích, což je pochopitelné a vyplývalo to z jejich pracovních povinností nebo 
zainteresovanosti v mládežnickém hnutí. Nelze však vyloučit ani alternativu jistých úvah o 
možnostech osobního profitu. 

12.  Socialistický svaz mládeže (Svaz mladých): 

Socialistický svaz mládeže jako „dobrovolná“ společenská organizace mládeže byl založen 
v listopadu 1970. Svou činností navazoval na ČSM. Zároveň se stal členskou organizací Národní 
fronty. Jeho ústřední výbor (ÚV SSM), jako orgán Svazu, řídil práci SSM mezi sjezdy v rámci celé 
ČSSR a současně byl zřizovatelem podniků, hospodářských a účelových zařízení. Po jeho 
případném zrušení, jako společenské organizace, by se provedla v souladu s tehdy platným zák. č. 
109/1964 Sb. (hospodářský zákon), majetková likvidace. To je nutné si připomenout v souvislosti 
s listopadem 1989, kdy zrušení SSM se stalo realitou a kdy se začal řešit jeho majetek. Na 
mimořádném sjezdu SSM, který se konal ve dnech 27 - 28. ledna 1990, předešli svazáci celkem 
chytře dobu, takže ustanovení hospodářského zákona o majetkové likvidaci nemohlo být použito. 
Mimořádný sjezd schválil mimo jiné  

- změnu názvu organizace na Svaz mladých 

- programové prohlášení Svazu mladých 

- stanovy Svazu mladých platné do řádného sjezdu. 

- uložil Federálnímu koordinačnímu centru SM iniciovat jednání u kulatého stolu týkající se  

  majetku SSM za účelem efektivního využití společného majetku všemi dětskými a  

  mládežnickými organizacemi, které o to projeví zájem (tato skutečnost je konstatována i v 

  dopise presidentovi republiky – viz. odd. 4.11) 

Dne 25. 4. 1990 nabylo právní moci rozhodnutí federálního ministerstva vnitra čj. OV-487/P-90, ze 
kterého vyplývá, že FMV schvaluje stanovy dobrovolné organizace Svazu mladých se sídlem 
v Praze a s působností na celém území ČSSR. Současně byl téhož dne Svaz mladých zaregistrován 
na odboru vnitřních věcí Národního výboru hl. m. Prahy. 

Dne 1. 5. 1990 nabyl účinnosti zák. č.83/1990 Sb., o sdružování občanů. V jeho paragrafu 19, odst. 
1 je uvedeno, že dobrovolné organizace ustanovené podle zákona z roku 1951 o dobrovolných 
organizacích a shromážděních, které nezanikly, se považují za sdružení podle nového zákona a jsou 
povinny do 30. 6. 1990 oznámit ministerstvu vnitra ČR svůj název, sídlo a stanovy. Svaz mladých 
tak učinil dne 3. 5. 1990. V novém zákoně se dále říká, že pro případy zániku organizace 
dobrovolným rozpuštěním, provede majetkové vypořádání likvidátor určený ministerstvem, tj. MV 
ČR. 

Z uvedených skutečností je zřejmé, že u SSM došlo pouze k transformaci Socialistického svazu 
mládeže do Svazu mladých bez toho, že vznikl nějaký nový právní subjekt do té doby neznámý, 
který by měl uspořádat své majetkové vztahy s  bývalým SSM. Tomu odpovídá i skutečnost, že 
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nebyli jmenováni likvidátoři a nebylo nakládáno s likvidační podstatou. Závěrem logicky vyplývá, 
že Svaz mladých není právní nástupce SSM, ale toliko pokračovatel (neprávní nástupce) SSM, 
který již p ři svém vzniku disponoval s majetkem SSM. K faktické likvidaci podstatné části 
majetku však dochází až v souvislosti s ústav. zák. č. 497/1990 Sb.. Funkci likvidátorů zde plní de 
facto zmocněnci jmenovaní na základě rozhodnutí Federální vlády ČSFR federálním ministerstvem 
financí. Svaz mladých však nadále disponoval majetkem, který organizace obdržela:                       

- od svých členů ve formě příspěvků 

- z hospodářských zařízení SSM (zálohy na odvody r. 1990) 

- od státu k určenému účelu a za stanovených podmínek (dotace) od 1. 1. 1990, 

což z hlediska legislativy podléhalo příslušným ustanovením v té době platného hospodářského 
zákona. 

Majetek ÚV SSM (RKC SM) spadal pod § 2 ústav. zák. č. 497/1990 Sb., neboť v době nástupu 
zmocněnců na tento orgán, nebyl v jeho účetních dokladech žádný nemovitý majetek evidován.  ÚV 
SSM v závěru své slávy zřídil samostatnou agenturu AGM, na kterou převedl nemovitosti, o 
kterých de facto nadále rozhodoval z pozice své moci. Jako přímo do očí bijící příklad lze uvést 
Lesní zámeček Veselíkov, který byl opředen celou řadou záhadných událostí z doby okupace, ale i 
po padesátých letech, kdy sloužil jako odstupné vdově po spolusoudruhy popraveném vedoucím 
tajemníku strany Rudolfu Slánském. Samo zařízení bylo exklusivním, avšak varujícím příkladem, 
jak si mladí funkcionáři totalitního režimu začali hrát na novodobou šlechtu. Nemovitost se nalézala 
v prostoru České Sibiře uprostřed lesů s oplocenou oborou, do které neměl nikdo z plebejců, a 
dokonce ani nikdo z nižších funkcionářů, přístup, takže nemohl vidět, co se za zdmi budovy děje. 
V oboře pobíhala různá zvěř, která se stávala terčem pro kratochvíli vrchnosti. Vlastní objekt měl i 
svůj bazén a navíc byl vybaven uměleckými díly značné hodnoty. Tato díla byla po listopadu 1989 
ukradena a zloději nedopadeni. Celá komedie, která se kolem krádeže odehrávala, vedla 
k domněnce, že šlo o dobře zorganizovanou svazáckou provokaci, kterou byly umělecké skvosty 
přemístěny na dostatečně bezpečná místa. Bohužel, ani vlastní zámeček jako nemovitý majetek, se 
nepodařilo převést do majetku státu a věc vyprchala do ztracena. Osobně jsem tuto stavbu navštívil 
s Johnem Bokem v květnu 1991 a na vlastní oči jsem měl možnost posoudit, jak „milovaní zástupci 
lidu“ užívali výdobytky socializmu. Podobně dopadly i některé další nemovitosti, které byly pod 
správou RKC SM. O  jednom případu je zmínka i v odd. 4. 11 kap. IV. 

Hodnota majetku bývalého ÚV SSM (FKC SM) byla k 10. 2. 1992 v těchto účetních číslech: 

    položka majetku                                  stav (tis. Kč) po uplatnění 

                                                                usnes. vlády ČSFR č. 611/1991 

    Peníze: 

    - pokladní hotovost                                              100,99 

    - ceniny                                                                  781,48 
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    - peníze na cestě                                                    171,77 

    - běžný účet                                                       42.650,13 

    - investiční účet                                                 -    584,88 

    - rezervní fond                                                     3.007,14 

    - fond solidarity                                                 10.792,87 

    - fond iniciativy                                                   3.014,40                        

    - ekofond                                                              1.766,07 

    součet                                                                 61.689,97 

    - pohledávky                                                      44.024,52 

    - potraviny                                                                91,70 

    - odpočet mzdových nákladů                           -   321,30 

    finanční prostředky celkem                           105.481,89 

    Fyzický majetek: 

    - základní prostředky                                      26.833,00 

    - investice                                                         10.537,70 

    - materiál                                                               444,00 

    - umělecké předměty                                            314,70 

    součet                                                                38.139,40 

    C e l k e m                                                       143.611,29 

    Valutové konto                                                 82.456,35 USD 

Pozn.: Z celkových finančních prostředků ve výši 105. 481,89 tis. Kč byla převedena na účet 

           Federace (FMF ČR) dne 6. 2. 1991 částka 4. 331,13 tis. Kč, zbývající částka 101. 150,76  

           tis. Kč byla předmětem žaloby ze dne 12. 6. 1992 čj.: 518304/92-77 (viz odd. 4.13, kap. IV) 

Odpovědní zástupci SSM (SM): 

Nebudu se zde zabývat exponenty minulého režimu, to v každém případě spadalo do kompetence 
spravedlnosti, jistým úvahám jsem se věnoval v kapitole III. v souvislosti s ústavním zákonem. 
Zde uvedu pouze dvě jména, která však již zazněla v předchozích kapitolách. 

Ing. Martin Ul čák 
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po listopadu 1989 předseda ÚV SSM, v lednu 1990 pak předseda FKC SM. V době, kdy se SM 
samorozpustil, začal podnikat. Tvrdil, že si z majetku bývalého SSM nic nevzal, neboť byl tento 
majetek údajně radioaktivní a on nechtěl svítit. Rovněž byl přesvědčen, že sehrál významnou roli 
v listopadové sametové revoluci a že spoluorganizoval průlomová jednání v prvním týdnu revoluce. 
Takovéto bohapusté kecy jsou v přímém rozporu s chováním těchto lidí v letech 1990 – 1992, kdy 
se sám osobně Martin Ulčák aktivně angažoval proti ústavnímu zákonu a kdy v r. 1992 nevysvětlil 
ani nedoložil, kam ti hoši zašantročili ty miliony (výše uvedené). Určitě musely někde skončit. Za 
to, že to nebylo odhaleno, jsou plně odpovědné orgány činné v trestním řízení, neboť prakticky 
vůbec v té době nereagovaly na celou řadu podnětů. A tak dnes může bývalý svazák pindat, co mu 
na jazyk přijde, neboť je přesvědčen, že lidi, co kradou, ho v každém případě pochopí a slušní lidé 
ho nezajímají. 

Ing. Jiří Raška 

působil v Severomoravském kraji, ve volebním období 1990 - 92 byl poslancem ČNR za KSČM, ve 
Svazu mladých zastával funkci předsedy RKC SM. Podle vyjádření zmocněnkyně pro RKC SM, 
Niny Šuškevičové, byla jeho spolupráce se státními orgány do značné míry rozporuplná. Patřil do té 
skupiny svazáků, kteří jako aktivní polistopadoví politici, měli informace z prvé ruky, a proto byli 
schopni dostatečné manipulace se svými protivníky. Osobně jsem se s ním setkal jenom jednou, 
někdy začátkem roku 1992 ve funkci ředitele odboru na MHPR ČR, a to přímo v Poslanecké 
sněmovně ČNR. Tématem rozhovoru byly připomínky svazáků k ústavnímu zákonu, přičemž se 
jednání vedlo v duchu předchozích jejich námitek 

13.  Podniky, hospodářská a účelová zařízení SSM : 

Na tyto organizace a jejich majetek se vztahoval §1 ústav. zák. č. 497/1990 Sb.. Bližší čísla o 
majetku těchto organizací jsem již uvedl v odst. 2.3 kap. II. V této kapitole zrekapituluji tato čísla a 
uvedu jména vedoucích pracovníků. Funkcionáři SM se snažili svými připomínkami oponovat §1 
zákona, jejich připomínky však neovlivnily převod organizací do vlastnictví státu, tj. do působnosti 
MHPR ČR, které vstoupilo do transformace jako zakladatel těchto podniků a zařízení. Převod byl 
proveden postupně a ukončen k 31. 3. 1992 v číslech vycházejících z ročních uzávěrek k datu 31. 
12. 1991. 

organizace                                                           majetek v tis.Kč    vedoucí (ředitel) organizace 

Pražská správa účelových zařízení                           117.203           Ing. Jaroslav Šrámek 

Jihočeská správa ´účelových zařízení                        67.271            JUDr. Josef Cepák 

Západočeská správa účelových zařízení                    36.566            Ing. Vladimír Kolá ř 

Severočeská správa účelových zařízení                     74.179            Josef Bastl 

Východočeská správa účelových zařízení                  93.623            Jiří Jesenský 

Severomoravská správa účelových zařízení            143.876            Ing. Josef Kašík 

Jihomoravská správa účelových zařízení                155.820            Ing. Rostislav Hradecký 
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Cestovní kancelář mládeže                                       525.045            Ing. Ivan Březnem 

Rekreačně-vzdělávací zařízení Seč                          218.903            Ing. Milan Bukač 

Mladá fronta Praha                                                   206.407            PhDr. Marie Košková 

Stavocentrál Praha                                                    108.682            Ing. Jiří Víta 

Agentura mládeže Praha                                            53.339            Ing. Jiří Uhlík 

M – ART Praha                                                         -   1.377 

Dům československých dětí Praha-Hrad                     5.447 

Pozn.: v majetku byly ještě Středočeská správa účelových zařízení a Zenitcentrum. První  

           organizaci zrušilo v červenci 1990 RKC SM, a to v rozporu se zákonným opatřením 

           čís.177/1990 Sb., a Zenitcentrum bylo dáno do likvidace z úrovně Federace v r. 1991. 

14.  Mládežnické organizace obnovené a nově vzniklé: 

Tato kategorie a hodnocení jednotlivých občanských sdružení a jejich činnosti bylo v kompetenci 
MŠMT ČR, proto bylo toto ministerstvo ve hře od samého počátku sametové revoluce. Při 
vypracování prvního návrhu transformace se vycházelo z filozofie, že budou zohledněny požadavky 
těch sdružení, která byla zakázána za nacismu, posléze znovu po roce 1948 a opětně po roce 1968 a 
dále těch sdružení, která vznikla v době Pražského jara a krátce na to byla jejich činnost rovněž 
zakázána. Mělo to svoji logiku a navíc to bylo i ve filozofii státních orgánů, především v letech 
1990 – 91 orgánů federálních. Do první skupiny patřil Junák - svaz skautů a skautek, křesťanské 
organizace YMCA a YWCA, Česká tábornická unie, Woodcraft - liga lesní moudrosti, do 
druhé pak Svaz klubů mládeže, Juvena, apod. Navíc např. ČMR SKM byla  jediná organizace, 
která pracovala převážně s neorganizovanou mládeží. Mimo tyto organizace vznikla celá řada 
nových občanských sdružení, avšak vznikly i organizace, které byly pohrobky minulého režimu a 
které neskýtaly zcela transparentně svoji proklamovanou úroveň. Z hlediska transformace majetku 
byly posuzovány jako třetí skupina. 

Po listopadu 1989 vzniklo postupně několik stovek organizací, evidenci o nich vedl příslušný odbor 
na MŠMT ČR. Celkový počet těchto organizací se pohyboval kolem čísla 350. Bylo zcela 
evidentní, že v mnoha případech šlo o určitou živelnost, že mnohé budou mít i jepičí život.  Značná 
část měla pouze lokální působnost. Posouzení demokraticko-ideologické úrovně každé z nich 
nemohlo být jistě objektivní. Vznikly i „pidiorganizace“, které z hlediska práce s mládeží byly 
naprosto bezvýznamné. Proto určitou úlohu měla sehrát Majetko - právní unie, o jejímž poslání je 
pojednáno v odd. 2, kap. II. Její činnost od roku 1992 měl suplovat tzv. Poradní sbor. Skutečností 
je, že objektivní posouzení každé organizace ze zhruba třistapadesáti, bylo svým způsobem nad síly 
tehdejších možností a nahrálo, mimo jiné důvody těm, kteří v polovině roku 1992 otočili způsob 
transformace prosazením usnes. vlády ČR č. 598/1992Sb.. Věnovat se konkrétním osobám a jejich 
jménům nepovažuji za podstatné. 
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15.  Majetko-právní unie mládežnických organizací : (viz kapitola II) 

16. Poradní sbor komise vlády ČR : 

Poradní sbor se ustavil 15. ledna 1992 po dohodě představitelů mládežnických organizací 
s předsedou komise vlády ČR Vladimírem Duškem. Byl logickým pokračováním Majetko - právní 
unie a jeho snahou měla být nápomoc komisi vlády ČR při poskytování informací o konkrétních 
mládežnických organizacích, které se dostaly do hry uplatňováním svých požadavků. Komise jeho 
ustavení prakticky neuznala, blahosklonně ho však trpěla, ale dala mu jasně na vědomí, že do 
činnosti komise nebude nikterak zasahovat. Jeho činnost se stala vyloženě formální záležitostí, a tak 
se v druhé polovině roku 1992 mohlo stát, že kolo dějin otočili vyznavači veškeré mládeže o sto 
osmdesát stupňů bez účasti těch, kterých se to bezprostředně týkalo, tj. samotných dětských a 
mládežnických organizací. Důvodem prý byla skutečnost, že se komise vlády ČR (podle Karla 
Dyby, který se to dozvěděl z Reflexu č.16/1994, tj. až dva roky poté), údajně nedohodla na tom, 
která organizace je ta, která skutečně pracuje s mládeží, a která je ta, kterou vedou šmelináři a 
zlodějové. Transformovaný poradní sbor se pak znovu dostal do hry v roce 1993, kdy začala 
pracovat parlamentní komice pro mládež.  

Členové poradního sboru: 

PhDr. Václav Vlček                – mluvčí poradního sboru 

                                                    Česká tábornická unie (ČTU) 

JUDr. Lubomír Drápal          – Křesťanské sdružení mladých mužů (YMCA)  

Miroslav Blahout                   – Konzultační rada 

                                                    (tato rada sdružovala nově vzniklé organizace s nálepkou  

                                                     postsvazácké minulosti) 

Zdeněk Nushart                     – Pionýr 

Stanislav Gross                      – Rada mládeže ČR (RM ČR) 

Ing. Ivan Bláha                        – Svaz klubů mládeže (ČMR SKM) 

Vladimír Michal                     – Křesťanské kluby 

Ing. Karel Vaněk                    – Junák-svaz skautů a skautek 

Jan Kúhn                                – Křesťansko-demokratická mládež 

Posoudit, zda tento sbor byl dostatečně reprezentativním vzorkem, nebylo v kompetenci MHPR 
ČR, bylo však morální povinností komise vlády ČR, aby tuto věc prověřila. Navíc v komisi seděl 
náměstek MŠMT ČR, Jan Bělohlávek, který mohl svou vahou jistě komisi inspirovat. Že tak 
neučinil, ukazuje na to, že od samého začátku byl na druhé straně a tudíž nevzal na vědomí závěry, 
které učinil jeho odbor pro mládež. 
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17.  Obchodní společnosti na majetku SSM : 

Obchodní společnosti byly založeny na základě usnes. vlády ČR č.598/1992 a to tak, že organizace 
uvedené pod pol. 13 (mimo posledních dvou), byly transformovány ze státních organizací na 
obchodní společnosti, jejichž jediným vlastníkem je stát. V dalším uvedu složení představenstev a 
dozorčích rad jednotlivých společností. Z výčtu jmen osob, které tyto posty obsadily, jednoznačně 
vyplývá, že občanská sdružení dětí a mládeže byla zcela ignorována a tak se vkrádá oprávněná 
otázka, komu tato transformace měla prospět a komu celá šaškárna měla sloužit. U lidí, kteří byli 
pracovníky na MH ČR a kteří nesli hlavní podíl na vzniku obchodních společností, je jméno 
vyznačeno tučně.  

obchodní společnost                         zakladatelská listina                 změna obsazení. 

funkce                                                       k 17.12.1992                            k 30.9.1993 

CKM, a.s. Praha 

Představenstvo: 

předseda                                            Ing. Vlastimil Bezděk                Ing. Václav Polák 

místopředseda                                   Ing. Bohumil Čihák                   Ing. Bohumil Čihák 

člen                                                   JUDr .Miroslav Moravec          Ing. Petr Porák 

Dozorčí rada                                

předseda                                            Ing. Zdeněk Filla                         Ing. Jana Novotná 

člen                                                   MUDr. Kateřina Čiheřová           Ing. Zdeněk Filla 

člen                                                   Alena Frolíková                          Alena Frolíková  

 

JUNIOR centrum, a.s. Seč 

Představenstvo: 

předseda                                            Ing. Hynek Strnad                     Ing. Hynek Strnad 

místopředseda                                   Ing. Marcel Mareš                    JUDr. Václav Bártík 

člen                                                   JUDr. Václav Bártík                  Ing. Marcel Mareš 

Dozorčí rada: 

předseda                                            Ing. Zdeněk Bernard                    Ing. Zdeněk Bernard 

člen                                                   RNDr. Pavel Vozábal                   RNDr. Pavel Vozábal 

člen                                                   Věra Cipriánová                           Věra Cipriánová 
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Mladá Fronta, a.s. Praha 

Představenstvo: 

předseda                                            Ing. Bohumil Čihák                   Ing. Bohumil Čihák 

místopředseda                                  JUDr .Miroslav Moravec           Ing. Marcela Sadilová 

člen                                                   Ing. Marcela Sadilová                Ing. Petr Porák     

Dozorčí rada: 

předseda                                            Ing. Ivan Pilip                              Ing. Ivan Pilip 

člen                                                    Ing. Radka Podhrázká                 Ing .Radka Podhrázká 

člen                                                   MUDr. Romana Lodinová           MUDr. Romana Lodinová 

 

Stavocentrál, a.s. Praha 

Představenstvo:                          

předseda                                             Ing. Bohumil Čihák                   Ing. Bohumil Čihák 

místopředseda                                    JUDr. Miroslav Moravec          Ing. Marcela Sadilová 

člen                                                     Ing. Marcela Sadilová               Ing. Marcel Mareš 

Dozorčí rada: 

předseda                                             Ing. Vladimír Přibík                     Ing. Antonín Prágl 

člen                                                     Ing. Antonín Prágl                       Ing. Vladimír Přibík 

člen                                                     Marie Kadlecová                         Marie Kadlecová                   

 

 

AGM, a.s. Praha 

Představenstvo: 

předseda                                              Ing. Vlastimil Bezděk                 Ing. Václav Polák 

místopředseda                                     JUDr. Miroslav Moravec           Ing. Marcel Mareš 

člen                                                      Ing. Marcel Mareš                     Ing. Petr Porák 
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Dozorčí rada: 

předseda                                              Ing. Jiří Vacek                              František Pospíšil 

člen                                                     František Pospíšil                          Ing. Jiří Vacek 

člen                                                     Josef Kounovský                          Josef Kounovský 

 

JUNIA, s.r.o. Praha 

Společník:                                          Ing. Bohumil Čihák                     Ing. Bohumil Čihák 

Jednatel:                                             JUDr. František Tůma                   JUDr. František Tůma 

Dozorčí rada: 

předseda                                             Ing. Vlastimil Bezděk                  Ing. arch. Milan Liška 

člen                                                     Ing. Bohumil Čihák                    MUDr. Ivan Pfeifer 

člen                                                     JUDr. Miroslav Moravec           Ing. Petr Porák 

člen                                                     Miroslav Blecha                           Miroslav Blecha 

člen                                                     Ing. Miroslav Lněnička                 Ing. Miroslav Lněnička 

 

Z personálního obsazení orgánů jednotlivých obchodních společností lze jednoznačně konstatovat, 
že z celkem 37-mi křesel obsadili pracovníci ministerstva hospodářství ČR celkem 19 křesel, tj. 
více než 50 %. Závažnější je i ta skutečnost, že v představenstvech jich ze 16-ti měli plný počet, tj. 
100%. Do nebe volající je dále fakt, že těch 19 křesel si rozdělilo mezi sebou pouze 7 lidí, tj. na 
jednoho připadlo 2,7 křesla. Prim v tom vedl Bohumil Čihák, zvaný „Boby“, který sám obsadil 5 
křesel, z toho 3 předsednická.  

Během první poloviny roku 1993 došlo k určitým změnám, kdy „Boby“ přežehlil Vlastimila 
Bezděka a ten prásknul do bot, a kdy Miroslav Moravec na sebe vzal odpovědnost za vážnou právní 
chybu, kdy při zakládání obchodních společností zaměnil dva paragrafy v občanském zákoníku a 
tím dostal vládu ČR do časové tísně, a sám z orgánů společností odstoupil. Ovšem konečnou tečku 
za tímto skandálem učinil až výbor FDM v čele s jeho předsedou Břetislavem Vernerem, kdy 
koncem roku 1993 vyházel samozvané zakladatele s představenstev a dozorčích rad a tím ten 
augiášův chlív vyčistil.  Tím našeptavači Igora Němce a zakladatelé akciových společností ztratili 
definitivně vedoucí postavení v transformačním procesu, avšak pozice Igora Němce a Karla Dyby 
se v zásadě neotřásla. 

Všichni ti lidé, jejichž jména jsou uvedena v kapitolách V., VI., VII., pokud jsou ještě na tomto 
světě, by se měli zamyslet nad svou minulostí a sami sebe ohodnotit, na které straně stáli a zda to 
byla ta správná strana. Je možná připustit i hypotetickou otázku, jak by to s majetkem dopadlo, 
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kdyby komise vlády ČR neotočila kolo dějin a transformace majetku byla zrealizována podle 
původních představ.  

O tom až příště. 

 
Čína – Rusko: Nová éra ve vzájemných vztazích 

Prof. Dr. Vladislav Dřínek, sinolog, Člen Evropské společnosti pro čínská studia 

V posledních letech jsme na mezinárodní scéně svědky významných změn a posunů 
v mocenských vztazích a spojenectví, které nastaly v důsledku globálního vývoje a ekonomické 
krize na počátku tohoto století. Tento složitý a rozporuplný vývoj se nevyhnutelně odráží také 
v postavení a politice světových mocností. 

My si dnes všimneme dvou významných velmocí, které na různém stupni hrají přední roli ve světové 
politice a tento vývoj budou ovlivňovat i nadále. 

 Jak známo, zrod Čínské lidové republiky zanechal hlubokou stopu ve světovém vývoji a byl to 
tehdejší Sovětský svaz, který podstatnou měrou jako důležitý spojenec, přispěl v počátečním stadiu ke 
stabilizaci a rozvoji této asijské mocnosti. Po všech historických peripetiích na půdě SSSR, jakož i ve  
vztazích mezi oběma zeměmi, navazuje dnes Rusko a lidová Čína, za nových historických podmínek na vše 
užitečné z minulosti. A obě velmoci mají dnes čím přispět nejen pro svůj lid, ale také pokrok, mír a stabilitu 
světa. 

 Světové agentury přinesly informaci, že v polovině října t.r. navštívil na pozvání čínského premiéra 
Wen Ťia-pao Čínskou lidovou republiku ruský premiér Vladimír Putin. Těmto jednání předcházely 
dlouhodobé přípravy, které vytvořily seriózní základ pro celou řadu dlouhodobých dohod užitečných pro obě 
strany. Z nich vyplývá nezvyklá koncepce a rozsah spolupráce. 

 Základem pro tuto spolupráci bylo v prvé řadě vytvoření ovzduší vzájemné politické důvěry, 
respektování suverenity, územní celistvosti a porozumění. Nebylo tak samozřejmé, jak by se na první pohled 
zdálo, po všech těch událostech v minulosti, včetně ozbrojených střetů na hranicích. Svět však jde dál a obě 
země musí čelit mnohým složitým problémům. Obě mocnosti – jak vyplývá ze závěrů jednání – jsou si obě 
vědomy a hledají nové cesty k další spolupráci. Pokud jde o otázky bezpečnosti, obě strany spolupracují  na 
půdě Rady bezpečnosti OSN, v oblasti Asie a Tichomoří, jakož i v rámci Šanghajské organizace pro 
spolupráci, která zahrnuje Čínu, Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tadžikistán a Uzbekistán. Bez problému 
byl vyřešen rovněž přes 40 let trvající spor o pohraniční ostrov o rozloze 375 km2, který byl rozdělen rovným 
dílem mezi obě země. 

K posílení vzájemné důvěry jistě také přispěje ne zcela běžná dohoda, že obě země se budou 
informovat o chystaném odpálení balistických střel a nosných raket. 

 Z několika desítek podepsaných hospodářských a obchodních dohod zde uvedeme jen ty hlavní. 
Stručně řečeno: Rusko pro příští léta zabezpečí Čínu pro její rychlý ekonomický rozvoj potřebnými 
surovinami a Čína svými silami bude pomáhat industrializaci a modernizaci ruského Dálného východu a 
Východní Sibiře. 

 V současné době se buduje ropovod, který povede ze Skorodinovo do Ta-čchingu (Daqing), tj. 
Severovýchodní Čína (bývalé Mandžusko). Jeho výstavba má být ukončena v příštím roce a dodávky ropy 
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mají být zahájeny v roce 2011. Čínská strana plánuje z tohoto důvodu v pohraniční oblasti na svém území 
vybudovat rafinérii. 

 Počátkem loňského roku (únor)  bylo dosaženo  dohody, že Rusko v příštích 20 letech bude dodávat 
čínské straně ropu za poskytnutí půjčky 25 mld. USD. Obě strany již přistoupily k budování ropovodu 
v délce 2 000 km. 

 Obě země se rozhodly společně vybudovat západní a východní větev plynovodu, které mají zahájit 
dodávky mezi léty 2014 – 2015. Podle vyjádření zástupců ruské vlády roční dodávky přírodního plynu by 
mohly dosáhnout až 70 miliard m3. 

 Ruský státní gigant G a z p r o m podepsal s čínským podnikem China National Petroleum Corp. 
rámcovou dohodu, na základě které v nadcházejících letech bude ročně dodávat 70 mil m3 přírodního plynu. 

 Ruský podnik  V o s t o k    E n e r g y  Ltd. dodá  letos Číně 800 mil Kwh elektrické energie a 
počínaje rokem 2010 plánuje zvýšit dodávky na 1 mld. – 1,2 mld. Kwh. 

 Z dalších dohod stojí rovněž za zmínku, že čínská strana vybuduje ve Vladivostoku velké loděnice 
s investicí 200 mil USD. 

 Je všeobecně známo, především v řadách odborníků, že z dob sovětské éry je dnešní ruská 
infrastruktura zaostalá. To se týká rovněž ruských železnic. Čína proto při těchto jednáních s ruskou stranou 
přišla s nabídkou na modernizaci ruských železnic. Nabídku zdůvodnila, že sama již zvládla moderní 
technologii, včetně budování železnic s vysokou rychlostí a má také zkušenosti z provozu na dálkových tratí 
v Číně. Podle názoru čínské strany její zkušenosti se vyrovnají v tomto směru úrovni Japonska a Německa. 
Své vlastní zkušenosti je ochotna předat ruské straně a prospěch z toho mohou mít oba státy. 

 Atraktivní z čínské strany může být skutečnost, že proti jiným zájemcům, Čína v tomto případě 
nabízí celkovou nabídku o 20% levněji. 

 Z| rozsáhlého komuniké vyplývají další akce, které nejsou omezeny jen na ekonomiku. Tak např. obě 
strany se rozhodly co nejdříve vzájemně zřídit kulturní střediska, podporovat akce v oblasti nejen kultury, ale 
také školství, sportu, zdravotnictví, turistiky, výměny mládeže atd. Loni byl již v Číně uskutečněn Rok 
ruského jazyka. 

 Z tohoto vývoje ve vzájemných vztazích mezi Čínou a Ruskem v poslední době lze usoudit, že vlády 
obou zemí přistupují k těmto vztahům zodpovědně, na základě široké analýzy a vyplývá z toho koncepce, jak 
reagovat na měnící se svět. 
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