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Českomoravská rada Svazu klubů mládeže  
 

přeje všem svým členům, příznivcům a  
 

kolektivům pěkné prožití prázdnin a  
 

dovolených 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S lítostí oznamujeme, že dne 8.6.2007 zemřel ve věku 78 let dlouholetý člen 

jihočeské Krajské rady SKM a ČMR,  
pan  

J o s e f   K o j a n,  
 

který se od roku 1990 aktivně podílel na rozvoji činnosti SKM v Jihočeském 
kraji. 

Nezapomeneme. 
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III. Národní konference 
Svazu klubů mládeže 

Praha, 9. 12. 2006 
 

„Zdá se mi, že čím dál víc lumpů má větší moc“ 
(Radek John při předávání cen Thálie – Praha 2006 

 
Výňatek ze zprávy o činnosti přednesené předsedou SKM, Mgr. Miloslavem Huttrem 
 
 Scházíme se dnes na III. Národní konferenci SKM, abychom zhodnotili období od 27. 
11. 2004, tzn. od II. Konference, řekli si co se podařilo a co ne a nastínili si cíle na další 
období. 
 Ačkoli hovoříme o období od roku 2004, s přihlédnutím k současnému dění se musíme 
vrátit ještě k prosinci roku 1989. V této době se u mě v bytě sešla většina členů ČMR a 
ČMRK z roku 1970 a rozhodla o pokračování činnosti SKM, která byla násilně přerušena 
v roce 1970. 
 Ke konci roku 1989 jsme byli přesvědčeni, že nové státní orgány nám vytvoří pro naši 
činnost vhodné podmínky, a také nám pomohou s navrácením našeho majetku, který jsme 
v roce 1970, včetně finančních prostředků, museli na základě „Usnesení ÚV KSČ o 
vybudování jednotné organizace dětí a mládeže“, a to Socialistického svazu mládeže, předat 
právě této organizaci. 
 Následující události, přístup Sněmovny parlamentu ČR a státních orgánů však ukázal, 
že naše představy byly mylné, a to i přes shodu organizací, které obnovily činnost i organizací 
nově vzniklých. 
 Začátkem roku 1990 ustavují a registrují organizace, které obnovily svou činnost 
(SKM, JUNÁK, ČTU) a nově vzniklé organizace Majetkoprávní unii dětských a 
mládežnických organizací ČSFR, ČR a SR s cílem zmapovat majetek bývalého SSM (i když 
se z více jak 90% jednalo o majetek dětí a mládeže, který v roce 1970 neoprávněně převzal a 
užíval SSM), navrátit a nahradit ho organizacím, které obnovily činnost a zbývající rozdělit 
mezi nově vzniklé organizace dětí a mládeže. 
 Ve druhé polovině roku 1990 je mimo program předložen na jednání Federálního  
shromáždění návrh zákona č. 497/1990 Sb. o navrácení majetku bývalého SSM lidu České a 
Slovenské republiky. Schválením tohoto paskvilu, jak ukázaly události příští, byly z vlivu na 
řešení majetku bývalého SSM  vyřazeny organizace dětí a mládeže a bylo umožněno, aby 
s tímto majetkem nakládaly soukromé osoby, společnosti a aby byl z velké části rozkraden. 
Situaci nevyřešil ani zákon o zřízení Fondu dětí a mládeže (FDM), jehož činnost byly po 
provedených kontrolách ze strany NKÚ rozhodnutím Sněmovny parlamentu ČR k 31.12.2004 
ukončena likvidací s tím, že řešení zbývajícího majetku přechází na MF ČR. 
 Ve věci navrácení svého majetku se SKM nepřetržitě od roku 1990 obracel na státní 
orgány (vlády ČR, MF ČR, MV ČR atd.), avšak bezvýsledně. Ze strany MV ČR bylo vedení 
SKM několikrát sděleno, že v případě SKM se jedná o zcela novou organizaci.která není 
totožná s organizací z roku 1968. Tato otázka byla vyřešena pravomocnými rozsudky 
Okresního soudu Náchod a Obvodního soudu Praha 7, ve kterých je dáno, že SKM 
registrovaný v roce 1968 nikdy nezanikl a SKM registrovaný v roce 1990 nikdy nevznikl. 
Těmito rozsudky byla otevřena cesta ke složitému navrácení majetku SKM. 

V roce 1994 dochází k zastavení dotací ze strany MŠMT ČR a tím prakticky 
k ukončení činnosti profesionálního aparátu a profesionálních klubů mládeže. Dle našeho 
mínění je hlavním důvodem naše úsilí o navrácení svého majetku a obnovení registrace z roku 
1968. Řada lidí to vzdala. My jsme se však rozhodli v našem úsilí pokračovat, i když si vše 
budeme financovat sami ze svého. ČMR SKM přijala usnesení, jimž klubům, které zůstaly u 
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SKM, zůstaly celé členské příspěvky, neboť jiný zdroj jejich financování v dané době nebyl 
možný.  

Já osobně jsem začal pracovat u holandské firmy JVH, kde jsem mohl i nadále 
pracovat v zájmu SKM. Zde jsem nalezl pro svou mimopracovní činnost pochopení ředitele 
firmy, Jana Bona, a také další spolupracovníky, kteří tvořili neplacený sekretariát ČMR SKM 
– Janu Pánkovou, Mgr. Renatu Volkovou, Jiřího Krejčího, kteří se starali o styk s ECYCem, o 
vydávání Zpravodaje a korespondenci. Díky tomu nepřestala pracovat Rada SKM. Jejím 
hlavním cílem byly žaloby ve věci vydání majetku SKM. Po celou dobu se na této činnosti 
významně podílel i JUDr. Jaroslav Novotný. Poděkování patří všem, kteří se mnou v této 
nelehké době zůstali – Marie Oberfalcerová, Josef Kojan, JUDr. Jaroslav Holý, Petr Samec, 
JUDr. Jaroslav Novotný, Lenka Honomichlová, Jaroslav Oravec, Karel Bartovský, Bohuslav 
Durdil, Jana Neunertová a další. Poděkování patří všem kolektivům, které zůstaly pod našim 
znakem. 

Zlom v celé situaci nastal v roce 2003, kdy Okresní soud v Náchodě rozhodl, že SKM 
registrovaný v roce 1968 nikdy nezanikl a zároveň rozhodl o tom, že SKM je majitelem 
zámku Adršpach, který SSM v roce 1974 neoprávněně převedlo na MV ČSSR. Dalším 
významným rozhodnutím řešení žalob podaných SKM ve věci vydání majetku byl Rozsudek 
Nejvyššího soudu ČR z 23. 3. 2006, kterým bylo potvrzeno, že na majetek SKM, na který 
SKM uplatnil nárok v roce 1990, se nevztahuje Ústavní zákon č. 497/1990 Sb. o majetku 
SSM, neboť se nejedná o majetek SSM, ale o majetek SKM, že SSM byl pouze 
neoprávněným držitelem - detentorem. 

Na naši žádost adresovanou předsedovi vlády ČR a ministru financí nám bylo sděleno, 
že vláda pozastavila prodej a.s. STAVOCENTRAL, na jehož vydání jsme spolu s dalšími 
nemovitostmi uplatnili nárok s tím, abychom se v dané době obrátili na výbor FDM, a pokud 
tento neuzná naše nároky, řešili vydání majetku cestou soudu, což se také stalo.  Je to cesta 
drahá a zdlouhavá. Zatímco by majetek mohl sloužit našim členům, bohatnou na něm jiní, 
mimo jiné na Stavocentralu a.s. MF ČR, ve skutečnosti ČR. FDM a státem byly 2 objekty, na 
které SKM uplatnil nárok, tj. Stodolní 1428 Ostrava a TZ České srdce na Morávce 
v Beskydech, převedeny neoprávněně na jiné majitele. V prvním případě na občanské 
sdružení Pionýr, ve druhém na občanské sdružení Mladí sociální demokraté. Vzhledem 
k odmítavému postoji týkající se vydání firmy Stavocentral a.s. výborem FDM, v dané době 
ovládaného Mladými sociálními demokraty, jsme se podrobněji podívali na případné důvody 
nevydání žádaného majetku. 
Z výpisu z Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1936 
jsme zjistili, že 
- ředitelem firmy je od roku 1973 do současnosti Ing. Jiří Víta, v roce 2000 byl předsedou 
představenstva ¨ 
- od 2.2.2000 do 21.4.2004 byl předsedou představenstva Ing. Pavel Mertlík – bývalý ministr 
financí (ČSSD) 
- od 2.2.2000 do 1.8.2001 členem představenstva PaeDr. Zdeněk Šarapatka – vedoucí 
kanceláře předsedy vlády Stanislava Grosse (ČSSD) 
- členem představenstva byl i zástupce občanského sdružení Mladí sociální demokraté (dále 
MSD) pan Šmarda 
Z uvedeného se nutně naskýtá otázka, zda FDM neodmítl naši žádost o vydání Stavocentralu, 
a.s., proto, že zde vedení MSD našlo pro některé své členy slušné zabezpečení. V této 
souvislosti není asi nezajímavá skutečnost, že některé nemovitosti firmy Stavocentral, a.s.,, o 
které žádá SKM, jsou s vědomím čelných představitelů MF ČR zadlužovány nebo 
odprodávány či převáděny na jiné majitele. V těchto případech nezbude nic jiného než celou 
záležitost řešit cestou orgánů činných v trestním řízení. 
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Činnost ČMR byla v uplynulém období opětovně zaměřena na dosud probíhající soudní spory 
ve věci vydávání majetku SKM, na získání dalších dokladů o majetku SKM, na 
informovanost našich kolektivů a členů, na spolupráci s členskými organizacemi a vedením 
ECYC. 
 Koncem roku 2006 potvrdil Městský soud v Praze rozsudek Obvodního soudu pro 
Prahu a na jeho základě nám byl vydán hotel Bílý Lev (Praha3). Zde nutno říci, že po 
zkušenostech, které máme s vedením soudních sporů a z jednání se státními organizacemi a 
jejich představiteli nás vedení a.s. Stavocentral nezklamalo. Vedení firmy pronajalo hotel třetí 
straně v době, kdy bylo jasné, že Obvodní soud rozhodne o vydání nemovitosti SKM.. Dále se 
souhlasem náměstka MF ČR, Ing. Ladislavem Zelinkou, zástavním právem zatížili hotel 
fyzickým osobám - spolumajitelům firmy Hypo-consult a.s., ve které je účasten i ředitel 
Stavocentralu a.s., Ing. Jiří Vítů a předseda představenstva, Ing. Ladislav Bátora, ve výši 6,5 
mil Kč. Tento postup je zarážející, neboť jak náměstek MF ČR, Ing. Zelinka, tak i sám ministr 
financí, Bohuslav Sobotka, PhD., dle dostupných materiálů věděli, že o tento objekt, který je 
majetkem SKM, je veden soudní spor. 
Vzhledem k tomu, že jsme byli informováni, že podobným způsobem je nakládáno i 
s nemovitostmi v majetku Stavocentral, a.s., o jejichž vydání SKM žádá, rozhodla ČMR  
podat trestní oznámení na bývalé představitele MF ČR a představitele firmy Stavocentral, a.s., 
pro podezření se spáchání trestného činu. 
 V roce 2006 SKM převzal od zástupce MV ČR zámek Adršpach, okr. Náchod. Zámek 
byl v 70.tých letech minulého století se souhlasem památkové péče přestaven na archív a 
současně byl zbourán objekt „malého zámku“. Po převzetí zámku SKM se objevili i zájemci 
na odkoupení celé nemovitosti, ale ČMR rozhodla zámek ponechat v majetku SKM a pokusit 
se o jeho rekonstrukci s tím, že bude využíván jako školící, vzdělávací a rekreační středisko 
pro děti a mládež, a to i  v rámci ECYC, s tím, že zámek i zámecký park budou přístupny 
široké veřejnosti. S tímto záměrem souhlasí i zástupci města Adršpach a zástupci památkové 
péče Broumov.  
Vzhledem k současnému stavu objektu předpokládáme, že rekonstrukce si vyžádá cca 200 mil 
Kč.  Chceme se zapojit do regionálního projektu „Rozvoj Broumovska, který se snaží zasadit 
o rozkvět dané lokality nejen na základě finanční výpomoci EU. Nezávisle na této spolupráci 
se obrátíme o poskytnutí dotace na Ministerstvo kultury, neboť zámek je národní kulturní 
památkou, a  na Ministerstvu pro místní rozvoj. 
 Další objekt, který nám byl navrácen, je TZ Rožnov Horní Paseky, jehož kapacita je 
asi 15 osob a je vhodný pro rodinnou rekreaci. Objekt je ve velmi špatném stavu a ČMR 
rozhodla o jeho prodeji. 
 V nejbližší době by měl Okresní soud v Ostravě projednat  naši žalobu na vydání 
objektu bývalého HZ SKM vydavatelství a nakladatelství PULS Ostrava, a to objekt 
nacházející se ve známé ulici Stodolní. Uvedenou nemovitost stát v roce 2005  neoprávněně 
převedl na občanské sdružení Pionýr. Vzhledem k tomu, že SKM uplatnil v roce 1990 nárok 
na navrácení této nemovitosti, nevztahuje se na tento majetek Ústavní zákon č. 497 / 1990 
Sb.. 
 Předpokládáme, že v letošním roce budou také ukončeny soudní spory ve věci vydání 
TZ České srdce na Morávce, okr.Frýdek – Místek a vydání firmy Stavocentral a.s., která je 
vytvořena z HZ SKM. 
 Na základě získaných dokladů podá SKM žaloby na vydání  objektů: 
Babský ranč    Filipova huť, okr. Klatovy 
Čapkova chata Voletiny  okr. Trutnov 
Harrachov Mýtiny (pozemek) Harrachov 
KM Amfora    Praha 
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 V souvislosti s obnovením registrace SKM z roku 1968 rozhodla ČMR provést 
přeregistraci všech svých KM tak, aby nová registrace byla ve shodě s registrací SKM u MV 
ČR. 
 ČMR se dohodla na spolupráci s Českou tábornickou unií, a to jak v oboustranné 
možnosti  využití majetku obou organizací tak i účastí na akcích pořádaných bürem ECYC 
nebo členskými organizacemi ECYC. 
 Od roku 1990 je SKM řádným členem  Evropské konfederace klubů mládeže (ECYC). 
V rámci toho se mohou naši členové i kolektivy, stejně tak ČTÚ, účastnit akcí pořádaných 
vedením ECYC nebo jeho členskými organizacemi, jako jsou  letní tábory, jazykové kurzy, 
kurzy pro vedoucí KM, festivaly a přehlídky hudebních skupin, tanečních souborů  atd. Naše 
kolektivy, zejména z jižních Čech, pak spolupracují se soubory z Rakouska,Polska atd. 
 Od roku 1994 má SKM uzavřenou  dohodu o spolupráci s Všečínskou federací 
mládeže. Počítáme s tím, že by se tato spolupráce mohla v budoucnu prohloubit účastí na 
festivalech a přehlídkách hudebních a tanečních souborů, účastí na letních a zimních táborech, 
turistice apod. V tomto směru máme plnou podporu i velvyslanectví ČLR. V roce  2006 jsme 
uzavřeli dohodu s tiskovou agenturou Nová Čína s tím, že jim poskytujeme časopis 
„spektrum“ a zpětně máme možnost využít informací této tiskové agentury. 
 
 Vzhledem k rozsahu práce, která nás čeká, dojde postupně k určité profesionalizaci 
nejen na úrovni ústředí, ale i v těch oblastech, kde budou předpoklady rozšíření činnosti 
SKM. 
Předpokládáme, že po navrácení majetku SKM bude možné uskutečnit řadu dalších akcí, na 
které jsme dosud neměli časové ani finanční krytí. 
Jsme přesvědčeni, že společnými silami se nám to podaří. 
 
 
Zpráva o hospodaření za rok 2005, 2006 pro III. národní konferenci Svazu 

klubů mládeže 
 

SKM je registrované jako občanské sdružení, IČO 693 688 13, obnovení registrace z doby 
vzniku 7.11.1968 bylo provedeno 29.4.2003, oznámení ekonomického subjektu bylo 
20.5.2003. 
 
Hospodaření za rok 2005: 
Proběhla registrace na FÚ pro Prahu 9 jako plátci daně z příjmu právnických osob. 
Hospodářský výsledek za rok 2005 -23.095,- Kč, který je doložen daňovou evidencí a 
nezahrnuje náklady na dopravu a vyúčtování pracovních cest. 
Rozpočet organizace je již několik let krytý vklady převážně předsedy, Mgr. Huttra a 
některých dalších členů. 
Daňovou evidenci zpracovává Ing. Šrámek a Ing. Neubertová. 
Příloha – daňová evidence 2005 
 
Hospodaření za rok 2006: 
Účetní období není uzavřeno, jako v loni, jsme i letos ve ztrátě a výdaje jsou v podstatě stejné 
– kolky, soudní poplatky, kopírování, poštovné. V letošním roce jsme se přihlásili jako plátci 
silniční daně, tedy vznikla povinnost platit ¼ letní zálohy a vzhledem k vráceným 
nemovitostem jsme povinni platit i daň z nemovitosti. 
Příloha – daňová evidence 2006 (do 8.12.2006) 
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Programové prohlášení Svazu klubů mládeže schválené III. 
národní konferencí dne 9. 12. 2006 v Praze 

 
 

Svaz klubů mládeže je občanských sdružením aktivních skupin mládeže, které chtějí 
účelně využívat volný čas. Svaz klubů mládeže (SKM) vznikl v roce 1968. Svou činnost, 
v souvislosti rozhodnutí ÚV KSČ o vybudování jednotné organizace dětí a mládeže pod 
názvem Socialistický svaz mládeže (SSM), musel v roce 1970 nedobrovolně přerušit a 
veškerý svůj majetek, včetně 1.987 klubů mládeže a 26 hospodářských zařízení a všech 
finančních prostředků, stejně jako další organizace dětí a mládeže, předat SSM. 

Svou činnost obnovil v prosinci roce 1989. Přes veškeré úsilí vynaložené od roku 1990 
byla až v roce 2003 obnovena registrace SKM z roku 1968, a to na základě pravomocného 
rozsudku Okresního soudu v Náchodě a Obvodního soudu Praha. 
 
 Sdružuje kluby a klubová zařízení nejrůznějších zájmů jako jsou hudební, dramatické, 
literární slupiny autorů a interpretů, skupiny taneční, kluby mladých výtvarníků, sběratelů, 
fankluby zajímavých osobností, skupiny se zájmy sportovními, zaměřenými především na 
sporty rekreační a netradiční, a dále turistiku a táboření. 
 
 Posláním SKM je napomáhat po všech stránkách činnostem k rozvoji zájmových 
skupin. Umožnit využívání širokého programového spektra co nejširšímu okruhu dětí a 
mládeže.  
 
 SKM sdružuje nejen děti a mládež, ale i ty, kteří v zařízení pro děti a mládež pracují 
nebo se mladými cítí. 
 
 SKM prosazuje zájmovou činnost všemi zákonnými formami. Ve své činnosti 
spolupracuje se státními orgány, Svazem měst a obcí, Českou tábornickou unií a dalšími 
občanskými sdruženími dětí a mládeže. S dalšími organizacemi a institucemi, obecními úřady 
a organizacemi v místě bydliště. 
 
 SKM je od roku 1991 členem Evropské konfederace klubů mládeže (ECYC). Má 
uzavřenou dohodu o spolupráci s Všečínskou federací mládeže. 
 
 SKM si klade tyto cíle: 
 
1/ sdružovat členy na podkladě zájmu 
2/ zvyšovat možnost mladých lidí všestranně rozvíjet svou zájmovou činnost 
3/ v rámci možností vytvářet podmínky k této činnosti formou metodické a materiální pomoci  
a) zprostředkovávat výměny programů mezi kluby, vhodné typy uměleckých a jiných pořadů, 
upozorňovat na výhodné knižní nebo zvukové či obrazové tituly, na zajímavé akce apod. 
 
b) vydávat zpravodaj Spektrum 
 
c) zpracovávat a vydávat metodické materiály 
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4/ ve spolupráci se státními orgány, institucemi, městskými a obecními úřady a občanskými 
sdruženími: 
a) hájit a prosazovat zájmy a požadavky dětí a mládeže sdružených v SKM 
b) získávat prostory pro klubovou a zájmovou činnost 
c) prosazovat bezplatné nebo zvýhodněné využívání zařízení měst a obcí pro klubovou a 
zájmovou činnost 
d) vytvářet nové kluby v místech, kde dosud nejsou k dispozici 
e) jednat s příslušnými orgány a institucemi o poskytnutí různých úlev klubům a kolektivům 
SKM, např. při stanovení sazeb za nájemné, poplatků u vstupného, autorských honorářů, 
získávání dotací atd. 
5/ podporovat rozvoj podnikatelské činnosti 
6/ spolupracovat s mladými podnikateli, členy SKM, a v rámci mezinárodních styků SKM jim 
umožnit rozšiřování jejich podnikatelské aktivit 
7/ propojovat činnost klubů a kolektivů SKM zejména: 
a) prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků 
b) prostřednictvím vlastního informačního systému 
c) vydáváním propagačních materiálů 
8/ v činnosti klubů a kolektivů dbát na zachování místních a regionálních tradic 
9/ pořádat nebo se spolupodílet na organizování společenských, kulturních, sportovních a 
turistických soutěží, přehlídek, výstav, setkání apod., na kterých prezentovat výsledky 
činnosti členů, klubů a kolektivů SKM 
10/ rozvíjet a umožňovat mezinárodní styky klubů a kolektivů SKM. V rámci ECYC a dalších 
dohod umožnit ‚CTU a jejím kolektivům účast na akcích pořádaných ECYC a dalšími 
zahraničními partnery 
 
 
 
 

Zápis 
ze zasedání ČMR SKM uskutečněné po skončení jednání III. 

národní konference SKM dne 9.12.2006 
 
 
Přítomni dle prezenční listiny 
 
1/ ČMR SKM volí do funkce 
 
 předsedy  Mgr. Miloslava Huttra 
 místopředsedy Ing. Janu Neubertovou 
    Petra Samce 
Všichni tři zároveň tvoří Vedení ČMR SKM. 
 
2/ Schvaluje pro rok 2007 výši členských příspěvků ve výši 20,- Kč s tím, že tento příspěvek 
pro rok 2007 zůstává kolektivům SKM k dispozici. Kolektivy SKM mohou stanovit další 
členské příspěvky. 
 
3/ V souladu s Usnesením III. národní konference ČMR SKM souhlasí, aby jeho statutární 
představitel SKM v soudních jednáních o sporech zastupoval SKM předseda, Mgr. Miloslav 
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Huttr, případně jím jiný pověřený člen ČMR SKM a také právní zástupci – JUDr. Martin 
Váňa, JUDr. Jaroslav Novotný, JUDr. Pavel Hubálek, Mgr. Ing. Pavel Němec, případně další. 
 
 
Ověřil a potvrdil JUDr. Jaroslav Novotný 
   Předseda Revizní komise SKM 
 
 
V Praze dne 9.12.2006 
 
 
 
 

Zápis 
ze zasedání revizní komise SKM (ČMR SKM) uskutečněné po 
skončení jednání III. národní konference SKM dne 9.12.2006 

 
 
Přítomni dle prezenční listiny 
 
1/ ČMR SKM volí do funkce 
 
 předsedy  JUDr. Jaroslava Novotného 
 
 
 

Usnesení 
 

III. národní konference Svazu klubů mládeže 
konané dne 9. 12. 2006 v Praze 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 
III. národní konference Svazu klubů mládeže: 
 
1) schvaluje 

a) Zprávu o činnosti za uplynulé volební období přednesenou předsedou, Mgr. 
Miloslavem Huttrem 
b) programové prohlášení SKM 
c) zprávu o hospodaření přednesenou Ing. Jaroslavem Šrámkem a Ing. Janou Neubertovou 
d) zprávu o činnosti ČMR SKM přednesenou předsedou revizní komise JUDr. Jaroslavem 
Novotným 

 
 
2) volí 

a) Českomoravskou radu SKM ve složení: 
Miloslav Huttr Mgr. 
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Jana Neubertová Ing. 
Josef  Kojan 
Marie Oberfalcerová Mgr. 
Petr Samec 
Jaroslav Oravec 
Jaroslav Holý JUDr. 
Jaroslav Šrámek Ing. 
Jan Matoušek 
Karel Bartovský 
s doplněním Rady o další 3 (4) členy, a to zástupce KM - JAVOR, Furiant, Koupák 
Strašice, sdružení Loutkaři 

 
b) Českomoravskou revizní komisi ve složení: 
 Novotný Jaroslav JUDr. 
 Roulová Milada 
 Honomichlová Alena 
 Čep Petr 
 Durdis Bohumil 
 
 
c) ukládá Českomoravské radě SKM                                                                                                              
 a) ve smyslu Programového prohlášení realizovat a rozšiřovat činnost kolektivů SKM 

b) projednat možnosti uzavření dohod o spolupráci s MK ČR, MMR a Svazem měst a   
obcí 
c) realizovat a rozšiřovat spolupráci s členskými, přidruženými a spolupracujícími 
organizacemi Evropské konfederace organizací klubů mládeže (ECYC – The 
European Confederation of Youth Club Organisations) a Všečínskou federací 
mládeže, se kterou má SKM uzavřenou dlouhodobou smlouvu o spolupráci. V rámci 
mezinárodních styků rozšiřovat výměnu kolektivů, účast na přehlídkách a festivalech, 
dětských táborech a účast na vzdělávacích kurzech (např. školení pro vedoucí LT, 
dobrovolné pracovníky s dětmi a mládeží atd.) 
d) v roce 2007 uskutečnit vyslání delegace ČMR SKM s cílem umožnit naši mladým 
podnikatelům získání prostoru pro realizaci společného podnikání do ČR a ČLR. Při 
této příležitosti projednat možnost uzavření vzájemné dohody o turistické výměně 

 e) realizovat vydání členských legitimací a členských odznaků s novým logem SKM 
f) nadále pokračovat v soudních i mimosoudních jednáních o vydání majetku SKM 
z let 1968 – 1971, dále jednat se státními orgány a dalšími subjekty o finanční náhrady 
za škody způsobené nesprávným úředním postupem tzn. ve věci neoprávněného 
zrušení a likvidace SKM a převzetí jeho majetku SSM na základě rozhodnutí ÚV 
KSČ. Jednat o náhradě ušlého zisku a nájmu za neoprávněné využívání majetku SKM 
a tam, kde nebude možná dohoda, řešit věc soudní cestou. 
g) projednat a schválit základní Směrnice pro hospodaření kolektivů SKM a ČMR 
SKM 

 h) projednat a schválit základní Směrnice pro zřizování a činnost podniků SKM 
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Z jednání Českomoravské rady SKM 
 
ČMR se schází pravidelně 1x za měsíc, v případě potřeby i mimo stanovený termín. 
ČMR vzala na vědomí informaci o stavu jednání soudních sporů vedených ve věci vydání 
majetku SKM., v např. informace o rozsudku OS Ostrava, který rozhodl o vydání nemovitosti 
Stodolní 1428/9 SKM, tzn. že další soud rozhodl ve prospěch SKM. Dále projednala základní 
podmínky „rozvoj Broumovska“ v souvislosti s rekonstrukcí zámku Adršpach a našimi 
záměry. (O zámku Adršpach s také zmiňuje  ve svém vydání Východočeská Mladá fronta 
dnes viz. dále.) 
ČMR se zabývala a zpracovávala požadavky vedení ECYC na některá doplnění činností SKM 
a nabídkami ECYC k účasti na seminářích, např. o prázdninách v Rakousku aRumunsku. 
Vzhledem k dobré spolupráci v minulosti s klubovými organizacemi ve Francii, v severských 
zemích a na Islandu atd., rozhodlo ČMR obrátit se  na vedení těchto organizací a projednat 
s nimi otázky další spolupráce do budoucna, případně společné zájmy konkretizovat 
uzavřením smluv o spolupráci. 
Zasedání ČMR se pravidelně účastní i zástupce ČTÚ. 
Vzhledem k tomu, že se blíží prázdniny a dovolené, rozhodla ČMR  poskytnout dotaci na 
letní tábory KM Furiant České Budějovice a KM Zlatá řeka Praha. Dále rozhodla uhradit KM 
Malý Furiant náklady na dopravu na festival folklórních souborů v polském Chelmnu. 
Obdobně jako v roce 2006 realizovat návštěvu LT Malý Furiant a tábornické školy ČTÚ za 
účasti velvyslankyně ČLR, paní Huo Yuzhen, PhD., a dalších představitelů velvyslanectví. 
ČMR také rozhodla nabídnout velvyslanectví ČLR možnost uspořádání LT v roce 2008 pro 
čínské a české děti vzhledem k existenci mezinárodní čínské školy v Praze. 

 
 

Registrace a přeregistrace Klubů mládeže 
 
 V souvislosti s obnovením registrace SKM je na základě Usnesení  ČMR prováděna 
přeregistrace KM registrovaných v SKM od roku 1990. 
 
 Kluby, které tak dosud neučinily a jak jsou v SKM registrovány po roce 1990, zašlou  
na adresu: SKM, Teplická 280/20, 190 00 Praha 9 kopii původní registrace (např. 
z roku 1991) společně s vyplněnou přihláškou a registračním lístkem Klubů mládeže. Na 
základě toho obdrží od vedení SKM  „Potvrzení o registraci klubu“ v SKM společně 
s ověřenými Stanovami SKM registrovanými u MV ČR a o věřenou kopií dokladu o přidělení 
IČ. 
 
 Nové kluby zašlou vyplněnou přihlášku a registrační list KM SKM. Po projednání a 
schválení v ČMR SKM obdrží klub „Potvrzení o registraci klubu“ v SKM společně 
s ověřenými Stanovami SKM registrovanými u MV ČR a ověřenou kopií dokladu o přidělení 
IČ – viz následující. 
 
Všechny potřebné listiny jsou ke stáhnutí na internetu 
Vyhledávač google.com 
Zadat   Svaz klubů mládeže 
Otevřít  okno kluby 
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Registrační list 

Klubu mládeže SKM 
 

 1/ Název klubu: 
 
 2/ Adresa: 
 
 3/ Kontakt: telefon 
  mail 
 
 4/ Počet členů celkem: (doloženo seznamem členů) 
  z toho chlapců   dívek 
 věkové složení: 
 počet vedoucích:       
 
 5/ Počet (průměr) neorganizované mládeže, která se zúčastňuje akcí pořádaných klubem   
     v jednom týdnu ………………….: 
 
 6/ Jméno vedoucího: 
 adresa: 
 kontakt: telefon 
  mail        
 
 
 7/ Obsahová náplň klubu (přehled činností, počet kroužků, včetně frekvence): 
 
 
 např. turistika – 6 –7 akcí měsíčně 
 
 
 8/ U skupin (hudební, taneční, výtvarné apod.) uveďte v příloze tohoto informačního listu: 
 
 název skupiny: 

jméno + adresa vedoucího, kontakty, náplň (zaměření) činnosti, počet členů (chlapců a děvčat + věkový 
průměr) 

 
9/ Vybavení klubu technikou  potřebnou pro činnost: 
 stručný popis 
   např. 10 stanů 
 
 
10/ Provozní náklady za rok: 
 Nájemné 
 EE 
 Vodné + stočné 
 Otop 
 Cestovné 
 Opravy + údržba 
 Pojistné 

Daně 
 Telefony 
 Místní poplatky 
 Ostatní náklady (materiál) 
 Nákup zboží 
 Ostatní provozní náklady 
 Půjčovné 
 
11/ Jiné potřebné údaje (necháváme na  vašem zvážení): 
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V …………………………. dne …………………….. 
 
     

…………………………………… 
 

…………………………………… 
 
 

Podpisy dvou  zástupců vedení 
 
 

 
Potvrzení 

o registraci klubu ve Svazu klubů mládeže 
 

 Na základě vaší přihlášky, kterou obdržela ČMR SKM jste byli zaregistrováni jako klub podle platných 
Stanov SKM,  § 9-16 
 
  Registrace Svazu klubů mládeže byla provedena MV ČR dne 7.11.1968 pod čj.: NV III/3-2249/68, VPS 
53748/03-R. 
 
 Identifikační číslo (IČ) SKM je: 69368813 
 
 Přihlášený klub je registrován s těmito základními údaji: 
 
Název: …………………………………………………………………………………… 
 
Adresa: 
………………………………………………………………………………….. 
 

Odpovědní funkcionáři (jméno, adresa, telefon, mail) - podpis 

 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
 

1) Na základě Stanov a provedené registrace je klub samostatnou právnickou osobou s právní 
subjektivitou v plném rozsahu. Z toho vyplývá, že je ve své činnosti samostatný, je vázán pouze 
stanovami SKM a samostatně odpovídá za právní i finanční závazky. 

 
2) Registraci je klub povinen oznámit příslušnému městskému či obecnímu, či na roveň postavenému 

úřadu v sídle klubu. 
 

3) Na základě potvrzení o registraci má klub právo otevřít si u peněžního ústavu svůj účet a povinnost 
vést k němu předepsanou evidenci. 

 
4) Podle vydaných pokynů je klub povinen  zaslat ČMR SKM obratem soupis svých členů  a průběžně 

vést  a doplňovat členskou evidenci. 
 

5) Registrovaný klub má právo zadat si výrobu vlastních razítek. Razítko pro hospodářské záležitosti 
je kulaté o průměru 25 mm, uprostřed je umístěn znak „SKM“, v kruhu dokola je nahoře umístěn 
název klubu a dole jeho sídlo. Ostatní razítka pro kluby SKM jsou libovolného tvaru a úpravy, musí 
však být v jejich textu obsažena zkratka „SKM“.  
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6) Klub je povinen vést evidenci o počtu zhotovených razítek a jejich rozdělení. 
 

 
 

V Praze ………………    Mgr. Miloslav Huttr  - předseda ČMR SKM 
Dále na netu najdete i přihlášku a soupisku členů.  
V případě, že nemáte přístup k internetu, kontaktujte nás na tel. čísle  607 790 774 – 
Neubertová, 602 225 689 – Huttr a potřebné dokumenty vám zašleme. 
 

 
Z činnosti Werichovců 

 
 V pátek 20. dubna uspořádali WERICHOVCI ve spolupráci s Nadací manželů 
Mládkových oslavu 80tin „Vestpoketky“ V+W v sálku, kde kdysi byla premiéra. Přítomni 
byli vzácní hosté v čele s Jaroslavou Adamovou. Rekonstrukci písniček V+W  uvedli Jan 
Vodňanský a Dan Dobiáš, s předscénou V+W  přispělo bavidélko PER PEDES a s ukázkami 
z pořadu „Zvěst o té revue“ Divadlo AKROPÓ. Na závěr :“Nocturné“ vystoupil Jiří Suchý. 
 
 V sobotu 21. dubna začínalo týdenní Havířovské Miniteátro, které bylo na památku 
zakladatele J. Tibitanzla po něm nazváno.  XVI: ročník této přehlídky profesionálních 
divadélek pro děti proběhl velmi úspěšně za plné podpory města Havířov. 
 

Desátá Čochtanova Třeboń se koná ve dnech 10. – 12. srpna. Tato tradiční slavnost 
Vodníků a Werichovců má letos jak podporu Třeboně, tak Jihočeského kraje. 
 
 Obdobné pohádkové slavnosti budou Werichovi letos pořádat i v Moravskoslezském 
kraji pod názvem Werichovské  čochtanoviny. 
 
  KAMPA  – co je nového? 
Dům, ve kterém bydlel Jan Werich, stále čeká na svého majitele. Jak jsme se dočetli    .“Praha 
1 bude opět hledat nájemce Werichovy vily“..  Podle podmínek soutěže bude rozhodující 
využití budovy, výše nájemného bude mít menší váhu. Výběrové řízení bude vyhlášeno do 
poloviny března, řekl dnes novinářům starosta Petr Hejma. „Podmínky dávají jistotu, že bude 
vybrán vhodný nájemce:, uvedl starosta.  Radnice chce, aby vila ožila a připomínala odkaz 
osobností, které v ní žily. Kromě herce Jana Wericha k nim patřil básník Vladimír Holan a 
historik a jazykovědec Josef Dobrovský. 
„Nebude to výdělečný podnik. Nechceme konzervu, která bude rezidencí“, zdůraznil Hejma. 
Městská část podle něho odmítne nabídky, které předloží účelově založené společnosti, i 
uchazeče, kteří nebudou mít dostatek peněz. 
Podle místostarosty Michala Valenty (ODS)  bude soutěž dvoukolová. Nejprve se otevřou 
obálky, v nichž uchazeči popíšou, jak chtějí vili využít. Až ve druhém kole se budou otevírat 
obálky s navrženým nájemným, a to patrně jen těch zájemců,  jejichž projekty budou 
vyhodnoceny jako nejlepší…. 
Od roku 1990 Werichovci důrazně manifestují spolu s kulturní veřejností požadavek, aby 
dům, ve kterém bydlel Jan Werich, tedy dům, který se v té době  stal neoficiálním centrem 
kumštýřů, sloužil kultuře. Tento požadavek nebyl dosud splněn.  A tak budeme znovu a znovu 
požadovat, aby zastupitelé Prahy 1 urychleně rozhodli o jeho definitivním předání Nadaci 
Jana a Medy Mládkových, která se snaží, aby se dům, č.p. 51, stal součástí muzea Kampa. 
Bohužel nemůžeme přímo ovlivnit, aby tento dům, který je spjatý s Werichovým jménem, 
zůstal zasvěcen Osvobozenému divadlu, ale můžeme se sejít jako před deseti lety, 20. dubna 
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v Umělecké besedě při příležitosti 80. výročí uvedení Vest Pocket Revue a vyjádřit tak svou 
podporu této myšlence. 
(ze Zpravodaje Sdružení Werichovci – duben 2007) 
 
 
24.04.2007 - ŠTĚPÁNKA TŮMOVÁ - str. 03 

Staré zámky pustnou 
 

POZAPOMENUTÉ ZÁMKY V Královéhradeckém kraji se dochovalo na sedmdesát malých zámků. 
Jsou v nich statky, byty, ústavy, školy i firmy, některé však žádné využití nemají a chátrají. Přitom by 
to mohly být nové turistické cíle. 
 
Adršpach - Co bude s místním zámkem, zajímá obyvatele Hořiněvsi na Hradecku. Památkově 
chráněný zámek, který dříve využívali zemědělci, nyní soukromý vlastník nabízí k prodeji. Zámek 
prošel zčásti opravami, ale teď se nevyužívá. „Uvítali bychom jakékoli smysluplné využití,“ řekla 
starostka Hořiněvsi Jana Kuthanová. 
Zámek v Dolním Adršpachu na Náchodsku má zatím budoucnost otevřenou. Alespoň majitel je už 
jasný, před třemi lety soud přiřkl zámek Svazu klubů mládeže. Mládežnické organizace koupily zámek 
na konci 60. let od státního statku, ale pak je pohltil Socialistický svaz mládeže a poté zámek získalo 
ministerstvo vnitra pro svůj archiv. Budovu už ministerstvo vydalo, kvůli pozemkům se chce svaz 
znovu soudit. 
 
Zmizela kamna, přibyl výtah 
 
„Máme záměr vybudovat zde ubytování a školicí zařízení, zaměřené na dospívající děti. Zámek by 
mohl sloužit třeba letním divadelním dílnám, sochařům a podobně. Zkusíme se ucházet o evropské 
peníze pro tento projekt,“ sdělila místopředsedkyně občanského sdružení Svaz klubů mládeže Jana 
Neubertová. 
Za komunistického režimu nechalo ministerstvo zbourat jednu ze zámeckých budov, zmizela kachlová 
kamna i dobové parkety, zato tam přibyl výtah. Obnova by mohla přijít až na sto milionů korun, ale 
prospěla by zdejší turistice. 
„Lidi přijedou do skal, zdrží se jen pár hodin a hned míří dál. Zámek s ubytováním a zahradou by je 
mohl pozdržet,“ myslí si Beata Merclová z informačního centra v Adršpachu. 
 
Drobných zámků je mnoho 
 
V kraji je drobných zámečků mnoho. Domovy důchodců například obývají zámky v Borohrádku či 
Teplicích nad Metují, v Horním Maršově sídlí dětský domov, jako školní budova slouží zámek 
Kopidlno, v jičínském Valdštejnském zámku má expozice muzeum a vyučují se tam umělecké obory, v 
zámku v Lázních Bělohrad bydlí studenti na internátě. Zámeček Skalka v Podbřezí na Rychnovsku je 
sídlem firmy prodávající nářadí, v restituovaném zámku ve Stárkově u Hronova zase chovají 
papoušky, v zámku Skály u Teplic nad Metují je restaurace a penzion pražské firmy. 
Třebaže je velmi těžké obnovit zchátralé zámky, někde se to už podařilo. V Potštejně otevřeli manželé 
Nováčkovi turistickou trasu vloni, příští rok by se mohl příležitostným výpravám zpřístupnit zámek v 
Kostelci nad Orlicí. „Je možné, že ještě letos dokončíme stavební práce v přízemí a suterénu zámku. 
Příští rok nás čekají ještě opravy v druhém podlaží,“ uvedl majitel zámku František Kinský. 
Podle krajského úřadu je na dobré cestě několik zámků. „Můžeme se angažovat pomocí dotací. 
Několikrát šly peníze do Potštejna, na Skalku a vyzdvihl bych i Chvalkovice,“ řekl vedoucí oddělení 
kultury a památkové péče v kraji Pavel Mertlík. 
 
*** 
 
* Budou opět sloužit? 
 
Dolní Adršpach 
 
Koncem 16. století vybudoval renesanční dvoupatrový zámek Adam Abrahám Bohdanecký z 
Hodkova. Po pobělohorské konfiskaci se na něm vystřídala řada majitelů. Od roku 1828 do roku 1945 
jej vlastnila rodina baronů Nádherných z Borutína, kteří jej několikrát přestavěli. Zámek patří Svazu 
klubů mládeže a není využíván. 
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Hořiněves 
 
Nevelkou někdejší tvrz přestavěli na zámek zřejmě někdy během 16. století. Po roce 1634 bylo 
panství zkonfiskováno Trčkům z Lípy a získali je Gallasové z Gallasu. Ti sídlo přestavěli před rokem 
1669 v barokní zámek. V letech 1674 až 1676 jej znovu přestavěl Jan Špork v dvoupatrový barokní 
zámek s třemi třípatrovými věžemi. Zámek musel být upraven a snížen po bouřlivém nevolnickém 
povstání roku 1775, kdy jej poddaní přepadli a vyplenili. Od roku 1790 až do roku 1918 patřil 
Habsburkům, sloužil pro správu dvora a byty úředníků. Později jej využíval zemědělský podnik, nyní 
jej vlastní soukromník a nabízí zámek k prodeji. 
 
Kostelec nad Orlicí 
 
Takzvaný starý zámek se dodneška dochoval v podobě z konce 18. století jako dvoupatrová budova s 
dvěma křídly a mansardovou střechou, kdysi bývala na jeho místě tvrz a později raně barokní zámek. 
Po dokončení takzvaného nového zámku ve 30. letech 19. století sloužil jako úřadovna a byty 
hraběcích úředníků. Do roku 1945 jej vlastnili Kinští, po pádu komunistického režimu jej rodina 
restituovala a prostory tam pronajímá. Zámek čeká na opravu. Nový zámek si nechal postavit Josef 
Kinský v letech 1829 až 1833 poté, co panství začátkem století získal. Empírový jednopatrový zámek 
s anglickým parkem patří k nejhodnotnějším stavbám tohoto stylu v zemi, ale poznamenalo jej čtyřicet 
let vlády komunistů. Kinští jej nyní opravují a chtějí zámek zpřístupnit turistům. 
 
Rokytnice v Orlických horách 
 
Původní renesanční zámek u náměstí rozšířili a barokně přestavěli Nosticové začátkem 18. století, 
současnou podobu má zámek od přestavby z roku 1855. Jednopatrová čtyřkřídlá budova se 
čtvercovým dvorem patřila rodině Nostic - Rieneck do roku 1945. Poté sloužil brašnářské výrobě, 
statkům a jako školicí středisko železničářů. Nyní je v majetku Strojíren Rokytnice, čeká na opravu. 
 
Foto popis| JAK VYUŽÍT ZÁMEK? Opuštěný zámek v Hoříněvsi dříve sloužil zemědělcům. Nyní by 
obec uvítala jakékoliv smysluplné využití památkově chráněné stavby. 
Foto autor| FOTO: MAFA - ONDŘEJ LITTERA 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - východní Čechy (hradec králové)  
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