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Českomoravská rada Svazu klubů mládeže přeje 

všem svým členů hezké prožití prázdnin a dovolené 
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30. výročí ECYC 
 

Ve dnech 1.- 4.6.2006 se uskutečnilo zasedání Evropské konfederace 
organizací klubů mládeže ECYC k 30. výročí jejího vzniku, jíž jsme řádnými členy. 
Tohoto zasedání se zúčastnila 4členná delegace ČMR SKM. Při tomto jednání jsme 
seznámili představitelé členských a přidružených organizací s naší činností s tím, že 
nám v roce 2003 byla obnovena registrace z roku 1968, a v této souvislosti i s 
problematikou navrácení našeho majetku, který jsme v roce 1970 museli předat SSM. 
Nemovitosti jsou ve špatném stavu jak po stavební stránce tak i vybavením a jejich 
rekonstrukce bude vyžadovat mnohamiliónové částky. Současně jsme přítomné 
seznámili s tím, že po provedených rekonstrukcích chceme rekreační objekty zapojit 
do sítě obdobných středisek ECYCu a využívat je společně pro děti a mládež. 

Pokud jde o zámek Adršpach, okres Náchod, navrhli jsme možnost využít tento 
objekt po dostavbě ubytovacího zařízení jako školící středisko v rámci ECYC. V této 
souvislosti jsme se obrátili na vedení ECYC se žádostí o projekty, kterými bychom 
mohli řešit finanční s adaptací těchto objektů zařízení a zároveň jsme oslovili členské 
a přidružené organizace, zda by mohly finančně přispět na plánované rekonstrukce. 

Zasedání bylo věnováno jednotlivým okruhům činností na další 4 roky. 
Zároveň bylo dohodnuto, že příští zasedání se uskuteční v Praze v průběhu 1. čtvrtletí 
roku 2007. 

 
 

478 slov o ECYCu 
. 

Svaz klubů mládeže je jako jediná organizace mládeže v České republice 
zapojen do  

Evropské konfederace organizací klubů mládeže    
 (ECYC – The European Confederation of Youth Club Organisations), 

 která byla založena v roce 1976. Cíle ECYCu a tedy i cíle naše jsou: 

• podporovat spolupráci mezi organizacemi klubů mládeže v Evropě 
• zvyšovat mezinárodní porozumění mezi mladými lidmi 
• prosazovat programy výměny mládeže, společné výcviky a semináře 
• podpořit aktivní zapojení mladých lidí v jejich komunitě 

V současnosti ECYC sdružuje kolem 18.000 klubů, center a programů určených 
mládeži s více než 3,5 milióny členů po celé Evropě od Grónska na severu po Kypr 
na jihu! 
Činnost ECYCu je zaměřena na podporu klubů a ostatních forem práce s mládeží. 

Jednou z hlavních zásad je přivést mladé lidi k tomu, aby se angažovali, mnozí to 
totiž nedělají. Postrádají potřebné prostředky a potřebují zvláštní povzbuzení a 
podporu, které jim centra mládeže mohou nabídnout. Ve svých klubech mohou mladí 
dostat příležitost si vybírat, vybudovat si sebedůvěru, přebírat odpovědnost, najít 
nové hodnoty a, což je velmi důležité, prostě se bavit s ostatními mladými lidmi. 
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 ECYC je mezinárodní nevládní organizace a spolupracuje s ostatními 
organizacemi a agenturami, které se zabývají mládeží. ECYC je členem Evropského 
fóra mládeže (European Youth Forum) a má poradní status v Radě Evropy a 
v UNESCO. ECYC se zaměřuje na neformální vzdělávací sítě s cílem podporovat 
mladé lidi, aby mohli uspokojit potřeby svého rozvoje. 
 V současné době má ECYC členské organizace v těchto zemích: Belgie, Česká 
Republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Německo, Nizozemí, 
Norsko, Rakousko, Rusko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.  
   
Co je otevřená práce s mladými (Open Youth Work)? 

ECYC věří, že jejím účelem je nabídnout mladým na základě jejích dobrovolné 
angažovanosti získání zkušeností, které je vybaví, aby mohli hrát aktivní roli v naší 
demokratické společnosti. Otevřená je tato práce proto, že se odehrává nejen 
v klubech, ale prostřednictvím nejrůznějších vzdělávacích a posilujících programů 
také přímo na ulici.  

 
Stěžejní zásady otevřené práce s mladými: 

• Mladí lidé mají právo znát možnosti a vybrat z nich v každé situaci tu 
nejvhodnější. 

• Každý mladý člověk má získat podporu, aby mohl rozvinout veškerý svůj 
potenciál.  

• Každý mladý člověk má získat podporu, aby mohl rozvinout svoji schopnost 
kriticky hodnotit svět ve svém okolí a být schopen na tento svět reagovat akcí. 

Jak má tato práce vypadat. 

• Má poskytovat plánovanou a systematickou přípravu mimo formální školní 
vzdělání prostřednictvím dobrovolnických organizací. 

• Je založena na získávání praktických zkušeností. 
• Odstraňuje nerovnosti v příležitostech.  
• Je založena na dobrovolné účasti, a proto začíná v oblastech zájmu mladých.  
• Je založena na vzájemně výhodném partnerství mladých lidi s těmi, kteří 

s nimi pracují.  
• Umožňuje mladým lidem účastnit se rozhodování o plánování, organizování a 

hodnocení této práce.  
• Umožňuje komunitám přispět k uspokojení potřeb svých vlastních lidí.  
• Má být dostupná všem nezávisle na rase, kultuře, vyznání, pohlaví, sexuální 

orientaci i případném handicapu.  

Jan Matoušek 
(Čerpáno z materiálů ECYC.) 
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Z činnosti našich klubů a kolektivů 
 

 
Malý Furiant  

 
Folklórní soubor Malý Furiant z českých Budějovic zahajuje letos již svou 18. 

sezónu. Vyrůstá zde třetí generace dětí, které pod vedením zkušené vedoucí, paní 
Mgr. Jiřiny Štochlové, předávají svým posluchačům a divákům tradiční lidové zvyky, 
písně a tance jižních Čech.. Dodnes v souboru účinkuje několik „dětí“, které stály u 
zrodu celého souboru v roce 1988. 

 
Během své činnosti se soubor zúčastnil celé řady soutěží, přehlídek a 

vystoupení, a to nejen doma, ale i v zahraničí. Z poslední doby jmenujme např. 
zemskou přehlídku folklórních souborů v Praze, mezinárodní folklórní festival 
dětských souborů v Luhačovicích nebo vystoupení ve francouzském městě Orient na 
pobřeží Atlantického oceánu. V letošním roce děti ještě čeká zájezd do Lotyšska, kde 
se rovněž zúčastní místního festivalu. 

 

 
 

Soubor je tvořen převážně tanečníky, ale má i své muzikantské zázemí. 
K tradičním nástrojům patří housle, klarinet, basa ale i dudy. Vedoucím muziky je 
Jožka Kadubec, který  pořádá pro členy souboru dětské letní tábory. 
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Po organizační stránce se o všechny záležitosti, včetně finančních, stará paní 
Marie Korcová, bez jejíž aktivity si fungování souboru nedovedeme představit. 
Zúčastňuje se pravidelně všech akcí vystoupení, takže zároveň pomáhá a jako 
pedagogický dozor.  

 

 
 

Velkou zásluhu na úspěchu a oblibě tohoto souboru má především jeho 
vedoucí, paní Jiřina Štochlová. Její nevyčerpatelná studnice nápadů, nezdolná 
energie, ale hlavně láska k folklóru dokázala „přitáhnout“ desítky dětí, jimž vztah 
k lidovému umění zůstane již nadobro v srdci. 
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Werichovci 
 
 

Co by řekl pan Werich černé ruce kšeftu, která se vztahuje po domě č.p. 
501 na Kampě? 

 
 
 

Nejhorší je, když má blbost razítko! 
 
 
Werichovu vilu dostane nejvyšší nabídka 
 
V soutěži na pronájem tzv. Werichovy vily na Kampě bude mít větší váhu výše 

nabízeného nájemného než návrh na využití budovy. Podle podmínek má být v části 
vily společenské a kulturní centrum a občerstvení, byty mají sloužit pro trvalé 
bydlení. 

 
V budově má být stálá expozice zaměřená na filmovou a divadelní 

meziválečnou avantgardu. Výstavy by měly připomínat osobnosti české filmové 
historie včetně Jana Wericha a Jiřího Voskovce a současnou animovanou tvorbu. 
Provozovatel by měl také organizovat literární čtení a komorní projekce. 

 
O provozovateli by chtěla radnice rozhodnout do poloviny října a pronájem 

bude na 30 let. 
  

(z tisku KURÝR PRAHA dne 21.6.2006) 
 
Třeboň a Werichovci  
(ze Zpravodaje sdružení WERICHOVCI duben 2006) 
 
Tradiční akci vodníka Čochtana ze Zlaté stoky ve dnech 11.-.12.2006 bude 

prolínat letošní stoleté výročí narození Jaroslava Ježka v programech v pátek i 
v sobotu, včetně připravované výstavy. Jako obvykle je na programu vodnický 
jarmark, lov třeboňských kapříků, Pohádkový Svět pro děti a mnoho soutěží a zpěvu 
a procházka k poznání městečka Třeboň. 

 
Je možné spojit posezení u řeky s lovem ryb, vodácký zážitek, pěší turistiku i 

cykloturistiku. 
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