
S p e k t r u m
Březen  2009

Zpravodaj

Českomoravské rady

Svazu klubů mládeže

Zajímavosti SKM  v roce 2008

Leden přebíráme nemovitost ve Stodolní 9, Ostrava

zajistit jednání k možnosti stávajících a nových nájemníků
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Únor schválení Směrnic o hospodaření ČMR SKM  a klubů

Březen registrace znaku SKM  jako ochranné známky

Duben obnovení kolektivní smlouvy s Werichovci  jako kolektivní členem SKM

rozhodnutí o vydání Dějin SKM  (autor JUDr. J. Holý)

Květensouhlas s přijetím delegace Všečínské federace mládeže (ACYF) na podzim 2008

Červen vrácení kauzy STAVOCENTRAL, a.s., od VS Olomouc ke KS  Ostrava

rozhodnutí o vydání pamětních medailí ke 40. výročí SKM

Červenec „výhodný“ pronájem nemovitosti Stodolní 9, Ostrava firmě TWIN 
DRAGON-INTERTRADE

Září ACYF potvrdil příjezd delegace v listopadu 2008

Dějiny SKM  –  brožury předány

schválení slavnostního zasedání ke 40. výročí SKM  v prosinci 2008

Říjen jednání s jednateli fa TWIN DRAGON ohledně jejich trvalého neplacení nájmu

souhlas s vysláním delegace SKM  do ČLR k podpisu smlouvy o spolupráci 
s ACYF

Listopad delegace ACYF v Praze a v Českých Budějovicích

podpis smlouvy o spolupráci s ACYF v Pekingu

Prosinec slavnostní zasedání ke 40. výročí založení SKM  v hotelu Bílý Lev, který je 
historickým majetkem SKM

Děkujeme všem příznivcům za projevenou podporu naší činnosti v roce 2008 a všem novým 
kolektivům, které se v minulém roce přihlásily k SKM. 

Stávajícím klubům děkujeme za vykonávanou činnost a doufáme, že po vyřešení stávajících 
problémů se současnými nájemci ve Stodolní v Ostravě budou moci počítat s naší pomocí jako 
v předchozích letech. 

Stejně tak SKM  počítá s vašimi příspěvky z činností, které chceme prezentovat v našem 
pravidelně nepravidelném Zpravodaji.

40 let SVAZU KLUBŮ M LÁDEŽE

Na předvánočním setkání, při kterém jsme si připomněli i 40 let od vzniku SKM, se sešli 
4. prosince 2008 v hotelu Bílý Lev v Cimburkově ulici v Praze členové Českomoravské rady 
SKM, zástupci našich klubů mládeže, pamětníci činnosti SKM  z let 1968 –  1970, osobnosti, se 
kterými SKM  v uvedených letech a po obnovení činnosti v prosinci 1989 spolupracovala a se 
kterými v současné době spolupracuje a několik vzácných hostů. Po přivítání předsedou SKM, 
Mgr. Miloslavem Huttrem, v půlhodinové přednášce shrnul autor Dějin SKM, JUDr. Jaroslav 
Holý, nejzákladnější údaje o vzniku SKM  a jeho činnosti v letech 1968 1970 i po obnovení 
v roce 1990. 
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Pak setkání pozdravila řada hostů, zejména předseda poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky - Ing. Miloslav Vlček, velvyslankyně ČLR –  PhDr. Huo Yuzhen, předseda 
Podvýboru pro mládež, tělesnou výchovu a sport, poslanec Sněmovny parlamentu ČR –  Pavel 
Ploc (reprezentant ČSSR ve skocích na lyžích). Za současnou Tábornickou unii krátce shrnul 
naši současnou spolupráci Miroslav Mikeš, za JUVENU z let 1968 –  1970, se kterou SKM  stejně 
tak jako s Českou tábornickou unií úzce spolupracoval, Doc. Dr. Josef Mejsnar. Za Folklórní 
sdružení ČR, předseda Zdeněk Pšenica, za loutkářskou sekci, která byla v letech 1968 –  1970 
součástí SKM, JUDr. Petr Slunéčko a dále bývalý vedoucí odd. mládeže MŠ MT ČR po roce 
1990 –  dr. Luboš Novotný a řada dalších milých hostů.

Několik desítek účastníků setrvalo v příjemné atmosféře ve volné zábavě. Přítomní 
obdrželi nové vydání Dějin SKM  a pamětní minci vydanou SKM  ke 40. výročí SKM.

Pamětní mince s publikací Dějin SKM  byla také předána dalším společensky významným 
a naší organizaci přátelsky nakloněným lidem –  např. hejtmance Západočeského kraje Doc. 
MUDr. Miladě Emmerové, starostovi města Cheb MUDr. Janu Svobodovi, velvyslanci ČR 
v Bělorusku JUDr. Jiřímu Karasovi, poslanci PSP ČR Ing. Jiřímu Hanušovi, prof. Dr. Ladislavu 
Dřínkovi, JUDr. Čestmíru Kubátovi atd.

Velvyslankyně ČLR - PhDr. Huo Yuzhen, předseda ČMR SKM  –  Mgr. Miloslav Huttr, místopředseda ČMR SKM  Petr Samec
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předseda poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - Ing. Miloslav Vlček a předseda ČMR SKM  –  Mgr. Miloslav Huttr

Velvyslankyně ČLR - PhDr. Huo Yuzhen, předseda ČMR SKM  –  Mgr. Miloslav Huttr a předseda Podvýboru pro mládež, 
tělesnou výchovu a sport, poslanec Sněmovny parlamentu ČR –  Pavel Ploc

Další fotodokumentace 
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Ještě v krátce k akci 40. výročí SKM  jedno vyjádření účastníka, pana Jiřího Peloucha, které 
poslal na naši mailovou adresu následující den:

Ahoj, Míro,

včera jsem byl unešen a nadšen. Po delší době jsem opět byl ve společnosti slušných lidí táhnoucích za 
jeden provaz. Rovněž obsazení předsednického stolu mluví za vše !!!!!!! 
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Pročetl jsem obě brožurky, je zajímavé kolik jmen tam znám a trochu jsem oprášil historii. Dále jsem byl 
překvapen jak je předseda parlamentu informován o SKM. 
Asi jsou to úplně jiné vztahy než jsou dnes na každém kroku !!! 
Měj se krásně, hlavně zdraví a pár kamarádů. 
Jirka

V časopisu Numismatika vydali o pamětní medaili SK M   

P A M Ě T N Í   M E D A I L E                                                                                                                        K 
E    4 0.   V Ý R O Č Í   Z A L O Ž E N Í 
S V A Z U    K L U B U    M L Á D E Ž E 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 4. prosince 2008 se setkali v hotelu Bílý Lev v Praze 3 pamětníci vzniku Svazu klubů 
mládeže a tam jim byla udělena zlatá a stříbrná mincovní medaile O 30 mm v provedení proof. 

Popis medaile: Mírně zvýšená hrana je hladká. 
A: nahoře: Chrám sv. Víta (11x13mm), vpravo Petřínská rozhledna (vys. 11mm), uprostřed přes 

plochu Karlův most (dl. 18mm), mírně šikmo doprava, po obou stranách mostu jsou jeho mostecké věže 
(pravá vys. 13mm, levá 9mm), vpravo pod mostem na dolním okraji tančící dům (6x8mm), vlevo vedle 
něj letopočet: 2008 (4x1,5mm), vlevo vedle letopočtu podtržený obloukový nápis: PRAHA, nad pravou 
částí mostu a jeho pravou věží podtržený obloukový nápis: PRAGUE (výška písmen 1,5mm).

R: na horní části půlkruhový opis SVAZ KLUBU MLÁDEŽE (výška písmen 2mm), na dolní 
části v opisu letopočty: 1968 –  2008 (výška číslic 2mm), uprostřed mírně vlevo současný znak SKM: 
věncovitý útvar, jehož levá část připomíná číslovku 9, má nahoře položená tiskací písmena: S K  
(7x4mm), vedle písmena „K“ je psací písmeno: m (6x1,5-5mm), jehož levá šikmá linka přetíná dolní 
příčku písmene „K“. 

Návrh A: Jaroslav Šrámek, návrh R: Miloslav Huttr, výroba: Česká mincovna Jablonec n. N. 
Nesignováno.

Konec roku 2008 byl pro nás ve znamení česko –  čínských výměn delegací. 

Na začátku listopadu přijela delegace všečínské federace mládeže –  Mrs. Li Hui - vedoucí 
delegace,  dále Mr.Chen Peng ,  Mr. Zhang Xunhong,  Mr. Li Xianzhong,  Mr. Yang Chaolong. 
Kromě prohlídky historické Prahy, zámku Hluboká, Českých Budějovic a Domu dětí a mládeže 
v ČB se naši hosté zúčastnili společných večeří s velvyslankyní ČLR paní PhDr. Huo Yuzhen, 
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s předsedou poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panem Ing. Miloslavem Vlčkem 
a předsedou podvýboru pro mládež, tělesnou výchovu a sport, poslancem Sněmovny parlamentu 
ČR –  Pavlem  Plocem a členů ČMR SKM  v úžasném prostředí sklepních prostor při konzumaci 
skvělých kulinářských výtvorů paní a pana Bártových na Národní ulici v Praze. Dodatečně 
děkujeme.  Naši hosté byli pozváni na ambasádu ČLR a zúčastnili se jednání s předsedou 
Podvýboru pro mládež, tělesnou výchovu a sport, poslancem Sněmovny parlamentu ČR –  
Pavlem  Plocem, který je informoval o stavu a přístupu naší vlády k problematice sportu 
vůči mládeži v ČR. Dále proběhlo jednání s předsedou Česko-čínské hospodářské komory, Ing. 
Jaroslavem Bažantem a jeho spolupracovníky. 

 

Návštěva představitelů Všečínské federace mládeže na jihu Čech

Čínskou delegaci v doprovodu tlumočnice a tří členů ČMR SKM  jsme přivítali 
v Hluboké nad Vltavou v pondělí 3. listopadu loňského roku. Počasí nám přálo, sluníčko 
prosvětlovalo syté barvy podzimu.

Na zámek jsme se vydali pěšky. Jeho prohlídka sklidila veliký obdiv. Při procházce 
zámeckým parkem byly fotoaparáty našich hostů v neustálé činnosti a nutno říci, že se tak dělo i 
po celý zbytek jejich pobytu. 

Po občerstvení v hotelu Záviš z Falkenštejna jsme vyrazili do Českých Budějovic, kde 
jsme nejprve navštívili Dům dětí a mládeže (DDM). Z bohaté programové nabídky odpoledních 
činností rozmanitých zájmových skupin DDM  jsme zvolili krátkou návštěvu  výuky orientálních 
tanců. Dětský folklorní soubor Úsviťáček, jeden z členů SKM, nám předvedl řadu tradičních 
jihočeských písní a tanců. Poté jsme se jako hosté zúčastnili zkoušky dětského pěveckého sboru 
Jitřenka. Tento kolektiv, každoroční reprezentant České republiky na zahraničních pěveckých 
soutěžích a festivalech, zazpíval naší delegaci několik písní, a to nejen v českém jazyce.

Po této kulturní exkurzi proběhla beseda, v níž se členové čínské delegace zajímali o 
způsob péče a rozvoje zájmové činnosti dětí a mládeže nejen v DDM  a SKM, ale potažmo o 
celkový systém volnočasových aktivit v České republice. Jejich otázky zodpovídali členové 
ČMR SKM.
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Následovala krátká prohlídka historického jádra města České Budějovice. Stručný 
odborný výklad neopomněl významná místa či památky, jakými jsou náměstí Přemysla Otakara 
II., Samsonova kašna, Černá věž nebo kostel sv. Mikuláše. 

Před návratem do Prahy jsme ještě poseděli v historické restauraci Masné krámy a v 
upomínku na tento společně prožitý den jsme si vzájemně předali drobné dárky. Zážitků tedy 
bylo bohatě. Byl to zkrátka krásný den –  začátek nového přátelství.

Marie Oberfalcerová, DDM  Č. Budějovice,   členka ČMR SKM

    

Delegace Č MR  SKM  v Čínské lidové republice

Místo pobytu: Peking, Šanghaj

Delegát: Delphine Wu (Wu Fan) zahraniční odd. ACYF

V  listopadu 2008 jsme na pozvání ACYFu, tj. Všečínské federace mládeže, které bylo již 
dlouhodobě plánováno a především za účelem podepsání nové smlouvy o spolupráci s ČLR 
prostřednictvím ACYFu, odletěli na týdenní pobyt do Pekingu a Šanghaje. V  den příletu jsme 
měli možnost si krátce prohlédnout Zakázané město, což je komplex budov postavených 
v Pekingu v nitru Vnitřního města během vlády dynastie Ming. Město je obehnáno zdí a 
palácovým příkopem. Zdi jsou zdobeny věžemi zakrytými několikapatrovými střechami se 
žlutými taškami. Dnes se Zakázané město de facto nazývá Palácovým muzeem, i když jeho 

8



kompletní sbírky byly za 2. světové války vyrabovány Japonci, a to, co zbylo, bylo povětšinou 
odstěhováno na Taiwan. 

Všechny budovy komplexu jsou umístěny na severo-jižní ose areálu, který měří 960 metrů na 
délku a 760 m na šířku. Na severu komplex otevírá Polední brána navazující na Vysokou bránu. 
Za branou Nejvyšší harmonie následuje přibližně uprostřed komplexu skupina ceremoniálních 
budov –  síň Nejvyšší harmonie postavená v roce 1627, síň Dokonalé harmonie, ve které se císař 
připravoval na ceremonie, a síň Střežení harmonie. V  nejokázalejší síni - Nejvyšší harmonie se 
konaly korunovační obřady, oslavy narozenin císaře a novoroční oslavy.

Druhý den našeho pobytu začal hned po ránu setkáním se zástupkyní Všečínského svazu žen, 
paní Zou Xiao Qiao, která nás informovala o zahraničních kontaktech této organizace a zmínila 
se, že je jim líto, že s obdobnou organizací v České republice nespolupracují. Jejich hlavní úloha 
je ale zaměřena na pomoc ženám v Číně, především v chudých oblastech, a to na posílení 
ženských práv, zaměření na rozvoj a posílení právního vědomí žen na vesnici, podpora 
nejchudších, školení pro ženy –  zvyšování sebevědomí, právního vědomí, profesní rekvalifikace, 
podpora chudých oblastí bohatšími nejen finančně, zvyšování kvalifikace, získávání podpory od 
bohatých firem –  vzdělávací centra, posílení rovnoprávnosti žen a mužů.

Po dvou hodinách povídání nás převezli do Centra pro mezinárodní výměnu (pod ACYFem), kde 
se nám věnovali pánové TIESONG JIA –  asistent vedoucího centra pro mezinárodní 
výměnu a EN FANG –  ředitel školy pro výuku cizinců. Toto Centrum bylo postaveno 
Japonskem jako cena za 2. světovou válku.  Je základ pro mezinárodní styky ACYF, zajišťují 
výměny s 20 státy, ročně přes ně vyjede 100 000 Číňanů na studijní pobyty, délka pobytu se 
pohybuje od 1 měsíce do 4 let a podporují i přímé výměny. Tyto aktivity jsou financovány 
Centrem za podpory vlády, spoluúčasti zájemců a přímou dotací od státu pro zájemce. Co se týká 
spolupráce s SKM  - z jejich strany by byl velký zájem např. formou workcampů a studijních 
pobytů, ovšem museli bychom vyřešit otázku financí.

Odpolední jednání proběhlo na půdě Asociace mladých podnikatelů Peking s jejich zástupci: 
LU JING –  zástupkyně tajemníka pekingské asociace mladých podnikatelů

SU YAN YUN –  vedoucí kanceláře pekingské asociace mladých podnikatelů, investice

SHIWEI AI –  obchodní manažerka –  kašmír –  Beijing Jinyang Worsted Co., Ltd.

K INGSLEY ZHANG –  AIGO elektronika (PC) vedoucí mezinárodní obchodní divize

LEO MU -  místovedoucí mezinárodní obchodní divize AIGO

DAVID ZHANG –  mezinárodní obchodní divize –  produktový manažer AIGO

Tato organizace vznikla v roce 1995 rozhodnutím vlády, je součástí ACYF, pronikli do mnoha 
oblasti podnikatelských činností a podporují podnikání v západní oblasti Číny a v chudých 
oblastech. Organizace zastřešuje 525 členů (společností), kteří podnikají v různých oborech. My 
jsme měli možnost se seznámit s výpočetní technikou různého zaměření např. pro postižené děti, 
miniaturní PC, různé čipy a nabídkou kašmíru. Pravidelně pořádají setkání maximálního počtu 
lidí v Asociaci. Je to podnikatelsky zaměřená organizace, která se ze svého výsledku zodpovídá 
státu, s jehož pomocí podniká. Mezi jejich cíle patří i vytvoření společného mezinárodního 
podniku.

Večeřeli jsme v šanghajské restauraci s panem NI JIANem, místopředsedouACYFu,  předali 
jsme mu dárek pro předsedu ACYFu včetně osobního pozvání do ČR a pan místopředseda 
projevil zájem o pozvání do ČR a rozpovídal se o Pražském jaru.
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Třetí den jsme brzy ráno vyrazili na letiště, abychom za cca 4 hodiny přistáli v Šanghaji, kde nás 
čekali zástupci Shanghai Youth Federation (SYF) –   Šanghajský svaz mládeže.

Konal se oběd a prohlídka města, večer společenská večeře s paní WANG XIAONONG –  
zástupkyní tajemníka SYF a vedoucí mezinárodního oddělení a panem SHAO YE –  
zástupcem tajemníka a vedoucí mezinárodní sekce SYF.

Šanghajský svaz mládeže je součástí ACYF, ale vystupuje víceméně jako samostatná organizace. 

Následující ráno nás odvezli do komplexu SHANGHAI YALONG INVESTMENT GROUP 
Co., Ltd., kde jsme viděli propagační film o firmě a základní a střední škole, která nabízí 
možnost studia i zahraničním studentům s podmínkou dobré znalosti čínštiny. Po prohlídce patra 
dalších firemních reklam a historie vývoje společnosti jsme se setkali s panem ZHANG 
WENRONG –  předsedou YALONGu a některými zástupci spolupracujících oborů. Firma 
vyrábí kabely různých tlouštěk, což je základ pro spotřební průmysl pro různá zařízení 
(rozvody), PC, mobily, kabely. Vyvážejí je také do Evropy –  Francie, Německo, zastoupení 
v Evropě mají zatím jen v Berlíně.

K  dalším společnostem, jejichž představitelé jsme měli možnost si vyposlechnout, se řadí firma 
SHANGHAI BAOSONG HEAVY MACHINERY PLANT Co., Ltd. zastoupená panem TAO 
HUAQIANG –  předsedou Baosongu, výrobce dvouramenných a jednoramenných jeřábů.

Paní LIL IAN GUO, zástupkyně cestovní kanceláře SHANGHAI CYTS TOURS 
CORPORATION,  zodpovědná osoba pro cestování do jižní Evropy, nás seznámila 
s prvořadým současným zájmem klientů z ČLR na Evropu, tj. Rakousko –  Německo –  Francie, 
ve druhé až třetí řadě kombinace Čechy –  Maďarsko. Zájem čínské klientely se preferuje na delší 
doby pobytu a lepší poznání dané země, jejich památek, přírody, kultury. Stálého partnera ve 
východní Evropě nemají, spolupracují zatím příležitostně s cestovkou v Německu. Pro případnou 
spolupráci s SKM  bychom museli vypracovat několik podrobných projektů o zajímavých 
lokalitách v Čechách, Slovensku a Maďarsku se zabezpečením služeb v různých cenových 
třídách a předložit jim k posouzení, zda by vůbec klienti na jejich straně projevili zájem. Další 
téma spolupráce by byla turistika v rámci výměny mládeže.

Splnili nám naše přání a zavedli nás do „domu dětí a mládeže“, Shanghai Youth Centre - 
mládežnické centrum Šanghaje. Pan YVAN CHUNFA –  zástupce vedoucího kanceláře nás 
provedl části budovy, která po 16h zela prázdnotou s tím, že děti chodí pouze v pátek někdy 
odpoledne, potom v sobotu a neděli a o zimních a letních prázdninách. Pochopili jsme, že 
zájmová činnost pro děti a mládež v tom smyslu jak je chápána u nás v ČLR neexistuje, protože 
tam se pořád a stále hledí na vzdělání, takže děti z našeho pohledu neodpočívají, ale studují a do 
doby vzdělávání zahrnují věkovou strukturu pro děti cca 3 –  18 a pak 18 –  35 let. „Zájmová“ 
činnost je plně hrazena rodiči, ač se provozuje v objektech státu, které jsou i  jinak komerčně 
velmi využívány.

Další den jsme vraceli do Pekingu. Hned odpoledne jsme s paní DONG XIA –  zástupkyně 
tajemníka ACYFu a za přítomnosti pánů JIA BO - vedoucí oddělení centrální komise pro 
mezinárodní výměnu pod Komunistickou ligou mládeže a CHEN PENG –  vedoucí 
sekretariátu v Domě komunistického svazu mládeže podepsaly smlouvu o spolupráci a paní 
zástupkyně tajemníka ACYFu pověřila ke spolupráci za ACYF slečnu Wu Fan, která byla naší 
bezvadnou průvodkyní po celou dobu pobytu.

V  Pekingu jsme se ještě setkali se zástupcem firmy CYTS –  China Youth Travel Service, pan 
ZHANG RUJIE –  místopředseda CYTS, vedoucí mezinár. odd. 1 –  přijímání zahraničních 
turistů do ČLR. Tato vznikla v roce 1980 jako čínská mládežnická turistická organizace. V  roce 
1997 byla přejmenovánana CYTS holding, celá společnost = 1 zlatá akcie –  vlastník ACYF. Mají 
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mnoho poboček, pořádají veletrhy, výstavy, vlastní vozový park –  pronájem aut s řidiči, vlastní 
řetězec hotelů, obchodů, staví hotely a tyto pak prodávají.

V  posledních 2 letech stoupá návštěvnost Číňanů v Evropě. Jejich zájem o Evropu se orientuje 
na Německo, Francii, Holandsko, Lucembursko, Anglii, mají zájem o delší pobyt v jednotlivých 
zemích a o historii. Stejně tak mnohem více Evropanů má zájem navštívit Čínu. Problémem jsou 
ovšem nutné vynaložené vysoké finanční prostředky (letenky, ubytování atd.) 

Případná spolupráce –  splnění podmínek: kvalitní program + servis z naší strany, spolupracovat 
na projektu musí čínský pracovník a musí být ceny srovnatelné s jejich nabídkou. Prozatím 
nemají zastoupení v Evropě –  jen v Japonsku a Koree.

Poslední den nás zavezli pod jeden úsek Velké čínské zdi, která je dlouhá téměř 7 tisíc km, její 
budování začalo koncem 14. století za dynastie Ming a chránila Čínu před vpády Mongolů. 
Dodnes patří k hojně navštěvovaným místům především samotnými Číňany.

A pak už byla jen nekonečně dlouhá cesta domů … … …

Ing. Jana Neubertová –  místopředseda ČMR SKM

Zástupci Asociace mladých podnikatelů - Peking
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Podpis  smlouvy  - paní DONG XIA –  zástupkyně tajemníka ACYFu

12



Zakázané město –  Peking Televizní věž - Šanghaj

Skleněný dům –  Šanghaj Čínská zeď 
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Na konec našeho obsáhlého povídání o Číně se ještě zmíníme o dvanáctiletém čínském cyklu 
podle symbolů zodiaku.  

Tradiční čínský zvěrokruh a počítání času podle dvanáctiletého cyklu symbolizovaného 12 
zvířaty je dodnes rozšířeno po celém Dálném východě. Původní lunárně-solární kalendář začal 
pro větší přesnost zhruba kolem 7. století př. n. l. započítávat i oběh Jupitera, který trvá právě 12 
let. Pořadí zástupců zodiaku podle toho, jak se zvířata podle legendy dostavila k nebeskému 
Nefritovému císaři: myš (krysa), buvol (býk, jak), tygr, zajíc (králík), drak, had, kůň, koza 
(ovce, kozel, beran), opice, kohout, pes a prase (kanec).

Rok 2009 je podle rokem buvola, který nese sílu, vytrvalost a pracovitost, ale také odříkání a 
neváží si lenochů.

Z činnosti našich K M

Co je nového u Werichovců?

Rok 2008 byl zakončen tradičním mikulášsko-ježíškovským-silvestrem na Loveckém zámečku 
v Petrovicích u Karviné. Byla tam vánoční pohoda i bujará, ba místy až ukrutná sranda, a to 
především díky vsetínským Valachům, zvláště pak Marušce Matoškové, které byla za rozsáhlý i 
když nechtěný komický výkon udělena každoroční cena ukrutné srandy pana Wericha Jana za 
rok 2008. 

TMR = Towarzystwo milostników Rydultow, tedy česky Sdružení milenců města Rydultowy, je 
název party našich polských přátel, se kterými se srdečně kamarádíme téměř 10 let. Téměř 
25tisícové  hornické město v Katowické oblasti má kromě TMR i zvláštní turistickou raritu –  
nejvyšší uhelnou odvalovou haldu v Evropě, která má už skoro 130 m. Naši kamarádi se ve 
městě starají o kulturní a společenský život pro město i široké okolí. Vydávají zpravodajský 
14deník, který má název Kluka tedy hůl, také  podpěra. Redaktora a reportéry dělá střídavě celé 
vedení TMR a dělají to obětavě, dobře a barevně. 

 Sto lat, sto lat, nechť žijí, žijí nám, nechť žijí nám.

Na Slovensku mají Werichovci vrchního slovenského bidelníka JUDr. Dušana Krivského, který 
kromě toho, že dělá werichovského kronikáře, napsal řadu knížek ze svých cest po celém světě a 
píše je v ryzí skaličtině, kterou už před léty propagoval jako ideální federální jazyk. 

V  roce 2009 oslavují Werichovci 20leté od svého založení. Hlavní oslavou bude 7. 
WERICHIÁDA, kterou ve spolupráci se SKM  uspořádají v divadle Semafor a stálá mezinárodní 
výstava „Taky máte rádi Ježka a Voskovce + Wericha?“ v klubovně v Markvartovicích, kde 
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budou velmi vzácné exponáty. Budou tam organizovány exkurze škola a počítá se s návštěvou 
turistů z Polska a Slovenska.

Letošní mezinárodní den srandy 19. 4. 2009 se bude konat nejen na Kampě, na oslavu toho, že 
vila kde žil Jan Werich byla zachráněna pro českou kulturu, ale také u divadla ABC, kde bude 
obnovená reklamní nástěnná malba A. Hofmaistera pro Osvoboení divadlo V+W.

Vzhledem k hospitalizaci autora historie O majetku SSM nemůžeme zveřejnit slíbené 
pokračování. Děkujeme čtenářům za pochopení a autorovi přejeme brzké uzdravení.
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