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1945 - 1968
Po květnu 1945 se začínají obnovovat ve válce zakázané organizace mládeže a některé nové 

vznikají. KSČ nezakládá vlastní organizaci mládeže a orientuje se na SČM (Svaz české mládeže), 
jehož kolektivním členem se stává později např. i JUNÁK a Svaz vysokoškolského studentstva. Po 
únoru 1948 končí činnost organizace mládeže politických stran a SČM se dostává zcela pod vliv 
KSČ. Postupně získává monopol  jediné organizace mládeže a po vzniku Pionýra zaniká brzy i 
JUNÁK. V roce 1949 dochází k sjednocení i národnostnímu, ze Svazu české mládeže (SČM), Sva-
zu slovenské mládeže (SSM), Svazu polské mládeže a Svazu mládeže Karpat vzniká jednotný Čes-
koslovenský svaz mládeže — ČSM.

ČSM měl různé typy organizací neboť mládež se sdružovala na pracovištích (průmysl, ze-
mědělství, úřady, instituce apod.) v bydlišti (města či vesnice), na školách (středních i vysokých i na 
učilištích) a na vojně při čemž postupně specifika a formy práce jednotlivých typů organizací se za-
čala tak odlišovat, že to časem začalo budit dojem, že jde skoro o jiné organizace. Ovšem symbolika 
a poslušnost modelu prosazovanému KSČ (tedy jednota mládeže a to i organizační) zajistily, že to 
jednak u okolí a někdy i u řadového členstva budila dojem, že jsou všichni stejní a ten sjednocující 
moment tj. věk byl značně přeceňován. Členství v ČSM bylo tehdy prakticky povinné, bez členství 
v ČSM se těžko studovalo na střední škole, bylo značně komplikované přijímání na školu vysokou a 
nesvazák byl podezřelý i na vojně. Čili bylo zřejmě, že členstva bylo dost. Jiná situace se ale začala  
vytvářet v místě bydliště. Do roku 1953 se sice v průkazu ČSM ještě vyznačovala registrace v or-
ganizaci ČSM v místě bydliště, ale pak už to postupně nebylo nutné a pro většinu členů ani vý-
hodné.

V roce 1953 přestala v Československém svazu mládeže povinná registrace v místě bydliště. 
A tak bylo mnohde lepší dost formálně figurovat v organizaci ČSM ve škole nebo na pracovišti a 
domů si přijet odpočinout nebo se ryze bavit. Počty členů v místních organizacích ČSM tedy leckde 
klesaly, ale zase někde docházelo tam, kde byl zájem, k výraznému obohacení činnosti, vznikaly 
formy kulturní, zájmové, koníčkářské, vznikaly dobré party, vznikaly tedy formy vysloveně klu-
bové.

Vedení ČSM nemohlo nevidět vývoj a proto se od roku 1967 umožňuje vznikajícím zá-
jmovým kolektivům i postavení základní organizace ČSM. Do té doby musel být člen kroužku, klu-
bu, souboru, party ještě členem v nějaké organizaci ČSM a tento kolektiv musel být také při nějaké 
organizaci a teď už jen záleželo na tom jaké bylo vedení zájmového kolektivu a jaké bylo vedení 
ZO ČSM a jaké byly jejich vztahy. Mohli bychom jmenovat desítky případů, kdy to vedlo k roz-
brojům, k vzájemné otrávenosti a ke konci dobrých nápadů, mohli bychom ale zase jmenovat i 
desítky organizací, kde klub byl obohacením organizace ČSM a naopak. Mnohdy to byla otázka 
osob nebo i vysloveně náhod a klub neměl proti organizaci žádné prostředky obrany, což byla škoda 
nejen pro ty nadšence v klubech, ale zejména pro kulturní a společenský život města či vesnice a 
nakonec i pro ČSM samotný.

Stanovy ČSM přijaté na V. sjezdu v roce 1967 už ale umožňují,  aby člen ČSM byl buď 
členem základní  organizace  nebo kolektivu pionýrských vedoucích nebo klubu mládeže.  Kluby 
byly určeny spíše pro nejmladší členy ČSM a snad se počítalo s tím, že se z nich bude přecházet do 
ZO ČSM, to by ale zejména v menších obcích vedlo k věkovému třídění a tak dle zásady, že věk ne-
rozhoduje, vznikla řada nových klubů ČSM.

Stanovy Československého svazu mládeže přijaté na V. sjezdu v roce 1967 tedy umožnily 
vznik klubů jako základních kolektivů ČSM. (Toto vysloveně pozitivní rozhodnutí a pak následující 
vznik klubů bylo pochopitelně v období normalizace po roce 1970 hodnoceno negativně.) Vedle 
klubů vzniklých nebo již dříve existujících dále pracovaly mnohdy klubovými metodami i místní 
výbory ČSM a místní organizace ČSM v menších městech či čtvrtích větších měst. A to vše pak 



bylo hlavním základem budoucího SKM.

1968-1969
Změnami ve vedení vedoucí strany, tj. KSČ v lednu 1968 nastala dramatická etapa v ději-

nách Československa zvaná jako obrodný proces. Členstvo KSČ, veřejnost i členové organizací 
mládeže si brzy začínají všímat, že vystřídání Antonína Novotného Alexandrem Dubčekem není 
pouhá personální změna, ale že nastane proces nebývalé demokratizace. A že vedení KSČ a státu 
nebude bránit mládeži v organizování se dle přání a potřeb. Za této situace se sešel 25. až 27. března 
1968 Ústřední výbor ČSM, který svým usnesením delegoval řadu svých pravomocí jednotlivým ra-
dám ÚV ČSM (pracující mládež, zemědělská mládež, střední školy, vysoké školy), dále uložil vy-
tvořit štáb táborníků s pravomocí rady a (což je pro SKM nejdůležitější) také uložil vytvořit skupinu 
pro činnost v místě bydliště k rozpracování problematiky klubu mládeže v místě bydliště s tím, že 
tato skupina se pověřuje organizační přípravou k vytvoření příslušné rady. Tato rada se pak poprvé 
sešla 10. dubna 1968.

Zasedání ÚV ČSM tedy v březnu 1968 uložilo vytvořit skupinu pro činnost v místě bydliště 
k rozpracování problematiky klubů mládeže, tato skupina byla pověřena organizační přípravou k 
vytvoření příslušné rady. Tato skupina se vytvářela vlastně dost lehce. Prostě se vědělo, kdo vede 
kluby na Brněnsku či v Olomouci, v severních Čechách či na Plzeňsku, v okolí Bánské Bystrice či  
na východě Slovenska, případně jinde, kdo řídí známou soutěž MV ČSM „Šestero přání“ ve vý-
chodních Čechách či kdo koordinuje místní skupiny ČSM jinde. A tak je tedy stačilo svolat a byl tu 
hned aktivní orgán nadšenců. Zde byla vytvořena rada, která se ihned prohlásila (o pár týdnů dříve 
než jiné svazy) již za přípravný výbor SKM.
Blíže o tom v článku, který byl uveřejněn v 6. čísle časopisu MY 68.

„V  záplavě  nových  svazů  vám  mohla  uniknout  zkratka  SKM  —  SVAZ  KLUBŮ 
MLÁDEŽE, který založili 10. dubna t. r. na celostátním setkání zástupci klubů mládeže ze všech 
okresů  Československa.  ‘Ti  vytvořili  rovněž  ústřední  radu  SKM  o  třech  komisích  a  základní 
program o několika bodech. Podle něho SKM hodlá sdružovat mládež scházející se v klubech a po-
máhat ji metodicky i materiálně při rozvíjeni zájmové činnosti. Proto chce vytvořit síť metodických 
středisek,  která  by  koordinovala  práci  klubů,  umožňovala  by  jim vzájemně  konfrontovat  svou 
činnost, pořádala by kursy a semináře pro odborné pracovníky a radila by klubům v právních a hos-
podářských otázkách. Ústředí SKM chce získat celostátní časopis, samostatný rozhlasový pořad a 
prosazovat požadavky mládeže sdružující se v klubech vůči státním orgánům. institucím a spole-
čenským organizacím (konkrétně to znamená přednost při získáváni prostorů pro kluby, bezplatné či 
aspoň zvýhodněně používání zařízeni národních výborů, společenských a hospodářských organiza-
cí, poskytování řady daňových úlev atd.). Ústředí rovněž bude zprostředkovávat mezinárodní styk 
klubů, a to na všech úsecích zájmové činností.

Ústřední rada SKM vyzývá všechny kluby a organizace klubového charakteru, aby se — 
pokud mají zájem o členství v SKM — přihlásily u okresních,  krajských rad svazu či přímo u 
Ústřední rady SKM v Praze 1, Gorkého nám. 24.“

V dubnu 1968 tedy vznikla na shromáždění zástupců klubů, místních skupin a organizací 
ČSM, místních výborů ČSM a ostatních zájmových skupin v ČSM ( bylo uloženo březnovým zase-
dáním ÚV ČSM) nejen skupina pro činnost v místě bydliště, ale zároveň i Rada klubů ÚV ČSM, 
která začala jako přípravný výbor organizace klubů mládeže brzy užívat výhradně názvu Ústřední 
rada Svazu klubů mládeže. Přání většiny členů v klubech a místních organizacích, skupinách a vý-
borech ČSM a i reprezentativní složení zástupců Čech a Moravy (Slovensko byla již jiná kapitola) 
skutečně umožnilo,  aby se toto shromáždění považovalo za ustavující orgán SKM. Tento název 
ostatně začal používat brzy i tisk a orgány ČSM.

Předsedou této rady byl zvolen ing. Ivan Bláha z Brna, místopředsedou za Čechy se stal 
JUDr. Jaroslav Holý, za Moravu Květa Horáková a za Slovensko Jaroslav Sýkora. Svaz klubů mlá-
deže byl vedle obnoveného Junáka a nově vzniklé České tábornické unie jednou z prvních organiza-
cí, které chtěly vytvořit organizaci samostatnou, ale pak ji brzy sdružit do federace organizací dětí a  
mládeže. Myšlenku federace samostatných organizací dětí a mládeže doporučil i Akční program 



KSČ z dubna 1968. V průběhu několika měsíců se k SKM, ČTU a Junáku přidal i Český Pionýr a 
zrad sociálních skupin vzniklé svazy: Svaz pracující mládeže, Unie středoškoláků a učňů, JUVENA 
(Svaz  mládeže  českomoravského  venkova)  a  Svaz  vysokoškolského  studentstva.  Obdobné 
organizace začaly pak později vznikat i na Slovensku a jako celostátní organizace vznikl i Svaz 
vojenské mládeže.

Vytvoření samostatných organizací mládeže a potom jejich sdružení ve volnou federaci bylo 
nepochybně přáním většiny mládeže a byla to také struktura v té době nejvhodnější.

Zcela jinak to bylo samozřejmě hodnoceno v následujících letech normalizace po roce 1970. 
Jaký byl pak oficiální pohled na období 1968-69 vyplývá  z materiálu „Některé základní otázky vý-
voje dětského a mládežnického hnuti v Československu“ (potvrzeno i usnesením I. sjezdu SSM v 
roce 1972).

„V novém  vedení  ÚV ČSM,  složeném  většinou  ze  zástupců  rad  ÚV ČSM,  převládali 
funkcionáři, kteří se později ukázali jako přímí exponenti nebo přisluhovači pravice. Od počátku v 
něm převažovaly skupinové zájmy a osobní ambice jednotlivých Členů, politická nepevnost, kolí-
savost  a  podléhání  živelným tlakům hnuti,  vedeni  ÚV ČSM se  ani  nepokusilo  o  vypracování 
programu či taktiky k upevněni ČSM. Celá jeho činnost byla zaměřena na vytvářeni samostatných 
nezávislých organizaci podle sociálních, věkových a zájmových skupin mládeže a na zpracováni zá-
sad budoucí Federace Československé mládeže. Tím dále dezorientovalo členy a funkcionáře ČSM 
a do Svazu vnášelo živelnost a pravicově oportunistické názory na pojetí, úlohu, strukturu a obsah 
práce mládežnické organizace, Výsledky jeho činnosti — aktivní podíl na rozbití jednotné organiza-
ce — jsou dokladem toho, kam vede situace, když se do vedeni mládežnické organizace dostanou 
lidé charakterově a morálně nepevní, bez třídního přístupu k řešení problémů, se sklonem k měš-
ťácké morálce, oportunismu a liberalismu. Jako celek nově vedeni opustilo zásady marxismu- leni-
nismu a proletářského internacionalismu i politiku komunistické strany a plné se dalo do služeb 
pravicových sil ve straně a ve společnosti.

Významný podíl na tom měl nový předseda UV ČSM Z. Vokrouhlický. Jeho zvolení — pro-
tože byl dlouholetým a zkušeným funkcionářem ČSM — bylo v celém svazu přijato s uspokojením 
a s důvěrou, že přispěje k vyvedení ČSM z krize. Z. Vokrouhlický však tuto důvěru zcela zklamal.

Negativní úlohu v destrukci jednotné organizace sehrály také rady ÚV ČSM, jejich vedení a 
představitelé. Po IV. plénu ÚV ČSM se staly základním článkem, v němž se rozhodovalo o jeho bu-
doucím osudu. Ani v nich však ČSM nenašel oporu.

Štáb táborníků, který dostal statut rady, pod vedením V. Vlčka a J. Hochmana a rada klubů 
pod vedením I. Bláhy se od ČSM zcela distancovaly a jako první ustavily samostatné organizace 
(Českou tábornickou unii a Svaz klubů mládeže). Také ve středoškolské radě pod vedením A. Vaňka 
brzy převážily tendence k založení samostatně organizace středoškoláků a učňů mimo ČSM. V ra-
dách UV ČSM pro závodní a vesnické organizace byla značná bezradnost a kolísání. Jejich před-
stavitelé. V. Černovský a M. Damborská, lavírovali, podléhali živelným tlakům hnutí, a tím umož-
ňovali různým skupinám organizovat akce proti ČSM. Postupné i oni přešli na pozici vybudovat z 
těchto sociálních skupin mládeže samostatně organizace.

Celkový vývoj v ČSM negativně ovlivnil i postup Ústřední rady PO ČSM. Na jejím IV, a V. 
plénu (březen, duben 1968) převládly pravicově radikalistické názory Z. Jesenské, O. Kryštofka. J. 
Haškovice na okamžiku změnu obsahu a struktury PO. Přes principiální postoje většiny Členů OR 
ze Slovenska i některých členů UR v ČSR, kteří odmítali nesprávné názory, byly V. plénem UR PO 
ČSM  přijaty  závěry,  které  byly  pravicové  oportunistickou  revizi  ideových,  politických  i  or-
ganizačních zásad PO (zřeknutí se rudého šátku jako symbolu organizace, vyhlášení vzniku Česko-
slovenského pionýra a distancováni se od ČSM, schváleni nového pro9ramu). Ty se, zejména pro 
Prozatímní české vedeni Pionýra, které bylo V. plénem UR PO ČSM zvoleno, staly základem k jeho 
oportunistické a revizionistické činnosti. „Napříště budu tento materiál citovat jen zkráceně jako 
„některé základní otázky“.

Nově vzniklý Svaz klubů mládeže se zabýval převážně organizacemi v místě bydliště, do-
slova by se mohl třeba nazvat „Svaz místní mládeže“ nebo snad „Svaz ostatní mládeže“. Ostatní or-
ganizace mládeže se totiž (kromě ČTU) orientovaly na tu či onu vrstvu mládeže dle profese. Kupo-



divu až na výjimečné pokusy se nevytvářely organizace mládeže dle politických stran, tou jedinou 
výjimkou bylo vytvoření zcela okrajového Sdružení socialistické mládeže. Je to asi tím, že jiné stra-
ny si skoro už leckdo nedovedl představit. Lidová strana svoji mládež neorganizovala, orientaci na 
kostel se snažila zaměřit jinými způsoby. A sociálně demokratická strana nestačila svoji činnost roz-
vinout.

Vznikl tedy rozumný způsob diferenciace. A je celkem zajímavé, že kromě Svazu polské 
mládeže  a  kromě několika recesí,  případně snah povýšit  různá zájmová sdružení  na organizaci 
(např. Klub mladých cestovatelů), jiné organizace mládeže vlastně už požadovány nebyly. A jistě to 
bylo také zásluhou našeho svazu, který rozumně „zastřešil“ různé zájmové kolektivy, které by se 
třeba jinak domáhaly samostatnosti.

Třetím kriteriem, které ale v Čechách nemá podmínky je dělení mládeže dle principu ná-
rodnostního. To se samozřejmě ale objevilo na Slovensku, kde požadavkem řady funkcionářů a zej-
ména Slovenského ústředního výboru ČSM bylo vytvoření jakéhosi Slovenského svazu mládeže 
více či méně diferencovaného. A tak když se ustavil v Česku 10. dubna 1968 Svaz klubů mládeže,  
již 11. května v Mladé frontě to negativně hodnotil tajemník SÚV ČSM.

Článek z května 1968 ukazuje, že na svaz klubů byl odlišný názor na Slovensku. Je zřejmé, 
že tento odlišný názor měl hlavně Slovenský ÚV ČSM, nicméně ale i jinak byla situace na Slo-
vensku  přece  jenom  trochu  odlišná.  Jednak  klubové  hnutí  na  Slovensku  (něco  podobného  se 
projevilo i u STU či u Slovenského Junáka) nemělo takovou tradici,  klubů tam bylo i relativně 
méně a místní skupiny, organizace a výbor ČSM nepřecházely do SKM, ale do STRETY — ta sdru-
žovala nejen venkovskou, ale vůbec místní mládež.

Vzniklá rada klubů ČSM, později Ústřední rada SKM měla zpočátku především následující 
3 úkoly:

1. Udělat si přehled o stávajících i nových klubech a o místních výborech, skupinách a or-
ganizacích ČSM, které se samy považovaly za organizace klubového typu. Prostě provést registraci 
a udělat si základní statistiku.

2. Připravit ustavující tedy I. konferenci 5KM. Měnily se názory na místo (nebylo to nako-
nec ani Brno ani Hradec Králové) i na čas (zde zasáhly známé srpnové události). Původně mělo jít o 
konferenci celostátní, ale brzy se začalo ukazovat, že pokud nejsou na Slovensku přímo jiné názory 
na obsah tak alespoň na formu či čas a tak bylo rozhodnuto na slovenské kluby nečekat a I. konfe-
rence se pak konala jako českomoravská národní.

3. Zajistit, uspořádat a nebo alespoň zkoordinovat některé větší akce za mnohé možno uvést 
I. festival SKM konaný jako celostátní ve Stražském na východním Slovensku.

Ústřední rada SKM od dubna do září 1968 celkem pětkrát. Plnila pochopitelně i úkoly další.
Hlubokým otřesem byl pro mládež samozřejmě vstup armád SSSR a dalších 4 zemí Varšav-

ské smlouvy do Československa 21. srpna 1968. Těch několik týdnů byly pak tak říkajíc jiné sta-
rosti, ale kupodivu dosti brzy se začalo věřit, že okupační armády nebudou příliš vadit ve volbě 
alespoň forem organizací mládeže. A tak VI. plenární zasedání ÚV ČSM 19-20. září 1968 v Pardu-
bicích bere na vědomí vytvoření Přípravného výboru české mladé federace, za jehož členy se hlásí 
Pionýr, Junák, ČTU, SKM i vznikající svazy dle sociálních skupin mládeže.

1. českomoravská národní konference SKM se pak sešla 22. září 1968 v Ústí nad Labem. 
O jejím průběhu a výsledcích informovala Mladá fronta následujícím článkem z 20.září 1968. 

„Svaz klubů mládeže ustaven. Rozmanitostí k jednotě
Ú s t í  n a d  L a b e m  - Včera se uskutečnila v Ústí nad Labem první českomorav-

ská národní konference asi 200 delegátů různých zájmových klubů, skupin a souborů, kte-
rá  ustavila novou  organizaci  Svaz  klubů  mládeže.  Jejím  účelem  je  poskytovat  a  
uspokojovat zájmy mladých lidi bez rozdílu věku a sociální příslušnosti.

Po procedurálních otázkách přednesl referát předseda dosavadní ústřední rady  
Svazu klubů mládeže ing. Ivan Bláha, který mj. uvádí: Větší diferenciaci mládežnického  
hnuti, respektováním vlastní samostatnosti základních klubových kolektivů ve všech otáz-
kách je již zaručena právní subjektivita, a tedy i plná odpovědnost za jejich jednání a ko-
nání; i záruka skutečné, nikoli formální jednoty.‘ Uvedl také, že přes změněnou situaci je  



nutno  dále  posilovat  klubové  hnuti  mládeže.  „Základním prvkem,  posilujícím  význam  
Svazu  klubů  mládeže,  je  neexistence  mrtvých  duši.  Nesmíme  dopustit  rozšiřováni  
organizace  za  takovou  cenu.  Věříme,  že  i  systém  Svazu  klubů  mládeže  tuto  možnost  
vylučuje, neboť jen stěží si lze představit, že by existoval klub, který by mezi sebou trpěl  
ty, kteří by pro něj nebyli přínosem.‘. Ing. Bláha zdůraznil, že Svaz klubů mládeže chce  
být  výrazným  partnerem  všech  již  existujících  nebo  vznikajících  organizací  v  rámci  
federace mládeže atak se podílet jako významná složka na dalším socialistickém rozvoji  
naši společnosti.

Dále udělali bilanci práce ústřední rady Svazu klubů mládeže, která byla utvořena  
v dubnu t.r. jako přípravný orgán pro vznik nové organizace. Protože se mládež sdružuje  
klubovou formou I v jiných organizacích, uzavřela ústřední rada SKM dohodu o úzké  
spolupráci se Svazem pracující  mládeže,  s vojenskou mládeži,  se středoškolskou a uč-
ňovskou radou; Tábornickou unii,  Svazem vysokoškolského studentstva, zemědělskou a  
vesnickou mládeži. Ústřední rada Svazu klubů mládeže rovněž připravila vydáváni klu-
bového  časopisu,  předpoklady  pro  založeni  bytového  družstva  mladých  a  vytvořeni  
podniku bytové výstavby jako vlastního hospodářského zařízeni atd. V současně době, jak  
uvedl ing. Bláha, sdružuje Svaz klubů mládeže 484 zájmových skupin a má 11 823 členů.

V diskusi poukazovali delegáti konference na nutnost volby vedoucího orgánu —  
České národní rady Svazu klubů mládeže, který by pracoval na naprosto demokratických  
principech. Byly návrhy i na jakýsi druh parlamentu. V diskusi vystoupil i tajemník vý-
konného výboru UV ČSM Zdeněk Hrabíca, který seznámil přítomné se závěry 6. pléna UV  
ČSM a požádal je o plnou podporu při jejich realizaci. Delegáty též pozdravil zástupce  
Svazu klubů mládeže Slovenska dr. Eduard Lieger. Seznámil je se situaci v bratrském klu-
bovém hnuti. Na Slovensku se připravuje národní konference Svazu klubů mládeže. Slo-
venští klubisté (souhlasně s delegáty českomoravské konference) souhlasí s vytvořením  
celostátního koordinačního orgánu.

Originální  příspěvek  v  podobě  vlastni  povídky  přednesl  delegátům  Eduard  
Pergner. Byl oceněn stejným potleskem jako songy zazpívané Karlem Krylem.

Odpoledne projednali delegáti návrh stanov nové organizace a schválili ho proti  
jednomu hlasu. V 15,30 byl tedy legálně ustanoven Svaz klubů mládeže, Zároveň bylo  
jednomyslně  přijato  programově  prohlášeni  a  stanovisko  k  vytvořeni  federace  mlá-
dežnických a dětských organizaci, do niž se SKM hlásí. Tajnými volbami zvolilo shromáž-
děni 2sčlennou ústřední českou radu Svazu klubů mládeže a třicet delegátů na národní  
kongres dětských a mládežnických organizaci.“

Orgány Svazu klubů mládeže zvolené na I. českomoravské národní konferenci Svazu klubů 
mládeže dne 22. září 1968 v Ústí nad Labem:
Českomoravská rada

za Prahu: Jiří Trefný, Vladimír Neužil, ing. Jozef  Wágner
za Středočeský kraj: Jan Kolář, Ladislav Přívora, Miroslav Nekolný
za Jihočeský kraj: Marian Malík, Jaromír Novák,prof. Vladimír Kaifer
za Západočeský kraj: Petr Novák, Jiří Indra, Josef Bauer
za Severočeský kraj: Oskar Siebert, Petr Žák, Václav Vídner
za Východočeský kraj: Vladimír Müller, dr. Jaroslav Holý, ing. Stanislav  Dídek
za Jihomoravský kraj: Lubomír Bobek, ing. Ivan Bláha, Jiří  Patouš
za Severomoravský kraj Karel Stratil, Květa Horáková, ing. Vsevolod Soper
za ČMR SKM: Miloslav Huttr

Vedení ČMR SKM
Předseda: ing. Ivan Bláha
Místopředsedové: dr. Jaroslav Holý, ing. Stanislav Dídek
výkonný tajemník: Miloslav Huttr
Členové vedení: Květa Horáková, Vladimír Neužil, Jiří Trefný 

Českomoravská revizní komise Svazu klubů mládeže



za Prahu: Jiří Ruml
za Středočeský kraj: Juraj Jarocký
za Jihočeský kraj: Pavel Vrba
za Západočeský kraj: Marie Kulichová
za Severočeský kraj: Josef  Rychnovský
za Východočeský kraj: Jaromír Novotný
za Jihomoravský kraj: Milan Matysčák
za Severomoravský kraj: Karel Vrátný

Proces konstituování SKM byl dovršen na I. konferenci 22. 9. 1968. Vznik samostatné or-
ganizace (která měla koncem listopadu již kolem 30 000 členů) byl potvrzen i registrací Stanov 
SKM ministerstvem vnitra (7. II. 1968). SKM jako samostatná organizace se nebránil vytvoření ně-
jakého koordinačního orgánu pro spolupráci s jinými organizacemi dětí a mládeže, byl ale proti vy-
tváření dirigujícího ústředí, kde by se ztrácela samostatnost organizací. SKM se přikláněl v podstatě 
k formě konfederace. Na vytvoření takové společné platformy se připravoval a aktivně se na pří-
pravě i jednání republikového kongresu podílel. Ustavující kongres organizací dětí a mládeže se 
pak sešel 19. a 20. prosince 1968 v Praze (v hotelu International) a bylo zde vytvořeno Sdružení or-
ganizací dětí a mládeže ČSR neboli 50DM, sdružovalo Junák a Pionýr z organizací dětských a SVS, 
USU, SPM, JUVENU, 5KM a ČTU z organizací mládeže. Zřejmě to byla nejvhodnější forma koor-
dinace jaká byla v českých zemích za poslední desetiletí vymyšlena. Mezi ty organizace, které se o 
tuto demokratizaci a rozumnou diferenciaci (v pozdější terminologii — o vítězství pravicových sil) 
nejvíce zasloužily patřil Svaz klubů mládeže, jak ostatně vyplývá z výňatků z proslulých norma-
lizačních „některých základních otázek“. Mezi ty nejzasloužilejší (a pak 20 let mezi ty nejhorší) je 
řazen i předseda ČMR SKM Ivan Bláha.

„Vyvrcholením etapy rozbití ČSM v ČSR se stal Kongres dětských a mládežnických or-
ganizaci  ČSR  v  prosinci  1968.  Závěrečně  období  jeho  příprav  bylo  vyvrcholením  boje  mezi 
extrémně pravicovou a liberálně oportunistickou skupinou o formu i obsah budoucího integračního 
seskupeni. Představitelé SPM,  Juveny, USU a Junáka, kteří zastávali linii vytvoření volné federace 
mládežnických organizaci, v důsledku vlastní politické nezásadovosti ustoupili tlaku představitelů 
SVS, Pionýra a SKM a myšlenku federace opustili.  Vzniklé Sdruženi bylo kompromisem mezi 
stanovisky skupiny extrémně pravicové a liberálně oportunistické. Ve skutečnosti však bylo vítěz-
stvím extrémně pravicové skupiny. Ta do značné míry ovlivnila i jednání kongresu tak, že odmítl 
listopadovou rezoluci UV KSC a vedoucí úlohu strany, hrubě napadl formující se marxisticko lenin-
ské křídlo ve straně, a schválil takové principy výstavby a jednání Rady 50DM, které umožňovaly 
představitelům extrémních názorů i v dalším období ovlivňovat politický obsah činnosti Rady.

V boji o charakter a strukturu organizace mládeže vedle zdravého proudu, který byl na V. 
plénu UV ČSM poražen a až do začátku roku 1969 neměl na vývoj organizovaného hnuti mládeže 
výraznější vliv, se zformoval poměrné silný pravicově extrémistický proud, představovaný zejména 
M. Jelinkem, J. Pelikánem, A. Raškou, O. Kryštofkem, Z. Vokrouhlickým, J. Wágnerem, J. Jírou, F. 
Jirsou, R. Harenčárem, J. Steinerem, D. Petrýdesovou, J. Čomajem, L. Horákovou, P. Rybářem, V. 
Matesem, Z.  Jesenskou,  J.  Haškovcem,  I.  Bláhou,  V.  Vlčkem, Vl.  Borodovčákem, V.  Pavle,  0. 
Füllepem. E. Holinovou.“

Vedle SODM ČSR utvořeného v prosinci 1968 vzniklo pak o 2 měsíce později obdobné 
sdružení na Slovensku — Združenie detských a mládežnických organizací Slovenska (ZDMOS), to 
mělo ale méně členských organizací, na Slovensku nebyla totiž Slovenská tábornická unie samo-
statná a nevznikla ani obdoba našeho Svazu klubu. Pak v březnu 1969 celostátní kongres vytvořil 
Federální radu dětských a mládežnických organizací ČSSR, tento kongres také právně perfektně a v 
souladu s přáním nepochybně většiny vyřešil i zánik ČSM a otázky jeho právního nástupnictví. Fe-
derální rada pak měla pracovat na principu koordinace S0DM ČSR, ZDM0S a SVS (Svaz vojenské 
mládeže). Federální rada bohužel vstupovala do své činnosti v době, kdy svobodně svoje poslání již 
plnit nemohla. Není zde dostatek místa na podrobné rozebírání politické situace ve státě, ale nelze 
nevidět, že v hnutí mládeže bylo od dubna 1969 učiněno vše, aby samostatné organizace mládeže 
na svém organizačním vrcholu byly zase hnány zpět do organizace jediné.



Bude snad vhodné na tomto místě jednoduchým schématem si zopakovat strukturu dětského a mlá-
dežnického hnutí.

Federální rada DMO ČSSR
SODM ČSR ZDMOS SVM
SPM ZPMS
JUVENA STRETA
SVS ZVS
USU ZSUMS
Pionýr Pionýr
Junák Junák
SKM
ČTU
Z toho vyplývá, že tvrzení v „některých základních otázkách“, že organizací bylo 18, není 

přesné.
Dvěma dokumenty se vracíme k významným a úspěšným akcím počátku roku 1969, novi-

novým výstřižkem pak k začátkům našich mezinárodních styků v listopadu 1968.



Čs. mládež v Bělehradě 
B ě I e h r a d  (ČTK), — Delegace československé mládeže přijela včera do Bělehradu,  
Tvoří ji členové Svazu dělnické mládeže, Svazu mládeže Čs. venkova (Juvena), Liga  
vojenské mládeže a Svazu klubů mládeže. Za týdenního pobytu v Jugoslávii Se sezná-
mí s prací jugoslávské mládeže a kromě Bělehradu navštíví Záhřeb, Osjek a Vukovar.

Českomoravská rada SKM samozřejmě nejen, že pořádala či spolupořádala významné poli-
tické, kulturní či sportovní akce republikového formátu a zajišťovala mezinárodní styky, ale pře-
devším metodicky pomáhala klubům a jejich okresním radám zejména poskytováním mnoha zají-
mavých a důležitých informací. Za tím účelem vydávala ČMR SKM následující cyklostylované me-
todické tiskoviny:

INFORMACE,  KLUBOVÁ  MINIENCYKLOPEDIE,  HOSPODÁŘSKÉ  INFORMACE. 
Částečně měl podobnou úlohu i svazový časopis DOSTAVNÍK, to je ale už zvláštní kapitola a oněm 
tedy jinde.

SKM byl počátkem roku 1968 svazem vlastně toliko českým a tudíž dalším úkolem ČMR 
SKM byla i spolupráce s klubů na Slovensku. V září 1968 SKM v českých zemích rozhodl, že 
vzhledem k odlišnému názoru na tempo vzniku klubové organizace, se nebude na kluby na Slo-
vensku čekat a SKM byl ustaven jen v českých zemích. Stanovy samozřejmě počítaly s tím, že se 
bude spolupracovat a že jakmile to bude možné, se vytvoří Ústřední rada celostátní. Tato myšlenka 
měla na Slovensku své příznivce (v klubech jich byla zřejmá většina), ale i své odpůrce, ti byli ve-
deni  zejména snahou rychleji  a těsněji  obnovovat  jednotu mládeže v dřívějším pojetí.  (Na Slo-
vensku bylo také asi skutečně více příznivců myšlenky jednotné organizace, zejména pokud by se 
akcentovalo její národní charakter.) Na slovenském klubfóru (za účasti tajemníka a místopředsedy 
ČMR SKM), pak tedy vzniklo toliko autonomní sdružení klubů při ZDMOS a nikoliv samostatný 
svaz klubů. Aby byl pak nějaký kontakt, sešli se 17. 3. 1969 zástupci českého SKM a slovenského 
sdružení klubů a vytvořili Ústředí klubů mládeže ČSSR.

Ústředí klubů mládeže ČSSR vytvořené 17. března 1969 mělo 6 členů z Čech a Moravy a 6 
členů ze Slovenska. Generálním tajemníkem se stal 13. člen a to další zástupce Slovenska Ondrej 
Toth.  Párkrát ještě Ústředí jednalo,  ale pak se na Slovensku začalo o něco dříve sjednocovat a 
spolupráci na této úrovni se prostě už nepřálo. Ani se tedy nelze divit, že se Ondrej Toth do Prahy 



ani nenastěhovat a do funkce prakticky nenastoupil.
Teď bude asi vhodné se vrátit ke svazovému časopisu, kterým se stal DOSTAVNIK, jehož 

první číslo vyšlo v červenci 1969, tedy vlastně v době kdy dny SKM byly již sečteny. Dostavník byt 
v té době mezi časopisy pro mládež něčím zcela novým, obsahově byl poutavý a graficky přímo ex-
kluzivní. O zájmu o něj svědčí nakonec i to, že časopis dost nákladný o 28 stranách bylo možno 
prodávat pouze za 5 Kčs. Další číslo vyšlo v srpnu, jeho obsah byl podroben zdrcující kritice obsáh-
lým článkem dokonce v Rudém právu. Třetí číslo vyšlo v září, čtvrté bylo vyrobeno v říjnu 1969, to 
už ale čtenáři neviděli, celý náklad dala cenzura do šrotu. Časopis vydávala ČMR SKM v naklada-
telství SPEKTRUM — Spojené pražské kluby a  šéfredaktorem byl Dušan Brabec, zástupce Karel 
Brodský, redaktory Petr Koudelka, Karel Čech a Michal Konečný. Redakce sídlila v Slovinské č. I 
v Praze 10. A kolem redakční rady se pohyboval i Ervín Hrych proslulý avatár Krhútů.

Jak již bylo konstatováno, vznikla v březnu 1969 Federální rada dětských a mládežnických 
organizaci  ČSSR, která měla koordinovat  české i  slovenské sdružení  organizací  dětí  a  mládeže 
(tedy SODM ČSR a ZDMOS) a navíc ještě SVS (Svaz vojenské mládeže, který působil federálně). 
Federální rada bohužel vstupovala do své činnosti v době,  kdy svoje poslání svobodně už plnit 
nemohla. V hnuti mládeže totiž nelze nevidět, že v březnu a pak v dubnu 1969 bylo učiněno vše pro 
to, aby samostatné organizace dětí a mládeže na svém vrcholu byly hnány zase do organizace jedi-
né.

Federální rada tedy opravdu svoje poslání už plnit  nemohla,  je ale zajímavé, že její  ne-
činnost ji nejvíce vyčítají ti, kteří potřebovali aby svá práva a práva svých organizací raději už nehá-
jila. Změny ve vedení Ústředního výboru KSČ, tj. vystřídáni Alexandra Dubčeka Gustávem Hu-
sákem, pak definitivně potvrdily, že šanci mají ti (jako Svaz mladých, později Leninský svaz mla-
dých), kteří udělají vše pro to aby dílo, které se podařilo co nejdříve zničili. Je tedy nepochybné, že 
v dubnu 1969 začínala už likvidace samostatných organizací i jejich federace. V klubech se to ještě 
snad příliš nepozorovalo, tak říkajíc bylo možno prožít ještě klidné léto ani naše velké akce jako 
např. II. festival SKM v červenci 1969 v Táboře nebyly příliš dotčeny, ale byl to už počátek konce. 
A pak už jen záleželo na míře optimismu či pesimismu v úvahách „co a do kdy nám ještě dovolí?“ 
nebo na výkladu pojmu zásadovosti při úvahách kam až je možno ještě ustoupit. Od dubna 1968 
zhruba do srpna, září 1969 lze posuzovat co SKM dělal, pak už jen to, co dělat chtěl, pak už jeli plá-
ny, nápady, sny, které nebylo dopřáno realizovat. V březnu 1969 byla ale ještě situace zabalena do 
demokratického roucha a zejména v okresech a klubech šel zatím život klidně dál.



Tedy činnost Svazu klubů mládeže v letních měsících roku 1969 možno hodnotit kladně a 
byla skutečně dost bohatá a zejména dole v klubech ještě dost málo ovlivňovaná odklonem od 
demokratických principů.

Nejen že se pokračovalo v osvědčených formách z dob ČSM, ale přicházely i nové nápady. 
Čili nepochybně SKM byl přínosem pro zájmovou činnost mládeže v místě bydliště. A to zejména 
kvalitativně,  kvantitativně  skutečně  došlo  k  poklesu  počtu  členů.  Proslulé  „některé  základní 
otázky...“, které pak v roce 1971 zkritizovaly vše předchozí, uváděly skutečnost, že jestliže měl 
CSM koncem roku 1967 asi 900 000 členů, v polovině roku 1969 vykazovalo 18 mládežnických or-
ganizací  v  CSSR  pouze  asi  450  000  členů,  ale  už  nepřiznávají,  že  ten  skoro  milion  tvoří  i 
„dobrovolně- povinní“ na pracovištích a zejména ve školách a v armádě a je to tedy fakticky daleko 
méně než skoro půl milionu členů, kteří  vstupovali  se zájmem, dobrovolně a kteří  své členství 
vlastně každý rok obnovovali, formálních členů bylo tedy naprosté minimum. Faktické obnovování 
členství každý rok se praktikovalo v SKM tím, že si každý člen každý rok znovu kupoval členský 
průkaz, čímž nepřipadali v úvahu členové formální, ze zvyku či ze setrvačnosti.
Na ukázku přetiskujeme zadní stranu členského průkazu SKM, z roku 1969. (Obdobně byly v roce 
1968 a pak ještě v roce 1970.)

DRŽITEL TOHOTO
PRŮKAZU MÁ PRÁVO

VYUŽÍT VÝHOD VYPLÝVAJĺCĺCH  
Z ČLENSTVĺ  SKM

TENTO PRŮKAZ PLATÍ PRO ROK 1969

Když se začala v letech 1971 a dále hodnotit diferenciace mládeže, začala se dost přehánět i 
míra a rozsah této diferenciace, neboli Jak se tomu pak říkalo,,rozbití“. A tak se dočteme v „někte-
rých základních otázkách“ doslova,  že se „v ČSSR postupně konstituovalo 18 dětských a mlá-
dežnických organizací... a Svaz vojenské mládeže, který se vnitřně dělil na 14 v podstatě samo-
statných organizací.“ Necháme-li stranou zjevné chyby (Svaz pražských středoškoláků a Svaz praž-
ských učňů byl přece jen městským článkem Unie středoškoláků a učňů a Svaz polské mládeže pak 
jako celek  vstoupil  do  SKM),  nelze  především přehlédnout,  že  ve  státě  s  dvěma národy měly 
jednotlivé organizace pochopitelně svoji českou a slovenskou část a české a slovenské orgány a že 
na  vojně,  kde  již  od  úrovně  svazků  byla  organizace  mládeže  řízena  funkcionáři  podléhajícímu 
jednotnému velení, je absurdní mluvit o samostatných organizacích.

Čili: Když se to tak shrne, vzniklo v roce 1968 ne 19, ale 9 organizací dětí a mládeže:
2 dětské (JUNÁK a PIONÝR)
6 mládežnických (pracující + zemědělské + vysokoškolské mládeže + mládeže středoškolské včetně 
učňů a v Čechách a na Moravě pak ještě tábornická unie a Svaz klubů mládeže)
+ 1 Svaz vojenské mládeže

To tedy není rozdělení nikterak přehnané. (Nepočítáme samozřejmě Svaz mladých, pozdější 
Leninský svaz mladých co by nástroj pozdějšího násilného sjednocení a Čs. svaz mládeže, který ač 
se zachoval jen v okresech Příbram a Benešov, vystupoval jako organizace samostatná a celostátní.)

Že mládež chtěla diferenciaci bylo jasné, bez tohoto přání by ústředí KSČ ani ČSM mnoho 
nezmohlo, vždyť by ta mládež jinak ani nevěděla jakou to diferenciaci vlastně chce a tehdy si to  
uvědomila během několika týdnů.

V pozdějších letech psané vzletné fráze o tom, jak tisíce a tisíce členů zejména v základních  
organizacích odhodlaně bojovaly za zachování jednotné mládežnické organizace, jsou pustou de-
magogií. I když pochopitelně mládež na všech úrovních nechtěla ztratit kontakty s ostatními svazy. 
Proto ty různé federace a sdružení na úrovni okresů a ústředí, na jiné úrovni to nutné nebylo, to se 
až zase v roce 1969 začala mládež podle vzoru KV KSČ nutit do krajských orgánů a aparátů. Dole 
prostě svazy spolupracovaly a byly různě propojeny. Demagogie, že někdo dělil mládež na dělníky 
a inteligenci, je také průhledná. Vždyť ve Svazu pracující mládeže byli nejen dělníci, ale i úředníci, 
inženýři, lékaři, právníci, prostě organizace na pracovišti se svými specifickými problémy. A navíc: 



Docházelo i k různým personálním propojením, prostě člověk byl třeba v USU ve škole a v SKM 
nebo v JUVENĚ doma. Mohu uvést i příklady z okresu Havlíčkův Brod, kde ve Svazu klubů mlá-
deže byli i předseda okresní rady SPM i předsedkyně okresní rady JUVENY.

Že mládež chtěla diferenciaci, bylo jasné. Ovšem ty diferenciace mohly být různé. Ale pro 
rok 1968 se stalo typické, že vznikaly organizace dle věku (dětské a mládežnické) a dle sociálních 
skupin a vedle toho dle zájmů (tedy nejen SPM, USU, JUVENA, SVS, SVM, ale i ČTU a SKM)). 
Mládež se také třeba mohla dělit dle politických stran, ale to se až na výjimky (Sdružení socialis-
tické mládeže, tj. jakýsi dorost Československé strany socialistické, jehož přípravný výbor se vytvo-
řil) neobjevilo. Čili byl zvolen takový způsob diferenciace jaký se nakonec koncern roku 1968 do-
tvořil.  A je celkem zajímavé, že kromě Svazu polské mládeže a kromě několika recesí,  jiné or-
ganizace vlastně už požadovány nebyly. Určitou zásluhu o to měl i Svaz klubů mládeže, který sdru-
žil takové zájmové skupiny, které chtěly jakousi samostatnost ač úplnou vůbec nepotřebovaly. Po-
třebovaly jen symboliku, možnost si rozhodovat o svých vnitřních uspořádáních, kontakty s blízký-
mi dušemi a rozumné řízení, které z nich nedělalo hlupáky ani je nechtělo vodit za ručičku.

Rozumný přístup SKM  k základním článkům a autorita vedení Českomoravské rady 5KM, 
to bylo takové novum let 1968, 1969, do té doby neznámé. Možná že to bylo dáno tím, že si prostě 
vedení tak říkajíc nevzalo sousto, na které nestačilo a i tím, že se z členů ČMR i jejího vedení nesta-
li „důležití funkcionáři a aparátníci“. Vždyť většina členů ČMR SKM zůstávala uprostřed hnutí i 
nadále.  Předseda  Ivan  Bláha  i  tajemník  Mirek  Huttr  aktivně  dále  působili  ve  svých  klubech, 
místopředsedové Dídek a Holý dále vedli svůj R-klub v Ústí nad Orlicí či LKK v Golčově Jeníkově 
a členové nadále zůstávali ve svých městech pojmy, za mnohé možno uvést Petra Nováka na Plzeň-
sku, Vsevoloda Sopera v Olomouci, Oskara Sieberta v Děčíně, Karla Klímu a Josefa Vágnera v 
Praze a některé další. A Svaz také nikdy moc nezprofesionálněl, vždy v době své největší slávy měl 
na ústředí jen tajemníka Huttra, vedoucího sekretariátu Michala Konečného + 2-3 metodiky, v kaž-
dém kraji jednoho vysunutého pracovníka a v okresech po jednom tajemníkovi, který pak už ale 
často sloužil i pro jiné účely. A pokud byl nějaký plně placený pracovník dole v klubech, tak ten se 
rozhodně vyplatil a to i ekonomicky. Zvláštní kategorii tvoří hospodářská zařízení, ta se plně ren-
tovala a nakonec náš Svaz dal i lidem práci (za mnohé možno uvést cestovní kancelář v Táboře, 
Klokan v Brně, kluby blížící se restauracím v Praze, tiskárnu PULS v Ostravě), takže nebyl jen vy-
sloveně pro zábavu. SKM byl prostě organizací zájmovou, snažící se sloužit různým zájmům mla-
dých. A byl i organizací nepolitickou. Nepolitickou v tom smyslu, že odmítal zastaralá dogmata a 
nepřitažlivé formy politické práce mládeže. Je ale  přece logické, že členové sledovali, co se kolem 
děje, chovatele králíků či koloběžkáři třeba méně než kluby literární, kulturní nebo vysloveně dis-
kusní. Ve vakuu se prostě nežilo. To v roce 1968 ani v roce 1969 ani nešlo.

Svaz klubů mládeže přinesl leccos nového pro celé hnutí mládeže i když název SKM pak za-
nikl.  Vždyť  SKM  byl  např.  u  nápadu  na  Televizní  klub  mladých,  organizoval  televizní  seriál 
POKUS PRO DVA, je spojen s významným časopisem Divoké víno, byl u prvních soutěží MISS, 
pořádal např. dva ročníky soutěže MISS Labe, kde jako moderátor působil i tehdy velmi známý 
Eduard Pergner (viz. snímek na další straně), začal pořádat festivaly rockové hudby, objevil pro 
mladé  různých  aktivit  zájmových  činností  či  recesí,  měl  i  mnoho  klubů  sportovních,  zvlášť 
populární byly Rollo - kluby, tedy koloběžkáři (viz článek v Mladém světě), v SKM byli i loutkáři,  
chovatelé kdečeho, či sběratelé všeho možného, byly zde fan kluby (doslova tisíce členů měl např. 
Kant klub tehdy velmi populárního karikaturisty Pavla Kantorka), filmové kluby, kluby big beatové, 
kluby tance, kluby cestovatelské, dívčí i jiné. SKM vydával ve svém nakladatelství PULS v Ostravě 
slavné Foglarovy Rychlé šípy ilustrované Dr.Fišerem, načas nalezl ve svazu útočiště i Svaz polské 
mládeže,  kterému ministerstvo odmítlo  registraci.  Svaz sdružoval  velká  klubová zařízení  (např. 
Dominik Plzeň, Věčné světlo Cheb, Daily klub Praha) i malé kolektivy tvůrců nebo různé malé 
soubory (např. COMPARDOS Přibyslav úspěšný i na Trampské Portě). O různorodosti klubů i o 
celostátní působnosti svědčí namátkově uvedených několik názvů klubů : Klub polygrafů Kolín, 
Mandragora club Rakovník, Fonoklub Dvůr Králové nad Labem, Literární a kulturní klub Golčův 
Jeníkov, Kulturisté Ostrava, Čochtan klub Třeboň, Klub šití Cheb, Deutsch club Kadaň, Coca cola 
club Brno, Trimaran Brno, Klub dlouhánů Praha 4, Klub přátel  přírody Praha 2, Klub mladých 



kuchařek  Třebíč,  Gemini  klub  -  hvězdárna  Vsetín,  Jezdecký  klub  Křenůvky,  Divadelní  klub 
Břeclav.

Nelze ani přehlédnout, že se do SKM zapojily desítky bývalých místních organizací a míst-
ních výborů svazu mládeže, které svojí činností obohacovaly místní kulturní a společenský život 
městeček i vesnic a že vedle vlastních členů klubů se kolem nich objevovaly desítky spolupracovní-
ků, zájemců nebo třeba jen návštěvníků akcí. Svaz klubů mládeže byl zkrátka u počátku kde čeho a 
nešlo samozřejmě jen o Prahu, ale o stovky akcí, které hnuly městy, městečky i většími obcemi.  

A když zvážíme, že SKM neměl formální členy (nebo jich bylo minimum, sotva 5-10 %‚ u 
ČSM to bylo v poslední době i přes 50%), je počet členů, který byl např. k 1. 5. 1969 celkem 26490 
také velkým úspěchem. Podobně neformální bylo členství i jinde, zcela dobrovolné bylo v ČTU u 
vysokoškoláků, prostě to členství mělo pak hodnotu. A to už počítáme členy ke květnu 1969, tedy 
již v době poklesu, kdy se dostavilo již i zklamání a skepse.



Pro ty později narozené, kteří si položí otázku "A proč ti mladí vlastně potřebovali nějaký 
svaz?", nezbude než připomenout dva hlavní důvody :

1.  Žilo  se  v  těch  šedesátých  letech  jaksi  kolektivněji.  Doma  nebyl  počítač  a  málokde 



gramofon či dokonce magnetofon a televize vysílala na jednom programu jen několik hodin. Čili co 
doma dělat? A domlouvat se s kamarády mobilním telefonem také nešlo. 

2. Pokud chtěli mladí něco pořádat, ať už to byl koncert nebo výstava nebo jen ta nejoby-
čejnější tancovačka, museli mít povolení národního výboru. To potřebovali i na vydání jakékoliv 
tiskoviny, třeba i nejjednoduššího plakátu. A to povolení nemohla dostat nějaká parta mladých, ale 
jen základní organizace svazu mládeže, která měla razítko.

1969-1970
V roce 1969 se vedení SKM snažilo ještě dělat, co se dalo, ale už bylo cítit, že se situace při-

ostřuje, že tlak shora se zvyšuje a že se prostě diferencované mládeži přát nebude. Opětovné sjedno-
cení nebylo u mládeže rozhodně přáním většiny (v té době to chtěla naprostá menšina a to bylo ještě 
hodně takových, kteří začali tak říkajíc cítit odkud vítr vane a tušili, že členství v LSM a pak v nové 
jednotné organizaci by se mohlo dost vyplatit),  ale byla to direktiva politického vedení. Vedení 
SKM bylo v těchto věcech dost jednotné, ale i tam začaly odlišné názory na to kam až se dá ustou-
pit.  Většina nechtěla slevovat ze svých ideálů, dobrovolní funkcionáři ostatně nemuseli vyklízet 
pole příliš brzy, nechtěli tedy nechat zlikvidovat to, co se nedávno začalo, ale na podzim 1969 byla 
linie  zcela  jasná.  Sdružení  v  centrech i  v  okresech začala  zase řídit  (ne jen koordinovat)  reor-
ganizovaná Federální rada začala připravovat založení nové jediné organizace a nakonec i vedení 
SKM zajistilo, že všechny naděje, s kterými přišlo, jsou pryč.

Do léta 1969 se dalo ještě tak nějak samostatně existovat, pak už se dalo jen končit. V násle-
dujících letech se pak tvrdilo, že žádná organizace mládeže nebyla zrušena administrativně. Proč 
musel ale SKM v červnu 1970 skončit? Proč nemohl svolat řádnou republikovou konferenci a proč 
se vlastně ty svazy likvidovaly nenápadně? 5KM sice v prostorách reprezentativních (na zámku v 
Liblicích), ale raději tedy mimo, aby snad někdo po Praze nekřičel, že je  rušejí. Mnozí členové 
SKM přešli do jiných organizací, někteří do SSM, co ostatně někde zbývalo, když nechtěli opustit 
kluby a mládež. Nechť ale nikdo netvrdí, že se Svaz klubů mládeže sám zrušil, ten byl prostě zru-
šen. Nakonec i to slučování probíhalo zbytečně rychle, nerespektovaly se sliby oficiální i neoficiální 
(např. autonomní postaveni Junáka v Pionýru, klubů v SSM apod.) a i ta otázka názvu (tehdy ne ne-
významná) byla řešena tak narychlo, že před Vánoci 1969 byl návrh předložen a již 31. ledna 1970 
byl po široké diskusi schválen po všech stránkách nevhodný název Socialistický svaz mládeže.

V roce 1969 však ČMR SKM stále formálně normálně fungovala, scházela se rada i vedení 
včetně komisí,  květnové zasedání  v Brně ostatně  ještě  počítalo s  velkými  akcemi.  Republiková 
konference se už ale nesešla a pokud došlo k nějakým změnám, byly to jen přesuny funkcí a ostatně 
ani ne velké. ČMR SKM zůstala pak ve složení prakticky nezměněném a pokud bychom konsta-
tovali nelegálnost rozpuštění SKM v roce 1970, je ČMR SKM ještě v roce 1990 vtom složení, v ja-
kém byla zvolen v Ústí n./L. v září 1968.

Pak došlo k větším změnám 20. prosince 1969, kdy vznikla tzv. rekonstruovaná rada, ale 
tyto změny v době, kdy bylo jasné, že SKM musí v zájmu vznikajícího SSM zaniknout, není možno 
označit za vůli členů rady či za svobodné rozhodnutí této rady.

Na prosincovém zasedání ČMR SKM v roce 1969 odešel z funkce předsedy ing. Ivan Bláha, 
do funkce předsedy byl navržen Pavel Pokorný, místopředseda pak už byl jen jeden a to ing. Dídek 
a vedení mělo být sedmičlenné. Nakonec to však dopadlo tak, že už žádný předseda do čela or-
ganizace nenastoupil a do smutného konce, který nastal v červnu 1970 na zasedání CMR SKM v 
Liblicích byl v čele úřadující místopředseda Mil. Huttr.
Na zmíněném zasedání v Liblicích byla pak formálně sestavena likvidační komise, a o velkém roz-
sahu činnosti, majetku SKM a o neochotě ukončit činnost svědčí i to, že protokol o činnosti této ko-
mise nebyl do dnešní doby podepsán, což ve skutečnosti znamená, že 5KM svoji činnost neukončil. 
Rada kolektivů SKM pracovala dál pod různými organizacemi a názvy, prakticky až do prosince 
1989,  kdy opětovně začala  veřejně pracovat  Českomoravská rada SKM, a to  téměř ve stejném 
složení jako v roce 1970.

Mezi  materiály prosincového zasedání  ČMR 5KM je i  dopis  ing.  Ivana  Bláhy,  který  je 
vlastně nejen koncem předsedy CMR SKM, ale i epitafem Svazu klubů mládeže.



„Začali jsme společně budovat novou mládežnickou organizaci... snažili jsme se sloužit li-
dem, kteří mají společné zájmy, chtěli jsme jim i sobě navzájem poskytovat nejrůznější pomoc, oče-
kávali jsme uznáni státních orgánů a institucí. Měli jsme zájem překonat formalismus v práci a po-
moc naší společnosti... nevtíravou výchovnou prací připravovat mládež na její historickou úlohu, tj. 
za čas převzít řízeni naší společnosti. Nepočítali jsme s avantgardním posláním naší organizace, ale 
bránili jsme se tomu, abychom nebyli zařazováni na vedlejší kolej. Domnívám se, že jsme správně 
pociťovali, že volný čas je největším bohatstvím společnosti a že jeho správné využívání má co říci 
mladému člověku... Do jaké míry se nám to podařilo, posoudí jiní.“

A to byl tedy konec Svazu klubů mládeže, pak nastalo oněch 19 let, kdy se dalo tu a tam 
něco dělat i v klubech, ale nic mimo SSM. Tudíž pak jsou to třeba i dějiny klubů, ale už vůbec ne 
dějiny Svazu klubů mládeže.

A tak tedy nastalo dost dlouhé období, kdy Svaz klubů mládeže v letech 1970-1989 neexis-
toval a také existovat ani nemohl. Události v listopadu 1989 však signalizovaly, že pluralismus ve 
společnosti i v organizacích mládeže bude opět možný.

1990-1994
Že myšlenky SKM nezanikly ani po dvaceti letech, je zřejmé zejména z toho, že členové ve-

dení organizace, která musela nuceně zaniknout v červnu 1970, navázali velmi rychle kontakt a 
obnovení SKM. se stalo zcela reálné. Osobní i telefonické rozhovory potvrzují, že zájem je a tak už 
třeba na vánočních gratulacích v prosinci 1989 se veřejně vyměňují kladné názory na obnovení 
SKM.  širší  veřejnost  se  o  tomto  záměru  dověděla  v  lednu  1990,  kdy  M.  Huttr  uveřejnil  v 
Československém sportu stručnou zprávu o tom, že se činnost obnovuje (kontaktní adresa byla do 
jeho bytu).

Dne 24. února 1990 se na zmíněné adrese sešli dopoledne tajemník ČMR SKM z let 1968-
70 Miloslav Huttr a místopředseda ČMR SKM z téže doby dr. Jaroslav Holý, kteří po souhlasném 
stanovisku o obnovení činnosti SKM napsali stručné dopisy a zaslali je Federálnímu ministerstvu 
vnitra, ministryni kontroly (tento resort se tehdy zabýval i otázkami vracení majetku nedobrovolně 
skončivších organizací), Přípravnému výboru Sdružení organizací dětí a mládeže ČSSR a Shromáž-
dění představitelů politických stran a společenských organizaci ČSSR (to se mělo stát něčím na 
způsob dosavadního UV NF). Pro zajímavost je možné dodat, že dopisy byly orazítkovány razítkem 
ČMR SKM z roku 1968, které se podařilo spolu s původními stanovami (přes snahy tyto symboly 
objevit a přes to, že v jeho bytě proběhla i domovní prohlídka) M. Huttrovi uchovat až do doby 
obnovení. Obsah dopisu byl telefonicky konzultován i s předsedou SKM z let 1968-69 ing. I. Blá-
hou atak pod těmito dopisy jsou jména tří hlavních funkcionářů z uvedené doby. V průběhu jednání 
se dostavil ještě další člen ČMR SKM z dřívějších dob dr. Petr Novák.

Pak bylo na tomto sezení dne 24. 2. 1990 ještě sestaveno provoláni k obnově 8KM a bylo 
rozhodnuto svolat na březen 1990 další členy z bývalé ČMR 5KM k pracovnímu zasedání, které by 
pak mělo vyřešit, již všechny organizační a technické otázky spojené s obnovením činnosti.

Stručný obsah provolání k obnovení činnosti SKM byl pak publikován 15. března v Mladé 
frontě, podstatná část z něho se objevila v rozhovoru s M. Huttrem v Zemědělských novinách dne 
10. března a něco pak uveřejnily i krajské listy (např. Pochodeň v Hradci Králové dne 10. března, 
později i další).

Zasedání ČMR SKM dne 13. března 1990 konané v budově ÚV ČSTV v Praze ukázalo, že 
nejde o nějaké setkání  pamětníků či  sjezd abiturientů po X letech,  ale  že je zcela  reálné Svaz 
obnovit. Ministerstvu vnitra byly z tohoto jednání zaslány původní stanovy a mírně novelizované 
programové prohlášení. Mezi účastníky byli pochopitelně někteří další Členové ČMR SKM nebo 
revizní komise z minulých dob.

Další zasedání ČMR SKM dne 3. dubna (tentokrát v budově ÚV ČSI, kde tehdy působil 
Pavel Pokorný) se zabývalo již otázkou programu a zejména tím, co je pro Svaz specifické v době, 
která se stále více lišila od doby, kdy se v roce 1968 poprvé utvářel. V zájmu celostátní působnosti 
se začíná používat i termín Ústřední rada. Byl schválen také seznam členů ČMR 8KM, ve kterém se 



objevují následující jména: ing. I. Bláha, M. Huttr, dr. J. Holý, ing. Dídek, dr. P. Novák, K. Klíma, 
P. Pokorný, J. Novák — členové původní ČMR SKM, Rychnovský, Tóth, Cibulka, Drašar, Ne-
kolný, Světlík, Huttrová a Karpíšková (nyní Roulová).

Konečně už v budově svazů mládeže konané zasedání 15. května mohlo konstatovat, že je 
reálná naděje na obnovení klubových zařízení a že klubem v Trenčíně začíná mít SKM již celostátní 
působnost. Českomoravská rada SKM zasedla pak dále 12. června 1990 a snažila se již blíže určit  
jakousi strategii hnutí. Bylo nutno se totiž rozžehnat s myšlenkou, že budou stovky či tisíce klubů a  
že se statisícový SSM svobodně rozejde do několika nových svazů.  Zde se naskýtá srovnání  s 
rokem 1968. Tehdy byla ale situace výrazně jiná. Z milionového tehdy Československého svazu 
mládeže ta aktivnější část přešla dle zaměstnání (podniky, zemědělství, vysoké školy, střední školy, 
armáda) či zájmů do jednotlivých svazů, které pak vytvořily volnou konfederaci. Zkrátka ten šel 
tam, onen jinam a jenom menší část nikam. V roce 1990, ale většina členů SSM nepovažuje za 
nutné vůbec někam vstupovat. A pokud vznikají organizace mládeže (v nynější terminologii zák. č. 
83/1990 Sb. sdružení občanů) jsou jich desítky, několik dle politického zaměření, zbytek pak dle zá-
jmů a to mnohdy dosti úzkých. Proto když necháme stranou organizace dětí (obnovující se JUNAK 
a přežívající PIONYR) a ideologického dědice SSM Svaz mladých (ten zejména využívá neinfor-
movanosti, setrvačnosti i skutečnosti, že majetek základních organizaci nepropadl státu) může větši-
na nových sdružení mládeže počítat svoje členstvo na stovky. Za této situace když má SKM za ne-
celý rok několik desítek klubů a několik tisíc členů (a působí ve všech krajích České republiky),  
patří mezi organizace větší. Nelze ani přehlédnout, že SKM vedle JUNÁKA a České tábornické 
unie  je  jednou z mála  organizací,  které  byly v  roce  1970 zakázány a  které  nyní  svoji  činnost 
obnovily.

Na uvedeném červnovém zasedání ČMR SKM se konstatuje, že bude nutno se orientovat za 
daného stavu na klubová zařízení (tedy svolat jejich pracovníky), „nárokovat“ navrácení bývalých 
klubů -
-  zařízení,  získávat  různá  sdružení,  kde  převládá  mládež  a  členy SKM nějak  zainteresovávat  i 
hmotně. To poslední se podařilo např. získáním materiálu z armády a zapůjčením tábornického vy-
bavení některým klubům.
Českomoravská rada se opět sešla 25. června 1990 a potom opět 4. září 1990, zde bylo možno ori-
entačně konstatovat, že SKM má 61 klubů plus 41 klubů-zařízení, 4 chaty a několik set tisíc Kčs, 
„na rozjezd“. Hnutí začíná mít svoji podobu v krajích i v hlavním městě.

II. konference SKM se pak 17. prosince 1990 v Praze sešla, schválila programové prohlášení 
SKM i novelu stanov a zvolila novou Českomoravskou radu SKM (ČMR SKM). Na konferenci 
bylo zvoleno i vedení ČMR SKM ve složení Jindřich Jabůrek, Jaroslav Oravec, Pavel Pokorný, Dr. 
Jiří  Tušla,  Vladimír  Váňa,  Vladimír  Vítek,  Miloslav  Huttr  (tajemník),  JUDr.  Jaroslav  Holý 
(místopředseda), Ing. Ivan Bláha (předseda). Není bez zajímavosti, že tři čelní funkcionáři byli do 
stejných funkcí zvoleni i na I. konferenci v roce 1968. Byla pochopitelně zvolena i revizní komise a 
do jejího čela Milada Roulová. Konference se zúčastnili i čelní představitelé spřátelené České tá-
bornické unie. V roce 1990 začala  ČMR SKM poskytovat základní informace pro členy, v červnu 
vyšel Zpravodaj SKM č. 1 a v listopadu Informace SKM. Od ledna 1991 vychází ve formě miniča-
sopisu informační zpravodaj zvaný Klubíčko (odvozeno od slova klub), není bez zajímavosti, že 
tento časopis redigují a v prvních číslech i celý zpracovávají v Golčově Jeníkově Dr. Jaroslav Holý 
a Věra Holá z klubu STOPY. V tomto časopisu uveřejňuje Dr. Holý na pokračování i Dějiny SKM. 
Začíná fungovat i sekretariát, sídlí na Gorkého náměstí v bývalé budově ÚV ČSM a později ÚV 
SSM. Sekretariát tvoří tajemník Huttr a pracovník pro věci hospodářské a finanční Pavel Pokorný. 
ČMR SKM v únoru 1991 schválila i všechny potřebné zásady a směrnice pro hospodářskou a reviz-
ní činnost a v březnu pak zásady pro členskou evidenci.



II. konference SKM v roce 1990, zleva předseda I. Bláha, místopředseda J. Holý, tajemník M. Huttr, vpravo 
pak  zástupci  spřátelené  České  tábornické unie,  s kterou Svaz  spolupracoval  v letech 1968 – 1970 a ve spolupráci 
pokračuje i po roce 1989

V roce 1991 se stal SKM jako jediný zástupce z ČSFR členem ECYC, tedy evropské konfe-
derace klubů mládeže. Svaz se začíná projevovat i na veřejnosti, např. vystoupeními svých souborů 
na akci Generace 91 při 100 - leté všeobecné výstavě. V průběhu roku 1991 začíná uveřejňovat 
Klubíčko seznam klubů a z 6. až 12. čísla zjišťujeme, že v roce 1991 byly kluby už 104. 

V průběhu roku 1991 začínají spory o majetek SSM, který na základě ústavního zákona č. 
497/1990 Sb., měl být navrácen lidu, tedy státu. V této souvislosti možno dodat, že SKM je zastou-
pen v Majetkoprávní unii (zde je předsedou člen SKM V. Váňa) a v obdobné unii federální, kde je 
předsedou tajemník ČMR SKM   Huttr. SKM je i členem Rady mládeže ČSFR. V prosince 1991 se 
konal 1. sněm Rady mládeže Čech, Moravy a Slezska, předsedou rady je v této době Stanislav 
Gross z organizace Mladí sociální demokraté, pozdější předseda vlády.



V lednu 1992 vychází obsáhlý Klubový zpravodaj a v téže době se připravuje další česko-
moravská konference. Na celostátní, tedy československou působnost svaz již rezignoval, i když 
několik klubů z Trenčína založilo Slovenskou radu SKM (ZKM), ještě v listopadu 1991 se sešlo 
společné klubfórum v Žiaru nad Hronom a v témže roce byly i písemné kontakty s Asociací klubů 
mládeže Slovenska. Rozdělení Československa pak ostatně z problematiky spolupráce českých a 
slovenských  klubů učinilo už jen záležitost mezinárodních styků.

Kompetenci konference i formu klubfóra mělo setkání zástupců klubů v únoru 1992 v Olo-
mouci. SKM začíná v této době řešit velmi důležitou otázku vrácení majetku, který si přivlastnil po 
roce 1970 Socialistický svaz mládeže. ČMR se snaží pomáhat klubům především metodicky ale i 
materiálně, občas se daří získat i dotaci na akce, tábory, vybavení a podobně. Vědomí sounáležitosti 
má posílit i nový znak svazu. Svaz udržuje i mezinárodní styky a účastní se akcí ECYC. I v tiskovi -
nách ECYC se objevují zmínky o SKM (viz. stránka ze zpravodaje ECYC, kde je i krátká zpráva o 
klubu mládeže DOMINIK Plzeň).



Vedle každodenní činnosti klubů, vedle táborů, setkání, vystoupení souborů a dalších aktivit 
pořádá SKM i akce s velkým dopadem, např. v září 1992 pořádá klub SKM Werichovci v Praze I. 
Werichiádu, na které nechyběl ani prezident republiky. 



V listopadu se v Kolíně koná Klub - Paráda 92 a v prosinci 1993 v Brně ve spolupráci s 
ECYC výcvikový kurs vedoucích klubů mládeže.





Převážnou část činnosti ČMR SKM ovšem začínají vyplňovat jednání s různými kompetent-
ními orgány a ministerskými úředníky o majetku SKM. V roce 1994 nastávají problémy a jak kon-
statuje článek  v 2. čísle Klubíčka "Starosti vedení ČMR SKM však převyšovaly ochotu a možnosti 
části zvoleného dobrovolného aktivu". Přišly i další problémy v podobě firmy JUNIA a její snahy o 
ovládnutí ekonomiky klubových zařízení., také dezinformace v tisku poškozující SKM byly nepří-
jemné.

Za této situace splnilo funkci republikové konference shromáždění zástupců klubů v říjnu 
1994 v Praze, které provedlo i změny ve složení rady, její vedení pak tvoří předseda Mgr. Miloslav 
Huttr a místopředsedové Jaroslav Oravec z Olomouce a Petr Samec ze Strakonic. Tím byla dořeše-
na i formálně záležitost zapojení Ing. Ivana Bláhy, který jako předseda byl potvrzen v Olomouci v 
roce 1992, pak ale  přestal být činný, a poté na funkci rezignoval a snažil se  bezvýsledně založit  
novou klubovou organizaci    CeKAM - Centrum aktivity mládeže. 
1995 - ?

Zhruba od roku 1995 nastává období, kdy kluby pracují iniciativně a samostatně, kdy ústředí 
jim poskytne občas metodickou pomoc, avšak nemůže přispívat již finančně. Hlavní náplní činností 
je pak vedle mezinárodní prezentace v ECYC a vydávání svazových materiálů, tiskovin a časopisů 
(do r. 2001 KLUBÍČKO, od r. 2002 pak SPEKTRUM) jednání a spory ohledně bývalého majetku 
svazu. To nebyl rozhodně úkol lehký a jednoduchý, když uvážíme, že SKM na základě rozhodnutí 
politických a státních orgánů musel v roce 1970 předat Socialistickému svazu mládeže 1983 klubů 
mládeže s různou úrovní vybavenosti, 16 hospodářských zařízení, 17 turistických základen a téměř 
20 milionů Kčs na účtech ústředí a krajských rad. Tento majetek získal Socialistický svaz mládeže, 
kterému je pak na základě zákona vzal stát, aniž se příliš zabýval nároky původních vlastníků. 

Pro charakteristiku období po roce 1995 bude zřejmě nejlepší přetisknout výňatky ze zprávy 
předsedy ČMR SKM Mgr.  Miloslava  Huttra  na  III.  republikové konferenci  konané  v  Praze  9. 
prosince 2006.

"SKM se ve věci navrácení svého majetku nepřetržitě od roku 1990 obracel na státní orgány 
avšak bezvýsledně. Ze strany ministerstva vnitra bylo vedení SKM několikrát sděleno, že v případě 
SKM se jedná o zcela novou organizaci, která není totožná s organizací z roku 1968, i když MV 
ČR bylo velice dobře známo, že to není pravda. Obdobným způsobem MV ČR postupovalo i u 
ČTU a organizace Junák. ..... Tato otázka, pokud jde o SKM byla vyřešena pravomocnými rozsudky 
Okresního soudu v Náchodě a v roce 2002 obvodního soudu pro Prahu 7, které jednoznačně roz-
hodly, že dobrovolná organizace pod názvem SKM se sídlem v Praze, jehož stanovy byly schváleny 
rozhodnutím MV pod č.j. NV III/3-249/68 ze dne 7.1.1968 je občanským sdružením ve smyslu 
ustanovení §19, odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů a 
že v roce 1970 bylo SKM z důvodů politických poměrů znemožněno vyvíjet svou činnost.

Krátce po obnovení činnosti se k SKM přihlásila celá řada stávajících klubů a vznikla řada 
nových kolektivů - hudební skupiny, taneční, folklorní soubory, sportovní kolektivy, divadelní sou-
bory se širokou rozmanitou činností. ........ A tato rozvíjející se činnost byla v roce 1994, kdy do-
chází k zastavení dotací ze strany MŠMT a tím prakticky k ukončení profesionálního aparátu SKM 
a profesionálních klubů, výrazně omezena. Pokud jde o činnost klubových zařízení s profesionálním 
aparátem, došlo také k ukončení řady těchto klubů v souvislosti s restitucemi, když restituenti ne-
měli o jejich činnost zájem, neboť z komerčního pronájmu měli majitelé nesrovnatelně větší příjmy. 
....... Díky našim přátelům a firmám, v nichž jsme pracovali a u jejich vedení jsme našli pochopení, 
nepřestala ČMR SKM pracovat a získali jsme tímto řadu dalších spolupracovníků. ČMR vydávala 
pravidelně v rámci svých možností zpravodaj Klubíčko, následně přejmenovaný na Spektrum vy-
dávaný dodnes. Tímto způsobem udržovala vedle korespondence ČMR styk se svými kluby i kolek-
tivy. Hlavním cílem se stalo úsilí o navrácení majetku, poté co vydání majetku odmítl Fond dětí a  
mládeže, bylo to řešeno cestou soudní.

Všem těm, kteří se na této činnosti od roku 1994 podíleli, i těm, kteří pro naši práci měli 
nebo našli  pochopení  patří  upřímné poděkování,  zejména Janě Pánkové,  Jiřímu Krejčímu,  Mgr. 
Renatě Volkové, Janu Bonovi, JUDr. Jaroslavu Holému, JUDr. Jaroslavu Novotnému, Marii Ober-
falcerové, Petru Samcovi, Lence Honomichlové, Jaroslavu Oravcovi, Karlu Bartovskému, Bohumi-



lu Durdisovi, Ing. Janě Neubertové,  Jaroslavu Šrámkovi, Miladě Roulové a dalším. Poděkování 
patří také těm, kteří se těchto dnů nedožili - Josefu Kojanovi, Ing. Josefu Bauerovi, JUDr. Petru 
Novákovi a Pavlovi Pokornému. Poděkování patří také všem kolektivům, které v této pro nás ne-
lehké době zůstaly pod naším znakem.

 Jak jsme již uvedli, zlom v celé situaci nastal v roce 2002, kdy Okresní soud v Náchodě 
rozhodl, že SKM registrovaný v roce 1968 nikdy nezanikl a zároveň rozhodl o tom, že SKM je ma-
jitelem zámku Adršpach v okrese Náchod, který ÚV SSM po roce 1970 neoprávněně převedl na 
MV ČR. 

Koncem roku 2006 potvrdil Městský soud v Praze rozsudek, na jehož základě nám byl vy-
dán hotel Bílý lev. Ještě předtím než došlo k předání uvedené nemovitosti pronajalo se souhlasem 
ministra financí vedení firmy Stavocentrál, a. s. hotel třetí straně ač bylo velice dobře známo, že jde 
o majetek SKM a že zde v nejbližší době bude ukončen soudní spor. ....... Obdobným způsobem na-
kládá MF ČR  i s dalším majetkem na který SKM uplatnil nárok cestou soudu. Jako příklad lze 
uvést nemovitost Stodolní 9 v Ostravě protiprávně převedenou na občanské sdružení Pionýr, kterou 
k 31. 12. 2007 toto sdružení na základě rozsudku Krajského soudu v Ostravě muselo předat SKM. 
Dalším takovým objektem je i TZ Morávka, okres Frýdek - Místek, kterou MF ČR převedlo na ob-
čanské sdružení Mladí sociální demokraté. .......... Před SKM je ještě celá řada dalších soudních spo-
rů. Vzhledem k tomu, v jakém stavu jsou nám objekty vraceny, lze bez nadsázky říci, že se jedná o 
"danajské dary".

Dnes můžeme konstatovat, že se činnost SKM začíná úspěšně rozvíjet a že roste nejen počet 
našich kolektivů, ale i členská základna. SKM je od roku 1990 jediný ze zemí bývalé východní Ev-
ropy členem Evropské konfederace klubů mládeže (ECYC). V rámci tohoto členství se mohou naši 
členové a naše kolektivy účastnit akcí pořádaných ústředím ECYC nebo jeho členskými organizace-
mi, jako jsou např. letní tábory, jazykové kursy, kursy pro vedoucí klubů, festivaly, přehlídky hu-
debních souborů atd.. Naše kolektivy z jižních Čech spolupracují se soubory z Rakouska, Polska, 
Francie. Od roku 1994 má SKM i uzavřenou dohodu s Všečínskou federací mládeže.

ČMR SKM se dohodla na spolupráci s Českou tábornickou unií a to jak na oboustranné 
možnosti využití majetku obou organizaci, tak i na společné účasti na akcí pořádané ústředím a 
členskými organizacemi ECYC.

Předpokládáme, že po navrácení majetku dojde k dalšímu rozšíření činnosti SKM."  
Pro úplnost třeba dodat, že po konferenci zvolila ČMR SKM své vedení ve složení: předseda 

Mgr. Miloslav Huttr, místopředsedové Ing. Jana Neubertová a Petr Samec, že revizní komise zvolila 
svého předsedu JUDr. Jaroslava Novotného a že rada potvrdila řadu let uskutečňovanou praxi, že 
členské příspěvky se ponechávají v plném rozsahu klubům. Rada nepožaduje na svoji režii žádné 
odvody příspěvků, čemuž napomáhá i to, že rada má minimální výdaje, když její členové skoro celé 
desetiletí hradí výdaje spojené se schůzemi sami, neboli neproplácí se ani cestovné.

V prosinci 2007 se sešlo rozšířené zasedání rady, které potvrdilo vzestupný trend činnosti. 
Význam tohoto zasedání podtrhla i skutečnost, že části jednání se zúčastnili předseda Poslanecké 
sněmovny Parlamentu Miloslav Vlček a velvyslankyně Čínské lidové republiky Huo Yuzhan. Na-
hlédneme-li do prosincového čísla zpravodaje SPEKTRUM zjistíme, že byly přijaty nové kluby, že 
klub mládeže Zlatá řeka byl na táboře v Drahňovicích, že klub Balletky Praha se umístil na 5. místě 
ve Strahovské lize,  že klub Malý furiant zavítal  k polským přátelům do městečka Chelmo a že 
uspořádal i  letní  tábor,  že Werichovci nejen že se vydatně podíleli  na tom, že dům čp. 501 na 
Kampě, kde bydlel Jan Werich byl přiklepnut kultuře, uspořádali i III. ročník VVV (Veselé vsetín-
ské vozíčky) či tradiční Werichovský Mikulášsko - Ježíšský  Silvestr v hájence u Vsetína.



Loutkáři v SKM
Významnou silou se v SKM v roce  1968 stali amatérští loutkáři. Tehdy nezdarem skončily 

pokusy o  vytvoření  Svazu amatérských loutkářů  (SAL).  Přípravný výbor  tedy navázal  úspěšné 
kontakty s vedením SKM a vytvořil zde Sekci amatérských loutkářů (SAL). Žel se zánikem SKM 



se  museli  loutkáři  poohlédnout  po  jiném  partnerovi.  Tím  se  stal  Svaz  českých  divadelních 
ochotníků,  v němž byla vytvořena Skupina amatérských loutkářů (SAL), jejímž prostřednictvím 
loutkáři mohli uspokojovat své organizační zájmy. To se děje do současných dní. Nicméně loutkáři 
se nevyhýbají  spolupráci s SKM.

Prosincové rozšířené zasedání rady potvrdilo optimistické prognózy SKM i skutečnost, že 
výrazná aktivizace činnost v roce 2006 není nikterak dočasná.



Poznámky autora na  závěr   
Byl jsme u vzniku v roce 1968 i u jeho konce v roce 1970 a dále i pak při obnově v roce 

1990, do roku 1993 jsem byl místopředsedou ČMR SKM a členem této rady jsem až do současné 
doby, tedy do roku 2008. Je tedy zaručena určitá  informovanost.

První část pojednání zabývajícího se roky 1968 - 1970 jsem dokončil v roce 1973. Je tedy 
zaručena i určitá autenticita, prostě v té době jsem ještě vše velmi dobře pamatoval. Svoje pojednání 
jsem pořídil v roce 1973 jako samizdat v několika výtiscích, naděje na vydání tiskem byla v době 
normalizace pochopitelně zcela nulová. Pak jsem jej publikoval v letech 1991 - 1993 ve zpravodaji 
KLUBÍČKO a poté doplněné o údaje o obnovení svazu vyšlo v roce 1998 pod názvem " Dějiny 
Svazu klubů mládeže". Z této publikace jsem nyní převzal text kromě několika drobných úprav sko-
ro ve stejném znění. Vypustil jsem jen dnes zcela  neaktuální otázky různých názorů na klubové 
hnutí v Česku a na Slovensku a připojil jsem pár vět pro ty později narozené, kteří dnes už asi ne-
chápou, proč ta mládež vůbec potřebovala nějaký svůj svaz. 

První část mého pojednání je nutno chápat jako studii do jisté míry historickou, proto jsou 
zde zvýrazněny organizační záležitosti a struktura svazu i jiných organizací mládeže oproti formám 
a druhům činnosti. Jiný charakter má druhá část této publikace, která se zabývá obnovením svazu 
(zde jsou pouze podrobněji zvýrazněna některá jednání v prvních měsících obnoveného svazu)  a 
jeho vývojem po roce 1990, tedy v dalším obdobím, které je s tím v letech 1968 - 1970 naprosto ne-
srovnatelné. Období určitého útlumu činnosti v letech 1994 - 2004 nejlépe charakterizuje zpráva 
Mgr. Miloslava Huttra na konferenci 2006, z této zprávy jsem použil řadu pasáží v doslovném zně-
ní. 

Další změnou proti vydání z roku 1998 je zařazení několika dokumentů a fotografií ať již z 
období 1968 - 1970, tak i z roku 1990 a z let následujících.

©:  JUDr. Jaroslav Holý: "Dějiny Svazů klubů mládeže"
vydala Českomoravská rada svazu klubů mládeže v Praze v roce 2008.

©:  JUDr. Jaroslav H O L Ý „Dějiny SKM“
vydala Českomoravská rada Svazu klubů mládeže v  Praze v roce 1998

redakčně upraveno pro zveřejnění na webu v srpnu 2012


