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Informace Českomoravské rady Svazu klubů mládeže 

ČMR SKM se na svých zasedáních pravidelně zabývá možnostmi rozšíření své činnosti o další 
kolektivy, které mají zájem stát se členy SKM.
Tato velice důležitá možnost i přání je bezprostředně navázána na výsledek soudních sporů, které SKM 
vede řadu let a s tím souvisejících žalob na náhradu škody za to, že od roku 1990 nemohl SKM tento 
majetek užívat a nakládat s ním.
Na základě politického rozhodnutí ÚV KSČ v roce 1970 Socialistický svaz mládeže odebral tehdejším 
dětským a mládežnickým organizacím veškerý nemovitý i movitý majetek, včetně finančních prostředků 
na kontech, ale nikdy se nestal jeho majitelem. SSM byl pouze neoprávněným držitelem - detentorem.
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Po obnovení činnosti v prosinci 1989 oznámila ČMR SKM Československé republice a jejím 
organizačním složkám, že se rozhodla pokračovat ve své činnosti, násilně přerušené v roce 1970, a že 
bude požadovat navrácení svého majetku, včetně obnovení původní registrace SKM z roku 1968.
Ministerstvo vnitra ČR svévolně prodlužovalo rozhodnutí obnovit SKM původní registraci a tvrdilo, že 
SKM po roce 1990 je zcela novou organizací. Tento stav trval až do roku 2002, kdy Okresní soud 
v Náchodě rozhodl, že SKM registrovaný v roce 1968 nikdy nezanikl a je vlastníkem zámku Adršpach 
v okrese Náchod. (Zámek byl zakoupen SKM v roce 1969, v roce 1970 jej zabralo SSM a v roce 1974 
ho převedl na MV ČR, kterým byl přebudován na archiv). Rozhodnutí OS v Náchodě potvrdil i Obvodní 
soud pro Prahu 7 v roce 2003 a teprve na základě rozhodnutí tohoto soudu byla SKM obnovena 
Ministerstvem vnitra ČR registrace z roku 1968.
Po roce 1990 byl SKM jako jediný z východní Evropy členem Evropské konfederace klubů mládeže 
(ECYC) a mohl čerpat finanční dotace na rekonstrukce a obnovu vráceného majetku. Bohužel díky 
otálení MV ČR jsme tuto možnost nemohli nikdy využít.
Žádná z vlád ČR a její organizační složky neučinily od roku 1990 nic, aby SKM byl majetek navrácen 
zpět. Jediná rada ze strany vlády k řešení navrácení majetku SKM a náhradám za škody byla „obraťte se 
na soudy“. SKM se tedy soudí a soudí se do dnešní doby. V mnoha soudních jednáních vedených ve 
věci vydání majetku a náhrady způsobené škody za jejich neoprávněné užívání či prodej vnímáme 
zjevnou spolupráci protistrany a soudů rozhodovat v neprospěch SKM. 
ČMR SKM vydala v červnu 2013 u příležitosti 45. výročí SKM dvě publikace: 
“Historie Svazu klubů mládeže“, autor JUDr. Jaroslav Holý a „Historie majetku SSM na pozadí 
politických intrik“, autor Ing. Vlastimil Pobořil.
Publikace jsme zaslali kromě přátel SKM také vládním činitelům včetně prezidenta republiky, Ing. 
Miloše Zemana. Jejich reakce nás velmi potěšila, neboť nám poděkovali a popřáli hodně úspěchů v naší 
činnosti a ministr vnitra, Ing. Martin Pecina, a ministr financí, Ing. Jan Fischer, pověřili své náměstky 
k jednání se zástupci ČMR SKM ve věci navrácení našeho majetku. Nelze předvídat, jak tato jednání 
dopadnou, ale v každém případě vnímáme tuto vstřícnost ze strany vlád od roku 1990 jako velmi 
pozitivní a všem zúčastněným patří naše poděkování.

Miloslav Huttr - předseda ČMR SKM

Z činnosti našich Klubů mládeže

KM   E l é v o v é   FbŠ Bohemians

Radost z výhry
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Květnové vítězství

Druhý květnový víkend nastoupil náš klub k finálovému turnaji starších žáků.
Suverénně jsme prošli skupinou do semifinále po výsledcích 8:1 s Libercem a 11:2 proti Vítkovicím. 
V semifinále nás čekal neznámý soupeř ze Znojma. Výhra 13:3 nás příjemně naladila na finále s naším 
největším soupeřem Tatranem ze Střešovic. Finálové utkání pro nás nezačalo vůbec dobře. Po dvou 
třetinách jsme prohrávali 3:1. Ještě dvě minuty před koncem jsme prohrávali rozdílem dvou gólů. Pak, 
ale osud utkání vzali do ruky Kryštof a Pepa a během třiceti  vteřin srovnali skóre na tři ku třem a šlo se 
do prodloužení. Hned v první minutě dal zlatý gól Filip Smrž a my mohli slavit třetí titul ve starších 
žácích po sobě.  Doufám, že naše série bude pokračovat i příští rok kdy už z kluků budou dorostenci.

Pavel Krbec

KM Zlatá řeka

Stejně jako to děláme již přes 30 roků, vydali jsme se i letos, opět s finanční podporou Svazu 
klubů mládeže, na letní tábor, v jehož průběhu, ale to předbíhám, jsme dokonce uvítali milou návštěvu 
Českomoravské rady. V současnosti již sice nejezdíme na 3 týdny, jako jsme jezdívali do Slavčů, do 
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Krásna, na Křemži a pak i do Čeřenic u Českého Šternberka, ze kterých se posléze díky změnám ve 
státoprávním uspořádání staly Drahňovice, ale jen na čtrnáct dní, ale říkáme si, nemusí pršet, stačí, když 
jen kape. Patří se také dodat, že spolupráce s obcí Drahňovice nemá chybu.

Tábor pořádáme společně s 21. PS Střelka a jsme věru rádi, že jak na odstraňování následků zimy 
a jara, tak na stavbu tábora nejsme sami. A když je vše hotovo a tábor stojí, je to, jako každý rok pěkné. 
Žijeme v lese, sami si vaříme a co si uvaříme, to si taky sníme, zkoušíme všelijaké nové hry a taky 
hrajeme ty tradiční a jako každý rok i hru celo-táborovou, ta letošní byla o Alence v říši divů a vydařila 
se na 185%. 

A tak utíká den po dni od budíčku přes čaj o páté až k večernímu posezení u ohně. A jak ty dny 
střídají jeden druhý, najednou je tu závěrečný oheň, vzpomíná se a hodnotí. Zde malá ukázka, jak 
hodnotily děti.

Poslední den tábora byl letos netradiční, nikdo po nás na tábořiště nejel, a tak jsme museli i 
bourat. A ukázalo se, že ty naše děti, když na to přijde, dovedou taky pracovat, světe div se, kdo by to do 
nich řekl. Vypadá to tedy, že tábor v Drahňovicích má nejen minulost, ale i budoucnost.

Honza Matoušek 
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KM Blaťácký soubor Ševětín

„SETKÁNÍ NA BLATECH 2013“ v Ševětíně 

Opět po roce ožil  v jihočeském Ševětíně farský dvůr, v němž se 7. září 2013 konalo 
tradiční SETKÁNÍ NA BLATECH. Pořádá jej pravidelně Blaťácký soubor písní a tanců a Městys 
Ševětín za podpory sponzorů, Jihočeského folklórního sdružení a Svazu klubů mládeže (SKM), kterých 
je soubor členem.

Hlavnímu programu předcházelo slavnostní uvítání zástupců souborů, sponzorů a hostů   v 
obřadní síni na úřadu městyse spolu s poděkováním za podporu této akce.                                          Zde 
vyhrávala blaťácká dudácká muzika. Uvítání se také zúčastnili zástupci SKM: jeho předseda Miloslav 
Huttr, Jana Neubertová, Jaroslav Šrámek a Marie Oberfalcerová za kluby – soubory Jihočeského kraje. 
Předseda SKM Miloslav Huttr poděkoval starostce městyse Ševětín za podporu této akce a předal jí 
kytici. 

 Ve 14 hodin se zúčastněné folklórní soubory krátce představily divákům na náměstí. Jednalo se 
o Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice, Doudlebský soubor Soumrak, Bárováček České 
Budějovice, Bystřinka a Bystřina Zliv, Blaťáček a Blaťácký soubor Ševětín a moravský soubor Lipina 
Vracov.

 O půl hodiny později byl zahájen hlavní program na farském dvoře, bohatě zdobeném 
květinami, jehož krásné prostředí  dotvářel jarmark starých řemesel. Předvádělo se předení, vyšívání, 
modelování z hlíny, pletení košíčků. Nechybělo ani občerstvení všeho druhu od dobrých českých 
výrobců.

 Úvodem mladý pár moderátorů z Blaťáckého souboru poděkoval duchovní správě a všem 
sponzorům a příznivcům, kteří přispěli k přípravě a průběhu akce. Rovněž předseda SKM Miloslav 
Huttr ocenil organizátory i přítomné soubory za udržování lidových tradic a předal kytici vedoucí 
Blaťáku a hlavní pořadatelce Marii Švejdové. Poděkování zaznělo i k paní Marii Oberfalcerové, 
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dlouholeté odborné pracovnici v oboru jihočeského folklóru, jež se nyní angažuje i v péči o jihočeské 
kluby – soubory SKM. Celý život předávala své odborné zkušenosti dětem a mládeži a v dřívějších 
letech pomáhala i Blaťáckému souboru v jeho začátcích. V letošním roce navíc oslavila významné 
životní jubileum.

Krásné slunné počasí násobilo příjemnou atmosféru hlavního odpoledního programu Setkání na 
Blatech. Soubory dětí, mládeže a dospělých z jižních Čech a Moravy předváděly svůj repertoár vybraný 
z velkého národního bohatství písní, tanců, her a říkadel. Účinkující tanečníci, zpěváci a muzikanti byli 
často odměňováni potleskem, který si členové souborů bezesporu zasloužili. 

Po hlavním programu se mnohým členům souborů a příznivcům folklóru nechtělo rozejít. 
Společně se tedy bavili s lidovou písničkou a muzikou až do setmění a těm, kteří vydrželi, se ani poté 
nechtělo odejít.

Co říci závěrem? Letošní 14. ročník Setkání na Blatech v Ševětíně se zkrátka vydařil – díky 
krásnému počasí, dobré náladě, o kterou se postaraly zúčastněné soubory, dobrému výkonu moderátorů, 
výborně zvládnuté organizaci a v neposlední řadě díky podpoře všech příznivců.                        

         Tisíceré díky všem a za rok na shledanou opět v Ševětíně!
Za Blaťácký soubor:
Marie Švejdová
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XIII. Mezinárodní folklórní festival Český Krumlov
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Brigáda v Adršpachu 13. - 15. 9. 2013
KM Kondiční cvičení žen, Zlatá řeka, Elévové FbŠ a přátelé SKM

Pracovní komando
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Tohle byl začátek …………

Pokračování
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Zasloužená chvíle odpočinku

A to je konec přátelé
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Oproti loňskému roku hodně pršelo. Leccos se tím zkomplikovalo, hlavně venkovní práce 
musely být zcela odsunuty. Přesto všichni k úkolu tzv. „oklofávání“ přistoupili, řekla 
bych, pozitivně a s jistým druhem nepochopitelného nadšení. Zásadou bylo: „Hlavně ať 
je to vidět!“ 
Vidět to bylo. Po celodenním obíjení zdí a dlaždic, demontáži záchodu a dalších 
sanitárních zařízení a vytrhávání elektrických obvodů po dvanácti pracovnících z Prahy 
zůstaly zdi ohlodané až na kost (nebo lépe řečeno na cihlu či kámen), ohromná spousta 
suti a několik zničených kladiv. I přes bolest v rukou, kterou někteří méně zkušení dělníci 
zakusili nejspíš poprvé, se snaha vyplatila a pocit z dobře odvedené práce hodně pomohl 
při odstraňování následků, jakým bylo třeba vyčesávání suti z vlasů a podobné 
nepříjemné činnosti.  

Adéla Neubertová

Že umíme odvést kus práce, svědčí i poděkování místostarosty Adršpachu, pana Kozára, 
který pracuje s námi.

Dobrý den. 
   Ještě jednou jsem Vám chtěl poděkovat za výpomoc na našem zámku.  
Následovaly další dvě brigády s místními, o to víc si té Vaší vážím. 
Obdiv všem, kteří se mohli druhý den podepsat, výkon i kvalita práce byly  
excelentní. Přece jen -oklofávat jako Vy každý neumí. 
  Ještě jednou děkuji všem a jsem s pozdravem. Michal Kozár.
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Skupina amatérských loutkářů - kolektivní člen SKM

Nejstarší loutkové divadlo v Praze 

Nejstarší loutková scéna v Praze a druhá nejstarší v ČR vznikla v Kobylisích      
v Praze 8. Sluší se dodat, že divadlo je členským kolektivem Skupiny amatérských loutkářů 
Svazu členských divadelních ochotníků, jež je kolektivním členem Svazu klubů mládeže. 

Loutkové divadlo vzniklo v roce 1913 a založil je znamenitý, vlastenecký kantor a 
ředitel škol, Karel HACKER, když za 100 korun rakouskouherských koupil divadelní scénu    
a loutky od Karla Popilky, šéfa místních ochotníků. Hacker koupí sledoval podporu českých 
škol v českém pohraničí prostřednictvím Národní jednoty severočeské, jejímž byl 
funkcionářem. Každá odbočka jednoty měla svou svěřenku, školu, k níž přípěvky směřovaly. 
Kobyliská pobočka měla svou svěřenku v České Kamenici, která asi tenkrát příliš česká 
nebyla. 

Za řadu let kobyliské loutkové divadlo přijalo jméno JISKRA.                                              
Letos to bude už 100 let, co JISKRA stále hraje loutkové divadlo pro děti předškolního věku. 

Dnes JISKRA patří mezi přední amatérská loutková divadla v naší vlasti. Mnohokrát 
vystupovala na loutkářské Chrudimi, Čechově Olomouci či Raškových Lounech a na dalších 
festivalech. Vystupovala i na Slovensku a v Rakousku. 

Oslavy významného výročí proběhnou 15. listopadu od 18 hod 
v Divadle Karla Hackera (Praha 8 - Kobylisy, Klapkova 26).  

Součástí oslav bude uvedení premiéry hry „Nevěř čertu ani za mák“ autora Petra 
Slunečka s hudbou Zdeňka Němečka ve výpravě Bohumíra Koubka. 

Souboru JISKRY lze proto jistě popřát k výročí vše nejlepší a úspěšnou cestu do dalších let. 

          Petr Slunečko, SAL 

KM Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice

„MUZIKANTI   HRAJTE !“   

Na konci května proběhla v Centru Adalberta  Stiftera v Horní plané unikátní akce. Pod českým názvem 
„Muzikanti hrajte“ byl uspořádán německo-český seminář lidové hudby. Dudácké dílny doposud 
pořádané ve Strakonicích se těší značné oblibě a najde si v nich to své jak tanečník, tak muzikant. Proto 
se zástupci Prácheňského souboru písní a tanců vydali i na tento seminář. A co víc, členové taneční 
složky tohoto souboru byli požádáni, aby se na semináři zhostili vedení jeho taneční části.
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Pohledem laika byl seminář ukázkou lidových písní z „české i německé strany kopce“. Seminář dal 
vzniknout dvěma hudebním tělesům. Jedno v sobě mimo klasických nástrojů jako jsou housle a klarinet 
zahrnovalo i akordeon nebo harfu. Druhé uskupení bylo složeno spíše na český způsob. Tvořily jej tedy 
dudy, housle a klarinet. Nácvikem pro většinu aktérů zcela nových písní tak došlo ke stmelení 
muzikantských kolektivů.
Druhým aspektem celého semináře byl i nácvik německých písní určený především pro ty, jejichž 
hudebním nástrojem jsou hlasivky. Čeští účastníci se sice museli popasovat s bavorskou němčinou, pro 
muzikanta ze Šumavy to však není žádný problém.
Jak již bylo naznačeno, pozornost byla věnovaná i tanci. V plánu byla klasická kolečka v jednoduchém 
držení, ovšem pro zájem účastníků byl repertoár rozšířen. Tanečníci se naučili dva typy kroků, osvojili si 
dva druhy držení, vyzkoušeli nejen tanec ve velkém kole a ve dvou menších, ale i v párech.
Jak už to na vícedenních akcích chodí, po práci následuje večerní zábava. U žejdlíku piva či sklenky 
vína tak byla možnost rekapitulovat první den, ještě jednou si zahrát nové písničky a potom se pobavit u 
těch oblíbených, klasických. Netřeba zakrývat, že se takovéto muzicírování protáhlo.
Druhý den začal již ve znamení příprav. Jako vyústění semináře bylo naplánováno vystoupení pro 
veřejnost. Mělo jí být nabídnuto vše, na čem muzikanti, zpěváci i tanečníci, mnohdy v jedné osobě, 
pracovali. Úsilí vložené do příprav bylo večer korunováno spokojeností návštěvníků. Přesto ale po chvíli 
hraní a tance nebylo jasné, kdo je účastníkem semináře a kdo návštěvník závěrečného večera. Veselý rej 
koleček, dupání a juchání do svého víru vtáhl i návštěvníky, takže na konci byla část místnosti určená 
jako parket prakticky plná.
Poté, co všechny skupiny předvedly, čemu se po dobu semináře věnovaly, přešel večer plynule do 
příjemného posezení opět u něčeho dobrého. Společnou otázkou všech zúčastněných přitom bylo: Kdy 
se uvidíme příště?

Martin Rusek
Prácheňský soubor písní a tanců ze Strakonic
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KM Malý Furiant

ČINNOST   MALÉHO   FURIANTU  OD  ZAČÁTKU  ROKU  2013

Folklórní soubor  Malý Furiant pracuje při DDM v Č. Budějovicích a je jedním z klubů, které jsou 
v SKM nejdéle. Od začátku letošního roku zaznamenal, jak zjišťujeme ze souborové kroniky, řadu 
vystoupení u nás i v zahraničí.

 12. 2.  Masopustní průvod v Českých Budějovicích

 23. 3. Účast 2 členů na soutěži „Jihočeský zpěváček“ v Českém Krumlově

 6. 4. Účast na akci SKM „Jihočeská panenka“. Dívky obsadily 1. A 3. Místo ve své

kategorii

 27. 4. Účast 1. A  2. Oddělení na Krajské přehlídce dětských folklórních souborů

v Č. Budějovicích

 31. 5. Účast na dětském folklórním festivalu v Kovářově (1. Oddělení)

 1. 6. Účast na Mezinárodním folklórním festivalu v Kovářově (2. Oddělení)

 13.-16. 6. Zájezd do německého Behrungenu – společná oslava 20. leté činnosti

tamního souboru

 28. 5. Radnice v Pasově pozvala soubor na májové slavnosti „Českobavorských

trhů“ 

 27. 6. 1. ročník Českobavorských trhů

 11. 5. Koncert v DK Slávie v Č. Budějovicích oslavil pětadvacetiletou činnost

souboru. Účinkoval Malý Furiant Č. Budějovice spolu s borovanským souborem. Pořad 
připravila pro rodiče a milovníky folklóru Jiřina Štochlová, umělecká vedoucí Malého 
Furiantu.

 24. 5. Muzika Malého Furiantu zahrála seniorům v Borovanech.

 Nově vzniklý dětský soubor v Borovanech, který vedou  dlouholetí členové Malého Furiantu 
v Č. Budějovicích Veronika Pilbauerová a Aleš Goszler, slibně pokračuje ve své činnosti, neboť 
se už samostatně představil na „Trocnovské pouti“ (19. 5.), na „Medobraní“ v Trocnově (22. 5.) 
a na „Borůvkobraní“ v Borovanech (l3. 6.).

 Malý Furiant svoji půlroční činnost zakončil  v o d á c k ý m   t á b o r e m (21. -27. 7.) 
v malebné  krajině rybníka Svět u Třeboně, který každý rok organizuje vedoucí souboru Malý 
Furiant, Josef Kadubec.

Jiřina Štochlová,
umělecká vedoucí souboru Malý Furiant
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Majetek bývalého SSM na pozadí politických intrik
Autor: Ing. Vlastimil Pobořil

V souvislosti s vydáním této publikace dostává autor i ČMR SKM ohlasy, v nichž převažují pozitivní 
reakce na autora i dílo. Někteří dokonce posílají další poznámky a podklady k majetku, který není 
v knize uveden a který byl SSM „zatracen“ a navrhují zveřejnit seznamy turistických základen a 
hospodářských zařízení včetně jejich hodnoty. 
Se souhlasem autora prezentujeme ohlasy jeho známých a přátel na jeho dílo. MVDr. Miroslav 
Vondřička - v 50. a 60. letech minulého století vytvořili v jižních Čechách spolu s autorem významnou 
basketbalovou dvojici, v 80. a 90. letech byl trenérem basketbalové reprezentace, s níž dosáhl řadu 
významných úspěchů.

---------- Původní zpráva ----------
Od: miroslav.vondricka@seznam.cz
Datum: 27. 6. 2013
Předmět: 
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Bratře,  s  tou knihou jsi nám dal, já přečetl na  přeskáču jen pár stran, matka (poznámka redakce - 
manželka pisatele) je do toho zažraná, těší se na to Pěťa i Kamaryt se  ženou. 
Za prvé je to přesné do detailu zpracované, podložené fakty a  zákony, různými  usneseními a  je  to 
přímé, žádné kličky a náznaky otevřené....zkrátka skvělé, odvážné, ale  i nutné. Řekl bych žádné párání s 
 vrchností.
Sklízíš  za  to obdiv a je až  neuvěřitelné, že jsi tak dokonale přesný(jako ve střelbě  na  koš), a  začínám 
 se nafukovat, že  jsem Tvým dlouholetým bráchou, netušil jsem , že taková perfektnost v Tobě  je. 
Klobouk dolů. Skoro by  to měla  být ve škole povinná četba  při občanské nauce, aby  národ  v 
budoucnu nevolil takové zločince. . 
Bobina pravila, že jsi to napsat musel, že to v Tobě musela bouřit a  je  skvělé, že to je. mv.

Přepis dopisu pana Víta Vomáčky, starosty obce Kravaře v Čechách - náhodný čtenář
Vážený pane Pobořile,
měl jsem možnost přečíst si Vaši knihu „Majetek bývalého SSM“. Obdivuji s jakým zanícením a 
přesností jste byl schopen uskládat fakta. Takových knih nebude nikdy dost. Zvlášť budoucím 
generacím zde zanecháváte neoddiskutovatelnou pravdu.
Za to Vám děkuji a gratuluji.

Ing. Karel Růžička - kolega z ČVUT, bývalý ředitel projektového ústavu Projekta Praha zaslal 17. 10. 
2013 tuto SMS:
„Ahoj, Vlastíku, kašlu na rozečtenou knihu nějakého Kissingera, čtu Tebe. Hele, nosíš u sebe pistoli? 
Karel“

Vydává SKM - ČMR
Registrovaný MV ČR č.j. NV-III/3-2248/68

VSP 53748/03-R, IČ: 69368813
Neprodejné, určeno jen vnitřní potřebu SKM
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