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Projev velvyslankyně Čínské lidové republiky v České republice 
Ma Keqing pronesený u příležitosti oslav Nového roku.
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Ostudné přijetí zákona o zrušení Vojenského újezdu Brdy
aneb už tu republiku zcela rozkradem.

Vojenský újezd Brdy (VÚ) je ze všech VÚ nejlukrativnější, a to z důvodu, že zde 
až do doby schválení prokazatelně špatného zákona Poslaneckou sněmovnou ČR 
12. 12. 2014 a Senátem Parlamentu ČR 14. 1. 2015, nebyly žádné restituce.
Co do zisku je nejvýnosnější, o čemž svědčí hospodářské výsledky Vojenský lesů 
a statků (VLS), divize Hořovice, které byly v roce 2013 ziskové 130mil. Kč, které 
jdou do rozpočtu Ministerstva obrany ČR (MO ČR), tedy státu.
Tato skutečnost tak vyvrací, a to jednoznačně, stanovisko ministra obrany, Martina 
Stropnického, který svými názory potvrzuje, že resortu, který řídí, stejně jako 
bývalá ministryně paní Parkanová, nerozumí, a tak prezentuje některé nepravdivé 
údaje části generality armády ČR, která měla a má zájem na zrušení tohoto VÚ. 
Příkladem je tvrzení, že zrušením VÚ Brdy ušetří armáda 70mil Kč. Nikdy však 
neuvedl z čeho se tato částka skládá. Navíc vzhledem k prosperitě VLS divize 
Hořovice se ziskem 130mil Kč v roce 2013 přebývá 60mil Kč, které jdou nad 
částku uvedenou panem Stropnickým.

Na okrajích VÚ Brdy žije 33 občanů. Vzhledem k tomu, že nemovitosti, ve 
kterých žijí, se nacházejí na samém okraji prostoru, není problém je vyčlenit, a to 
ve Velcí 3 osoby přičlenit k obci Jince, 27 osob v Kolvíně přičlenit k obci Skořice, 
a tak by ve VÚ nezůstali žádní obyvatelé, což také vyvrací názory ministra 
Stropnického a generality Armády ČR. 

Do roku 2010, tzn. do doby, kdy z neznámých důvodů rozhodl o zrušení tohoto 
újezdu bývalý ministr obrany Alexandr Vondra, cvičily v prostoru bez problémů 
složky Armády ČR a vojska NATO. Dopadové a cílové plochy byly 
zakonzervovány a tak není problém je znovu pro cvičení armády otevřít. V politice 
bývalého ministra Vondry pokračoval i ministr obrany, generál Picek a náčelník 
generálního štábu, generál Pavel. Mezi obyvateli místních obcí panuje názor, že je 
to pomsta generality Armády ČR za odmítnutí umístění amerického radaru a také 
zázračně zbohatlých občanů po roce 1990, kteří mají zájem v tomto VÚ podnikat.

Se snahou o zrušení Vojenského újezdu Brdy úzce souvisí i řada vědomě 
nepravdivých údajů ze strany představitelů MO ČR, např. tvrzení náčelníka 
generálního štábu, generála Pavla, že armáda v roce 2013 v tomto prostoru cvičila 
pouze 4x, když starostové okolních obcí mohou  v souvislosti se střelbami a 
uzávěry vstupu do prostoru potvrdit zcela něco jiného, neboť výcvikový prostor je 
průměrně využit 20 dní v měsíci.
Nelze také souhlasit s názorem generála Pavla, že zde nejde cvičit nepřímá 
dělostřelecká palba a provádět další cvičení různých složek armády, když stačí 
znovu otevřít dopadovou plochu Tok sloužící pro dělostřeleckou a raketometnou 
palbu, dále dopadovou plochu Jordán sloužící pro cvičení letectva a vrtulníků atd. 
a znovu zde obnovit cvičení Armády ČR a armád NATO.
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Celý Vojenský újezd je v majetku Armády ČR a Vojenských lesů a statků (VLS), 
které o něj vzorně pečují. Příroda se zde rozvíjela bez škodlivých a neodborných 
zásahů člověka              a takovou by měla zůstat.
VLS hospodaří na Brdech nepřetržitě od roku 1928 a všemi obdivovaný stav lesa 
je výsledkem jejich hospodaření. Není jisté, že bude dále umožněno VLS zde 
působit a nikdo pak nezaručí, že se stav lesa nezhorší.

Ve Vojenském újezdu se nachází celá řada vodárenských nádrží a rybníků, které 
slouží jako zásobárna pitné vody pro okolní města a obce. Mezi nejcennější patří 
Padrťské rybníky, Hořejší o rozloze 127ha a Dolejší o rozloze 74ha. První zmínka 
o nich pochází z roku 1656 a oba vynikají naprosto čistou, pramenitou vodou a 
Vojenské lesy je chrání jako celý vojenský prostor jako oko v hlavě.
Je známo, že o tyto zdroje pitné vody projevují zájem zahraniční firmy stejně tak, 
jako na jiných místech ČR.
Oblast Vojenského újezdu je o víkendech a státních svátcích přístupna veřejnosti 
po vymezených cyklo a pěších stezkách, ne všichni však tato omezení dodržují a 
pohybují se v nepřístupných oblastech s výskytem nevybuchlé munice a mnoho 
jich také tamní oblast znečisťuje odkládanými odpadky. Přičemž jsou tyto prostory 
viditelně označeny zákazem vstupu a vjezdu, které nejsou tzv. turisty vědomě 
respektovány.
Uvedený prostor se nachází cca 55km od Prahy. Je zcela evidentní, že pro některé 
zbohatlíky a developery je to lukrativní místo pro budování hotelů, sjezdovek, 
těžbu dřeva a možná i nerostného bohatství.
S tím zřejmě souvisí i snaha některých činitelů rozdělit tento prostor do dvou částí 
mezi Středočeský a Západočeský kraj podle hesla „dividet en imperia“ (rozděl a 
panuj) s myšlenkou, že pak bude snazší tento prostor zprivatizovat a využít pro jiné 
zájmy.

Existuje důvodné podezření, že právě proto se navrhuje tento vojenský prostor 
zrušit. 
Svědčí o tom zájem řady zbohatlíků, z nichž většina by nebyla schopna prokázat 
původ svého majetku, kteří navštěvují starosty jednotlivých obcí, jimž by části 
vojenského prostoru po jeho zrušení měly připadnout s nabídkami na odkoupení 
licence na těžbu dřeva, pozemků na stavby nových rekreačních zařízení atd. 
Svědčí o tom např. enormní zájem jistého podnikatele o vyčlenění části Třemešná 
nad Orlovem, který by zde chtěl postavit hotel a sjezdovku. Dále zájem dvou 
mladíků z Dolního Dvořiště a Kaplice (u Českých Budějovic) o pronájem 
zříceniny hradu Valdek a žádosti postavit zde srub s občerstvením, přičemž 
všichni, kteří to tam znají, vědí, že těmto mladíkům jde ve skutečnosti o objekt 
nacházející se naproti hradu, který by byl lukrativním rekreačním střediskem, 
neboť se nachází nedaleko přehrady Zaskalská, atd.
Vzhledem k lukrativnosti této oblasti si lze odpovědět na otázku, proč bylo zrušení 
tohoto újezdu navrženo a v rozporu s uzavřenou koaliční smlouvou vlády 
schváleno.
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Většina místních občanů a obyvatel okolních obcí je pro stálé zakonzervování 
tohoto vojenského prostoru, a to v majetku Armády ČR a Vojenských lesů a 
statků, které ho spravují v současnosti. Vzhledem k výsledkům jejich péče není 
nutné žádat o zřízení chráněné krajinné oblasti pro toto území. V případě vypsání 
referenda by pro toto řešení bylo přes 90% obyvatel tamních obcí, stejně tak i pro 
zachování tohoto prostoru v rámci Středočeského kraje, jak je tomu dosud.
V této souvislosti nelze opomenout „vyjádření“ generála Pavla, že v Jincích 
zůstává dělostřelecká brigáda, jíž zůstane pro cvičení malá část újezdu za 
kasárnami, kterou budou využívat při střelbě z ručních zbraní, přičemž by střelbu 
z děl měli jezdit cvičit do Vojenského prostoru Doupov u Karlových Varů, což 
evidentně odporuje údajům kolik armáda zrušením prostoru Brdy ušetří.
Vzhledem k zúžení ostatních VÚ o 30% je zřejmé, že většina z nich bude pro 
armádu nevyužitelná a bude se za peníze daňových poplatníků jezdit do zahraničí.

Ministerstvo obrany ČR by v této souvislosti mělo vyčíslit, kolik bude stát 
přeprava dělostřelectva, např. 1 baterie, železnicí nebo po vlastní ose do prostoru 
Doupova, kolik budou činit platy cvičících příslušníků a kolik budou muset daňoví 
poplatníci zaplatit za výjezdy složek armády na cvičení do zahraničí. 

Nepravdivé jsou i údaje o vyčištění prostoru od nevybuchlé munice, které by mělo 
být provedeno do 1. 1. 2016. Uvedené vyčištění se týká jen jedné neveliké části a 
jde ve skutečnosti jen o povrchové čištění, které v žádném případě nebude 
vyčištěním zaručujícím, že zde nemůže dojít k výbuchu munice. Ostatních 
dopadových ploch se čištění netýká.
O tom, že takové prostory nejdou od nevybuchlé munice vyčistit v čase uváděném 
MO ČR svědčí příklad bývalého vojenského prostoru Ralsko - Milovice, kde více 
než 10 let pracuje skupina pyrotechniků placených VLS. Do dnešní doby  tento 
prostor vyčištěn není.
Samotné MO ČR počítá s tím, že dopadové -  cílové plochy Tok, Jordán, Brda, 
Padrť zůstanou nevyčištěné a z důvodů pyrotechnické zátěže do nich bude vstup 
zakázán. To je ale v rozporu s tvrzením tiskového mluvčí MO, p. Rejška, který 
uvádí, že do těchto prostor, např. Jordán, bude umožněn přístup veřejnosti.

Vzhledem k tomu, že se v současné době, díky rozhodnutí bývalé ministryně 
obrany Parkanové, pohybuje i mimo stanovené dny a vymezené prostory řada tzv. 
turistů, kteří nerespektují zákaz vstupu a vjezdu do cílových ploch, nikdo nezaručí, 
že tato nevybuchlá munice někoho nezmrzačí nebo nezabije.
V souvislosti s návrhem na zrušení tohoto vojenského prostoru MO ČR záměrně 
nezveřejnilo finanční náklady na pyrotechnickou očistu oblasti, na renovaci 
komunikací atd.
Je zcela evidentní, že bezpečné zajištění celého ohroženého prostoru v lesnatém 
terénu je prakticky nemožné.
Pokud se jedná o vznik chráněné krajinné oblasti, lze vyjít ze skutečnosti 
národního parku Šumava a KRNAP, kde např. v nedovolené zástavbě na Modravě 
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i mimo ní si zbohatlík Bakala a další postavili, poté co zatřepali měšcem, objekty i 
přes stavební uzávěru, dále se zde setkáváme s nedovolenou jízdou na čtyřkolkách, 
motorkách atd.
Na základě těchto zkušeností lze zcela jednoznačně vyvrátit mýtus, že případně 
zřízená CHKO „zabrání výstavbě“, když skutečnost je zcela jiná. 
CHKO má 4 stupně, z nichž pouze 1. stupeň se týká plné ochrany. Ostatních 
stupňů se toto netýká a tak by mohlo být velice rychle umožněno VÚ zdevastovat 
v zájmu úzké skupiny novodobých zbohatlíků.

Toho jsou si zřejmě vědomy některé obce Západočeského kraje i samotné 
hejtmanství Plzeňského kraje, a proto je snaha o rozdělení tohoto újezdu, o čemž 
dlouhodobě svědčí stanovisko bývalého hejtmana Plzeňského kraje, dnes ministra 
vnitra Milana Chovance, dosazeného do této funkce za zásluhy, jak konstatují 
někteří členové ČSSD, spočívající v tom, že „práskl“ Bohuslavu Sobotkovi 
návštěvu u prezidenta Miloše Zemana v Lánech, a za to získal vysokou funkci ve 
vedení ČSSD a ve vládě ČR.

Bezprostředně poté, co byl schválen zákon o zrušení VÚ Brdy se ukazuje, že těm, 
kteří toto svinstvo podporovali šlo ve skutečnosti o něco jiného, o čemž svědčí 
snaha hamižné katolické církve, která má v rámci církevních restitucí ve VÚ Brdy 
zažádáno o 50km2 lesa.
Otázkou je, zda bude muset stát vydat katolické církvi i pozemky, za které už 
vyplácí miliardovou paušální náhradu. Vojenské újezdy byly z restitucí zákonem 
vyňaty. 
Jak zjistil deník Právo, vydání části brdských lesů je přesto ve hře, protože Státní 
pozemkový úřad (SPÚ) nároky pražského arcibiskupství a Metropolitní kapituly u 
sv. Víta v Praze, přes původní nesouhlas ministerstva obrany, posuzuje. Katolické 
církvi svitla naděje, že brdské lesy budou moci být vydány v souvislosti se 
zrušením VÚ Brdy. Podle MO ČR původně patřila církvi pětina brdského újezdu, 
ale většina tohoto majetku byla zcela zestátněna či vyměněna za první republiky. 
Církev předloni požádala na základě restitučního zákona o pozemky, které byly 
konfiskovány až po únoru 1948, v katastrálním území Buková, Věšín, Nepomuk, 
Záběhlá, Kolvín, Hořice, Chybín, Borovno, Míšov a Číčov. To je odezva na 
jednání starostů těchto obcí a dalších starostů obcí v Plzeňském kraji u bývalého 
hejtmana, dnes ministra vnitra, Milana Chovance, i současného hejtmana, pana 
Šlajze, se snahou o zrušení VÚ Brdy. Snad se jim občané odmění tím, že už je 
v budoucnu volit nebudou stejně jako politické strany a hnutí, jejichž poslanci a 
senátoři hlasovali pro zrušení VÚ Brdy v rozporu s přáním občanů ba i v rozporu 
s koaliční smlouvou. 
Pro zrušení VÚ Brdy hlasoval vedle Milana Chovance i Bohuslav Sobotka, který 
se zřejmě chtěl svému ministrovi odvděčit za „jeho zásluhy“.
Za ostudné je třeba považovat usnesení Senátu ve věci návrhu zákona o zrušení 
VÚ Brdy ze dne  14. 1. 2015, kterého se z 81 senátorů zúčastnilo 37 a pro zrušení 
hlasovalo 33 senátorů. Proti zrušení VÚ Brdy byl pouze senátor, pan Doubrava.
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V této souvislosti je třeba si položit otázku „K čemu je Senát?“, když na jedné 
straně hlásá, že „napravuje“ chyby Poslanecké sněmovny a sám svým hlasováním 
zpochybňuje v tomto případě svou existenci.
V této souvislosti je také podivné, že tento zákon, zřejmě na doporučení bývalého 
ministra obrany, generála Picka, dnes poradce prezidenta Miloše Zemana, pan 
prezident podepsal, místo aby přihlédl k přáním občanů a vrátil tento špatný zákon 
do Poslanecké sněmovny.

V souvislosti rozhodnutím zrušit od 1. 1. 2016 VÚ Brdy vyvstává otázka, zda bude 
muset stát vydat katolické církvi i pozemky, za které vyplácí miliardovou paušální 
částku. 
Vojenské újezdy byly z restitucí vyňaty.
Vydání části brdských lesů je ale ve hře, protože Státní pozemkový úřad (SPÚ) 
nároky Pražského arcibiskupství a Metropolitní kapituly u sv. Václava přes 
nesouhlas MO ČR stále posuzuje.
SPÚ je zahlcen žádostmi a není jisté, zda stihne rozhodnout ohledně brdských lesů 
v letošním roce a tak katolické církvi svitla naděje na možnost jejich vydání, 
protože k 1.1.2016 bude VÚ zrušen a překážka církvi na jejich vydání odpadne. 
Podle restitučního zákona stát nesmí vydávat pozemky ve VÚ, v přírodních 
rezervacích a parcích.

Podle názoru odborníků by šla celá situace řešit, kdyby Sněmovna přijala zákon, 
kterým by  se zákon o zrušení VÚ Brdy zrušil nebo rozhodla o založení nového 
VÚ Brdy a tím církevní vlastnictví odmítla. Otázkou je, zda-li se k tomu někteří 
poslanci odhodlají. Ostatní VÚ se zužují cca o 30%, dále jsou v nich restituční 
nároky a bydlí zde mnoho obyvatelstva a jsou pro armádu nevyužitelná, a proto se 
bude jezdit cvičit do zahraničí.
Na Slovensku byly a zůstaly 4 VÚ a nikdo je neruší ani nezužuje.

Z výše uvedených důvodů se jeví nejvhodnější, aby Sněmovna Parlamentu ČR 
projednala zákon a schválila zákon, kterým se ruší zákon o zrušení VÚ Brdy se 
závěrem ponechat Vojenský újezd Brdy jako objekt důležitý pro obranu státu 
v celém rozsahu s tím, že majetek, který se nachází na území Vojenského újezdu 
Brdy i nadále zůstane v majetku státu, tzn. Armády ČR a VLS, a to z důvodu 
veřejného zájmu, zejména z důvodu ochrany přírody a krajiny a bezpečnosti osob 
pro jeho správu ponechat újezdní úřad se sídlem v Brdech 1 (v Jincích).

Vše, co se kolem zrušení VÚ Brdy děje ukazuje se, i dle mínění občanů, jako 
pěkné svinstvo. Kdo z Parlamentu a Senátu ponese zodpovědnost, pokud se 
prokáže hra „vyšších zájmů“?

Hlasování poslanců Sněmovny parlamentu ČR ve věci návrhu zákona o zrušení 
VÚ Brdy:
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název strany pro proti
ČSSD              7 28
ANO            42   0
KSČM    1 15
TOP 09            21   1
ODS              6
KDU-ČSL            10
Úsvit            12   1
Celkem bylo přítomno 176 poslanců, pro schválení bylo potřeba 89 hlasů.

Hlasování Senátu ČR ve věci návrhu zákona o zrušení VÚ Brdy:
název strany pro proti
ČSSD           11
ODS             7
KDU+SPO+KSČM+Severočeši   6 1
senát.klub ANO+Severočeši.cz             4
nezařazení              1

Z 81 senátorů bylo přítomno 37 senátorů při hlasování, k přijetí zákona bylo třeba 
19 hlasů.

Mgr. Miloslav Huttr
předseda ČMR SKM

Poděkování

Českomoravská rada Svazu klubů mládeže děkuje našim kolektivům za krásná 
blahopřání k Vánocům a do Nového roku 2015.

Zároveň při této příležitosti děkujeme našim kolektivům za zaslání vyúčtování 
dotací na rok 2014.

Při této příležitosti také děkujeme Velvyslanectví ČLR  a Sdružení čínské mládeže 
v ČR za zaslaná blahopřání k vánočním svátkům a k Novému roku 2015.

Usnesení
V. republikové konference Svazu klubů mládeže konané dne 

8. 11. 2014 v Praze
V. republiková konference Svazu klubů mládeže

1/ schvaluje
a)  zprávu o činnosti za uplynulé volební období přednesenou 
předsedou Mgr. Miloslavem Huttrem     
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b) zprávu o hospodaření přednesenou místopř. Janou Neubertovou
c) zprávu o činnosti revizní komise ČMR SKM přednesenou předs. 
Miladou Roulovou

2/ schvaluje
nové znění Stanov – viz návrh v publikaci JUDr. J. Holého „Kluby 21. 
století“

3/ volí
a) Českomoravskou radu SKM ve složení
1.   Miloslav Huttr
2.   Jana Neubertová
3.   Marie Oberfalcerová
4.   Petr Slunečko
5.   Jaroslav Šrámek
6.   Jan Matoušek
7.   Jaroslav Holý
8.   Petr Čep
9.   Pavel Hubálek
b) Českomoravskou revizní komisi ve složení
1.  Milada Roulová
2.  Alena Honomichlová
3.  Bohumil Durdis

4/ ukládá ČMR SKM
a) realizovat a rozšiřovat činnost kolektivů SKM
b) projednat možnost uzavření dohod o spolupráci  s OÚ a MÚ 
v místech, kde působí kolektivy SKM
c) realizovat mezinárodní spolupráci – výměny kolektivů, účast na 
mezinárodních táborech atd.
d) pokračovat v soudních i mimosoudních jednáních ve věci vydání 
majetku SKM neoprávněně převzatého na základě usnesení ÚV KSČ 
v roce 1970 a následně pak neoprávněně převzatého ČR po roce 1990
e) dotace ze strany SKM budou poskytovány výhradně na činnost 
klubů s tím, že kluby budou na svých akcích propagovat činnost SKM
f) organizačně připravit ustavení klubu při ČMR SKM
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Usnesení Českomoravské rady SKM jak registrovat kluby ve 
spolkovém rejstříku dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných 

rejstřících právnických a fyzických osob

1/ Kolektivní členové SKM (v současné době např. Werichovci, Skupina 
amatérský loutkářů, Aikido) si zajišťují zápis do spolkového rejstříku zcela 
samostatně, a to u místně příslušného krajského (v Praze městského) soudu. Pokud 
tak ještě neučinili, sdělují i změny Stanov a do 31. 12. 2015 minimálně změnu 
části názvu (místo občanského sdružení – o.s., zapsaný spolek – z.s.).

2/ Kluby jako pobočné spolky SKM sdělí ČMR SKM potřebné údaje a ČMR SKM 
pak zajistí podání návrhu u Městského soudu v Praze. Kluby předloží ČMR 
stanovy či statut klubu a sdělí svůj název, den vzniku, sídlo (adresu), zaměření 
klubu (účel a předmět činnosti), členy statutárního orgánu (tedy vedení, alespoň tři 
jména včetně pobytu) a sdělení, že akceptuje zásadu, že ČMR SKM neručí za 
dluhy klubu. Podrobněji c §7, § 29 odst. 2 citovaného zákona. Průběžně pak hlásí 
ČMR SKM i změny.

3/ Kluby při hlavním spolku, tedy při ČMR, což jsou buď kluby, které nepotřebují 
vlastní právní osobnost a vlastní IČ, zejména ty, které mají minimální finanční 
obrat a stačí jim jen pokladní kniha a dále kluby, které jsou také u jiného 
zřizovatele. Takové kluby sdělí ČMR název a sídlo (adresu), zaměření – předmět 
činnosti a jména s adresami 3 hlavních funkcionářů. Dále předloží seznam členů. 
Průběžně pak sdělují změny v uvedených třech funkcích a zásadní velké změny v 
členské základně. Členy hlavního spolku jsou i čelní funkcionáři, kteří nejsou 
momentálně členy žádného klubu, tedy jsou evidováni přímo ČMR.

S t a n o v y

Svazu klubů mládeže

I. Název, poslání a cíle Svazu klubů mládeže :  

§ 1.   Svaz klubů mládeže, zapsaný spolek, zkráceně Svaz klubů mládeže, 
         z. s. (dále jen SKM) je zapsaným spolkem ve smyslu § 214, odst. 1
         občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
§ 2.   Sídlem SKM je Praha 9, Teplická 280/20.
§ 3.   SKM sdružuje své členy na podkladě zájmů, poskytuje možnost všem           
         členům a dalším zájemcům všestranně rozvíjet zájmovou činnost, 
         vytváří předpoklady pro činnost klubů, hájí a prosazuje zájmy a
         požadavky členů vůči státním, krajským, městským a obecním     
         orgánům, úřadům, institucím, sdružením, spolkům, korporacím a 
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         organizacím. Vydává pro potřeby klubů metodické materiály, 
         propaguje činnost klubů, provádí publikační a vydavatelskou činnost,
         umožňuje a rozvíjí mezinárodní styky a vzájemnou spolupráci klubů.

II. Členství ve Svazu klubů mládeže :  

§ 4.   Členem SKM se může stát každý, kdo má zájem, schopnosti a snahu 
         v SKM pracovat, a který souhlasí s posláním a stanovami SKM.
         Členství v SKM vzniká přijetím do SKM prostřednictvím některého 
         klubu nebo Českomoravské rady SKM.
§ 5.   Členství v SKM zaniká vystoupením nebo vyloučením z řad členů 
         SKM, případně úmrtím.
§ 6.   Kolektivním členem SKM mohou být právnické osoby jako např.
         různé i specializované organizace s rozsáhlejší územní působností či 
         jiné samostatné spolky. Postavení kolektivního člena je určováno 
         dohodou. Kolektivní členy přijímá Českomoravská rada SKM. 
§ 7.   Práva členů SKM : 

a) účastnit se práce, akcí a podniků svého klubu a využívat výhod, 
které plynou z členství v klubu,

b) využívat výhod plynoucí z členství v SKM, účastnit se akcí SKM,
c) účastnit se vyhrazených akcí jiných klubů SKM za výhodnějších 

podmínek než nečlenové SKM, 
d) účastnit se jednání a demokraticky spolurozhodovat o činnosti klubu,
e) obracet se na orgány SKM s návrhy, stížnostmi a dotazy,
f) volit orgány klubu a být volen do orgánů všech stupňů,
g) užívat symboliky SKM.

§ 8.   Povinnosti členů SKM :
a) účastnit se dle svých možností práce v SKM
b) naplňovat poslání SKM, neporušovat stanovy SKM, statut klubu, jeho 

organizační řády a zvyklosti.

III. Klub :  

§ 9.   Základní jednotkou organizační struktury je klub s libovolnou vnitřní    
         strukturou, zaměřením a názvem. Jediným předpokladem je
         minimální počet 5 členů, demokratická volba vedení klubu, 
         dodržování stanov a naplňování poslání SKM. Klub má způsobilost 
         mít práva a povinnosti (právní osobnost). Této způsobilosti klub 
         nabývá vznikem a pozbývá zánikem. Klub je právnickou osobou a je 
         oprávněn jednat svým jménem. Kluby jsou ve své činnosti samostatné
         a jsou vázány jen stanovami SKM. Klub je pobočným spolkem ve 
         smyslu § 228 občanského zákoníku. Úplný název klubu musí 
         obsahovat slova „ pobočný spolek Svazu klubů mládeže“ nebo 
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         „ klub SKM, z. s.“.
         Kluby, které nepožadují zapsání do spolkového rejstříku a vlastní právní      
         osobnost  jsou registrovány Českomoravskou radou SKM jako 
         součást hlavního spolku.
        
§10.   Práva klubů sdružených v SKM :

a) volit vlastní strukturu, charakter a zaměření klubu, 
b) přijímat statut (stanovy ve smyslu § 220 odst. 1 občanského zákoníku), 

případně i organizační řád klubu,
c) přijímat členy a rozšiřovat svoji členskou základnu,
d) provádět svoji klubovou činnost a získávat vlastní majetek k další 

činnosti,
e) získávat od orgánů SKM informace, metodickou a v mezích možností i 

finanční či materiální pomoc,
f) vytvářet účelová zařízení.

§ 11.   Povinnosti klubů sdružených v SKM :
a) respektovat a dodržovat stanovy SKM, 
b) odpovídat za svoji veškerou činnost včetně získávání finančních 

prostředků,
c) hospodařit v souladu se směrnicemi o hospodaření vydávanými 

Českomoravskou radou SKM,
d) zajišťovat placení členského příspěvku SKM,
e) volit za vedoucího či odpovědného zástupce osobu starší 18 let.

§ 12.  Klub přijímá vlastní statut, který je podmínkou registrace v SKM. 
Ve statutu musí být uveden název, sídlo, charakter a zaměření  klubu, orgány 
klubu, jejích názvy a způsob jejich volby a podmínky členství v klubu. Ve 
statutu mohou být i další ustanovení o cílech, formách a metodách činnosti, o 
symbolech, o odměnách, o klubovém příspěvku a další interní ustanovení dle 
rozhodnutí klubu. 

§13. Nejvyšším orgánem klubu je členské shromáždění, které schvaluje statut 
klubu, volí vedení klubu a delegáty na republikovou konferenci a na výroční 
shromáždění delegátů klubů, rozhoduje o vystoupení ze SKM a řeší 
nejzákladnější zásady činnosti klubu.

§14.  V čele klubu stojí vedení klubu ve složení:  vedoucí, ekonom (hospodář) a 
další funkcionáři. Názvy funkcí určuje klub. Členské shromáždění určuje 
zpravidla ve statutu klubu dělbu práce mezi vedením a členským 
shromážděním a pravomoc jednotlivých funkcionářů, včetně pravomocí 
v hospodářských otázkách. Pokud není vedení klubu ustanoveno, plní jeho 
funkci přímo členské shromáždění.

14



§ 15.  Klub je založen registrací u Českomoravské rady SKM, která podá 
          návrh na zápis do spolkového rejstříku. Po zápisu klubu jako pobočného
          spolku SKM do spolkového rejstříku získává klub právní osobnost.

Majetek pořízený kluby z finančních prostředků poskytnutých SKM
          jako  celku je majetkem SKM, majetek pořízený z jiných zdrojů je 
          majetkem příslušného klubu.

§ 16.  Klub se zrušuje, když počet členů klesne pod 5 nebo dobrovolným 
zrušením. Klub může zaniknout i z důvodů uvedených v § 172 odst.1

          obč. zákoníku nebo rozhodnutím ČMR SKM. Klub zaniká dnem výmazu 
          ze spolkového rejstříku. Majetek zaniklého klubu přechází na SKM. 

IV. Nejvyšší orgány SKM :  

§ 17.   Nejvyšším orgánem SKM je republiková konference svolávaná
jednou za čtyři roky. 

          Republiková konference SKM : 
a) volí Českomoravskou radu SKM a Českomoravskou revizní 

komisi SKM,
b) schvaluje stanovy SKM,
c) schvaluje zásadní programová prohlášení a usnesení o cílech SKM, 

výroční zprávu o hospodaření a revizní zprávu.

§ 18.  Každý klub je na republikové konferenci zastoupen jedním     
Delegátem s hlasem rozhodujícím. Kolektivní člen SKM je zastoupen 
jedním delegátem. Delegát může zmocnit jiného delegáta, aby za něho při 
jeho neúčasti hlasoval. Toto zmocnění musí mít písemnou formu. 
Rozhodující hlas mají i členové Českomoravské rady SKM.

§ 19.  Jednou ročně se svolává, (s výjimkou roku, kdy se koná republiková 
konference) výroční shromáždění delegátů klubů, které plní úlohy 

          členské schůze ve smyslu §§ 248 a 256 občanského zákoníku. Toto 
shromáždění zejména schvaluje výroční zprávu o hospodaření svazu a 
revizní zprávu a potvrzuje případné kooptace do Českomoravské rady SKM 
a Českomoravské revizní komise. Zastoupení klubů na tomto shromáždění je 
obdobné jako u republikové konference. Obdobně je možné i zastupování 
delegátů.
Rozhodující hlas mají i členové Českomoravské rady SKM.

§ 20.  V době mezi dvěma republikovými konferencemi je nejvyšším 
          orgánem Českomoravská rada SKM, která je statutárním orgánem 

spolku. Její funkční období je čtyřleté, má nejméně 7 členů a je 
svolávána nejméně šestkrát ročně.
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          Českomoravská rada SKM ( dále jen ČMR SKM) : 
a) svolává republikovou konferenci a výroční shromáždění delegátů klubů,
b) prosazuje zájmy SKM směrem ke státním orgánům, orgánům krajů, měst 

a obcí, k jiným spolkům a jiným osobám a uzavírá příslušné dohody,
c) zřizuje obchodní korporace a jiné podnikatelské subjekty, jmenuje jejich 

ředitele a rozhoduje o majetkové účasti na podnikání a jiné hospodářské 
činnosti a o majetkových vkladech jiných právnických osob,

d) rozvíjí mezinárodní styky,
e) zřizuje pracovní skupiny, sekce, komise, aktivy a volí jejich předsedy, 

vedoucí apod.,
f) schvaluje organizační řád ČMR SKM a směrnice o hospodaření SKM,
g) rozhoduje o ukončení činnosti klubu v SKM,
h) v rámci řízení SKM provádí všechna opatření kromě těch, která náleží do 

pravomoci republikové konference.

§21.   ČMR SKM volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy,   kteří tvoří 
vedení, jenž zajišťuje operativní činnost a připravuje jednání ČMR SKM. 
Vedení jedná operativně a neformálně, využívá i telefonu, faxu, emailu, 
korespondence apod..

§ 22.  Předseda a místopředsedové jsou oprávněni jednat jménem SKM,
a to každý samostatně.

V. Způsob volby a kooptace do orgánů SKM :  

§ 23.  Způsob volby a kooptace určuje příslušný orgán. Musí být však 
respektována zásada, že je schopen se usnášet za přítomnosti  nebo  jiné 
účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.

§ 24.  ČMR SKM může doplnit do stanoveného počtu tuto radu, ale pouze
do výše jedné třetiny členů. Může doplňovat nové členy za ty,  kteří
se vzdali funkce nebo ukončili členství v SKM.

VI. Revizní orgány SKM :   

§ 25.   Revizními orgány SKM jsou : 
a) revizor či revizní komise klubu volené členským shromážděním klubu,
b) Českomoravská revizní komise SKM volená republikovou konferencí 

SKM.
Revizní komise všech stupňů volí ze svého středu předsedu. Předsedové 
revizních komisí a revizoři  mají právo se zúčastnit jednání orgánů s hlasem 
poradním.

§ 26.  Českomoravská revizní komise SKM má i působnost kontrolní
komise ve smyslu § 262 občanského zákoníku. Tato komise může doplnit 

          za členy, kteří se vzdali funkce nebo ukončili členství 
v SKM, komisi do stanoveného počtu a to do výše jedné třetiny členů.

16



§ 27. Revizní komise a revizoři zejména kontrolují plnění usnesení orgánů týkající 
se hospodaření a kontrolují dodržovaní směrnic o hospodaření.

VII. Majetek a hospodaření SKM :  

§ 28.  SKM je právnickou osobou. Vlastní movitý a nemovitý majetek, 
který využívá k plnění svých programových cílů a úkolů. Majetek
se v SKM rozlišuje na majetek ve vlastnictví SKM jako celku 
(majetek SKM) a na majetek ve vlastnictví jednotlivých klubů 
(majetek klubů). Majetek tvoří hmotné a finanční prostředky získané 
z členských příspěvků, výnosy z činnosti a vlastního jmění,
výnosy obchodních korporací, zařízení a jiných podnikatelských subjektů, 
dotace, dary a jiné příjmy. SKM neručí za dluhy klubů (pobočných spolků). 
Výše členských příspěvků, způsob placení a rozdělení mezi SKM (ústředí) a 
kluby schvaluje ČMR SKM.

§ 29.  Právnickými osobami, které do výše svého majetku a v rozsahu  své 
působnosti mohou svým jménem nabývat práv a zavazovat se jsou
SKM a kluby SKM. ČMR SKM rozhoduje o účasti SKM při 
vkladech svých obchodních podílů do obchodních korporací v tuzemsku i 
v zahraničí. ČMR SKM může zřizovat obchodní korporace. Disponovat 
s nemovitým majetkem získaným za přispění státu či ČMR SKM může klub 
(pobočný spolek SKM) jen se souhlasem ČMR SKM. Nižší organizační 
stupně SKM nesmí zcizit majetek nabytý za majetkového přispění vyšších 
organizačních stupňů a státu bez souhlasu ČMR SKM. 

VIII. Zánik Svazu klubů mládeže :  

§ 30. SKM zaniká rozhodnutím ČMR SKM, která současně rozhoduje o rozdělení 
majetku.

IX. Ustanovení závěrečná a přechodná   

§31. ČMR SKM podá ve smyslu § 3045 odst. 2 občanského zákoníku    
do 31. prosince 2016 návrh na zápis klubu (pobočného spolku) do 
veřejného rejstříku, jinak právní osobnost klubu (pobočného spolku) zaniká. 

§ 32. Tyto stanovy byly schváleny 5. republikovou konferencí SKM v Praze dne 
8.11.2014 a mění se jimi stanovy SKM schválené dne 27. 11. 2004. Tato 
změna byla vzata na vědomí Městským soudem v Praze jako rejstříkovým 
soudem, jak je uvedeno v potvrzení v záhlaví těchto stanov.
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DŮVODOVÁ  ZPRÁVA  K  NÁVRHU  NOVÝCH  STANOV

Hlavním důvodem pro přijetí nových stanov SKM je nový občanský zákoník 
(zákon č. 89/2012 Sb. ) platný od 1. ledna 2014, který nahradil ( v roce 1991 
v menším rozsahu novelizovaný) občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) 
z roku 1964 přijatý ve zcela odlišných společenských i politických podmínkách. 
Nový občanský zákoník kromě dalších odvětví práva také na rozdíl od 
předchozích úprav zahrnuje tzv. spolkové právo, do té doby upravené 
zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
Návrhy na změny v dosavadních stanovách (kromě několika drobných 
stylistických úprav) možno rozdělit na 
a) používání termínů či pojmů, které nově občanský zákoník užívá (např. 

spolek, pobočný spolek, korporace, právní osobnost), 
b) zařazení některých nových institutů, s kterými nový občanský zákoník
     počítá (např. každoročně konaná členská schůze či shromáždění delegátů).
Změny v jednotlivých ustanoveních jsou v podstatě následující :

§ 1
Místo dosavadního pojmu „ občanské sdružení“ se uvádí „spolek“ včetně 

požadovaného termínu „zapsaný spolek“.
§ 3

Doplňuje se vydávání metodických materiálů a vydavatelská činnost, čímž 
toto ustanovení může nahradit dnes již neaktuální programové prohlášení.

§ 6
Doplňuje se možnost, aby kolektivním členem byl jakýkoliv klub, který má 

postavení samostatného zapsaného spolku.
§ 9

Upravuje se postavení klubu jako pobočného spolku s vlastní právní 
osobností.

§ 12
Rozlišuje se členský příspěvek SKM a klubový příspěvek.

§ 15
Konkretizuje se postup při registraci a zápisu klubu.

§ 16
Pro úplnost se uvádí všechny možnosti zániku klubu.

§§ 18 – 20
Ve stanovách se doplňuje novým občanským zákoníkem požadovaná 

každoroční členská schůze, která může mít podobu výročního shromáždění 
delegátů, doplňuje se o možnost zastupování delegátů a rozhodující hlas i všech 
členů Českomoravské rady SKM. V souladu s terminologií nového občanského 
zákoníku se vymezuje nejvyšší orgán a statutární orgán.
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Podrobně se určuje minimální počet členů ČMR SKM i počet zasedání 
v roce.

§ 25
Doplňuje se ustanovení, že revizní komise může plnit i funkci kontrolní 

komise. 
§ 29

Pro právní jistotu se zdůrazňuje, že SKM jako celek neodpovídá za dluhy 
klubů. Souhlas ČMR s dispozicí s nemovitým majetkem se omezuje jen na majetek 
získaný za přispění státu a ČMR SKM. Přispěním státu se ale nerozumí dotace 
měst, obcí, krajů či jiných samosprávních celků.

§ 30
Upravuje pro SKM specifický zánik spolku.

§ 31
Doplňuje se přechodné ustanovení vyplývající z § 3045 novým občanským 

zákoníkem stanovené zásady, že dosavadní kluby mohou existovat bez zapsání u 
rejstříkového úřadu jako pobočné spolky ještě  3 roky.

§ 32
Konstatuje se, že nové stanovy mění dosavadní stanovy z roku 2004, které 

se tímto ruší.

Důvodovou zprávu k návrhu stanov vypracoval JUDr. Jaroslav Holý.

Čínský nový rok – svátky jara

Čínský nový rok (jarní svátky) začíná letos 19. února 2015 a bude ve 
zvířetníkovém znamení JANG, což znamená drobný kopytnatec s rohy, tudíž 
všechny druhy koz včetně kamzíků, ale i ovce a berani. Má to být rok relativně 
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klidný, přející umělecké a intelektuální činnosti.. Ovšem i plný nečekaných zvratů 
a odskoků – jak to konečně kozy dělají.

Samotná oslava nového roku se v Číně slaví po staletí. Základ oslav je stále stejný, 
ovšem během doby došlo k tomu, že se v některých částech Číny zvyky trošku 
pozměnily.
Tato doba je obrovskou příležitostí pro obchodníky, protože rodiny vydají 
neskutečné peníze na to, aby si svůj dům tradičně vyzdobily. Dekorace je důležitá 
– podle toho jak dobře bude vypadat náš dům, bude nás navštěvovat štěstí a 
dlouhověkost.
Před oslavami se musí pořádně uklidit celý dům a v době svátků se košťata a metly 
zavírají, aby nevymetly kromě smůly i štěstí. Vedle důkladné výzdoby domů je 
nutné dbát i na sebe pořízením nových věcí, účesů apod.

Číňané slaví tyto svátky 15 dní. Začínají osmý den předešlého měsíce, kdy se 
podává typická kaše za přítomnosti všech členů rodiny. Tato je nabídnuta nejprve 
bohům a pak si ji podávají členové rodiny a každý si část nabere.
Před velkou večeří musí rodina poděkovat za vše. co jí minulý rok poskytl a pak 
mohou přejít do roku druhého. Rovněž se vzpomíná na předky a osoby, kteří u 
stolu chybí.

Samotný večer před Novým rokem se slaví především dobrým jídlem a dortem. 
Poté se mnohé rodiny odeberou do chrámů poděkovat bohům. Podle tradice se v 
tento den musí vypustit jedna petarda ze dveří domu, aby byli od domu odehnáni 
zlí démoni, navštěvují se nejstarší členové rodiny a neměla by se zabíjet zvířata. 
Jídlo na tento den se chystá dopředu. Tradice darování hotovosti se zhostí ženatí 
muži, kteří darují peníze dětem a dospívajícím členům rodiny a pak 
zaměstnavatelé, kteří podarují své zaměstnance.

Druhý den se nese v duchu návštěv hrobů, tedy předků, a vdané ženy smí navštívít 
své rodiče. Je to den začátku nového roku nebo taky den žebráků. Nemajetní 
obcházejí rodiny bohatých s obrazem boha zisku a bohatí je odměňují a zajišťují si 
tak prosperitu do dalšího období. Tento den je brán jako narozeniny všech psů.

Třetí den znamená "červená ústa", kdy se dle tradice zapaluje odpad či menší 
skládky, aby se odstranilo vše zlé. Není to vhodný den pro návštěvy a dle legendy 
mají jít lidé brzy spát, aby nerušili svatební obřady myší, které u nich bydlí.

Čtvrtý den Číňané připravují vše pro návrat svého domácího bůžka, který byl 
navštívit Nefritového boha. V tento den končí duchovní nezávislost a mnohdy i 
dovolená.

Pátý den je věnován bohu bohatství, který se v tento den rodí a lidi si vaří speciální 
knedlíčky ve tvaru zlatých mincí.
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V šestý a sedmý den se slaví samotná existence člověka. Podle starých čínských 
tradic je právě v tento den každý člověk starší bez ohledu na to, kdy se skutečně 
narodil.

Osmý den musí každý nastoupit do práce a večer by si měl zaměstnavatel sednout 
se svými zaměstnanci a poděkovat jim. Navíc se jedná o předvečer narození 
nefritového císaře.

Devátý den se oslavuje narození nefritového císaře. Je uctíván a lidé si projevují 
vzájemnou úctu tím, že si posílají zlaté papírky s věnováním.

Desátý, jedenáctý a dvanáctý den jsou pouze pro odpočinek a duchovní přiblížení k 
bohům.

Třináctý a čtrnáctý den jsou věnovány vojevůdci jménem Guan Yu, který vyhrál 
více než 100 bitev a přesto zůstal čestný.

Patnáctý den je posledním dnem oslav nového roku a celý svět jej zná jako svátek 
lampiónů. Na ulicích jsou rozsvíceny svíčky až k domům, aby se hodní duchové 
neztratili, rodiny vycházejí na ulice s lampióny a dívky píší na mandarinky své 
telefonní číslo a pouští je pak po řece. Muži je hledají a vybírají si podle chutě a 
sladkosti mandarinek. Čím sladší mandarinka tím sladší by měl být očekávaný 
vztah.

Z činnosti našich Klubů mládeže

Prácheňák oslavil 65. výročí svého vzniku
Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice si v roce 2014 připomněl již 65 let 
svého trvání. Proto sezval setkání bývalých členů a příznivců souboru, kteří rádi 
zavzpomínali na léta v něm strávená. Stěžejní událostí byl ale  s l a v n o s t n í 
k o n c e r t  souboru, který se konal 6. prosince ve velkém sále strakonického 
domu kultury. Muzikanti, zpěváci a tanečníci se představili v pestrých barvách 
svých Prácheňských krojů s velmi zdařilým a krásným programem, který publikum 
odměnilo a ocenilo častými aplauzy. 
Na koncertu byl přítomen i předseda Svazu klubů mládeže pan Miloslav Huttr. 
Členství našeho souboru v SKM zatím není dlouholeté, ale vážíme si této 
spolupráce, která napomáhá k tolik potřebné obnově materiálního vybavení 
souboru. Jedná se např. o postupné pořizování či opravu krojových součástí, 
opravu hudebních nástrojů  ap.
V minulém roce soubor nadále rozvíjel a zaměřil se na výchovu nových mladých 
členů, jakožto pokračovatelů v udržování folklórních tradic dudácké muziky, 
zpěvu a tance z regionu jihozápadních Čech.
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Prácheňák se prezentoval při mnoha veřejných vystoupení. Z nich lze uvést 
například účast na různých vystoupeních ve Strakonicích a jejich bližším okolí, ale 
i ve vzdálenějších regionech, v Mokrsku, v Mikulově a v Německu.
Za nejdůležitější však považují členové souboru třítýdenní zahraniční zájezd do 
vzdáleného Mexika a také pro nás prestižní účast na domácím Mezinárodním 
dudáckém festivalu ve Strakonicích.
Během roku 2014 jsme absolvovali značný počet vystoupení pro veřejnost. Při 
těchto vystoupeních se vždy setkáváme s velkým ohlasem a zájmem diváků. Také 
v závěru roku jsme uskutečnili adventní  koncerty v Říčanech, Ostravě a Frýdku. 
Už teď se těšíme na další setkávání s diváky.

                                                                                  Václav Novák
                                                                                  vedoucí souboru

V Číně buďte přátelé

Čínská nadace China Soong Ching Ling pozvala i letos zástupce SKM, 
10 dětí ve věku 12 – 17 let s doprovodem 1 dospělé osoby, na týdenní 
mezinárodní letní tábor, konaný pod názvem „V Číně buďte přátelé“, který se 
uskuteční v od 22.7. do 29.7. 2015. 
V roce 2014 reprezentovali SKM členové KM Jitřenka z Českého Krumlova a 
letos dostali příležitost členové dětského folklórního souboru Prácheňáček, kteří 
jsou stejně jako Jitřenka členy SKM.
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Kolektivní člen SKM – SAL
 

24. ročník Přeletu nad loutkářským hnízdem

V pražském Divadle Minor proběhla v době od 31. 10. do 2. 11. 2014 oborová 
přehlídka Přelet nad loutkářským hnízdem.       
12 představení bylo odehráno ve všech útulných prostorách Divadla Minor, ve 
velkém sále, na malé scéně i v prostoru Uší ve foyer. Přichystány byly i dvě dílny 
pro děti a jejich rodiče. 
V sobotu si zájemci mohli pod dohledem výtvarnice Báry Hubené vytvořit plošnou 
loutku - javajku z dřevěné dýhy a v neděli ukazovaly slečny z Damúzy, jak si 
jednoduše z běžně dostupného materiálu vyrobit loutky - manekýny.
Seminář se uskutečnil za finanční podpory KALD DAMU a Svazu klubů mládeže. 

Werichovci – vybíráme z Obšťastníku prosinec 2014/12

V prosinci 2014 byla zvolena do funkce nejvrchnějšího bidelníka Libuše Čížková, 
jinak Li, která je jedním ze tří zakládajících členů Werichovců.
V roce 2015 uplyne 110 let od narození Jiřího Voskovce a Jana Wericha.
KOVBOJSKÝ zcela osvobozený BÁL se konal 7. února od 19h 
… štěchovická laguna když dřímá....
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Čekali se nejen udatní pasáci krav, ale také šerifové a rančeři, zlatokopové, indiáni, 
desperáti, pistolníci, stepní piráti, statečné ženy divokého Západu a lehčí ženštiny 
ze saloonů. A možná dorazila i babička Mary!
K poslechu i tanci zahrál country band PANOPTIKUM.
A jak to všechno bylo?? Třeba v některém dalším čísle Obšťastníku někdo 
zavzpomíná, fotku přidá...
POZVÁNÍ
Pražští Werichovci – Klub dobré nálady zvou všechny kamarády, jejich známé i 
známé těch známých na společná setkávání v roce2015. Bude to např. Povídání s 
dr. Taussigem o filmech a s filmy V+W, posezení s Jiřím /Werichem/ Petráškem, 
křest  CD Gramotingltangly Jana Wericha, lahůdky z rozhlasového archívu s R. 
Tamchynou, výlety, zájezdy a další. Pokud yb vás to zajímalo, můžete se občas 
podívat na Pražský web Klubu dobré nálady: werichovci-prazaci.webnode.cz
Nemáte internet? Pak vám informace můžeme posílat poštou za příspěvek 100,-Kč 
na rok na pražský účet 106073267. Tento příspěvek vás zařadí mezi pražské členy 
Werichovců a bude vás opravňovat i k využití některé z členských výhod.

Nadšení je nakažlivá věc a člověku je těžko mlčet, když kolem všechno jásá.  
                                                                
                                                                                                     Jan Werich
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