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Z činnosti našich klubů

SKM klub

Svaz klubů mládeže v českých dějinách

Koncem roku 2018 vyšla v prestižním nakladatelství Akademia publikace s 
podtitulem „Děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948 – 1970“ když 
zřejmě z reklamních důvodů byl jako hlavní ne příliš vhodný zvolen název „Mezi 
pionýrským šátkem a mopedem“ (zřejmě i proto byla na deskách a obálce použita 
ne příliš vhodná fotografie) . Kniha je velmi obsáhlá, má 728 stran, je za 785 Kč a 
poměrně široký záběr. V Knižních novinkách je uváděno, že nabízí sondy do života
českých dětí a dospívajících ve věku od 6 do 18 let v letech 1948 – 1970. 
(Skutečně je zde kategorie nad 18 let, která byla v letech obrodného procesu 
typická zejména pro vysokoškolskou a vojenskou mládež, zmiňována okrajově). 
Autory publikace jsou prof. PhDr. Jiří Knapík, PhD, ze Slezské university v Opavě 
a doc. PhDr. Martin Franc, PhD, z Akademie věd ČR a z fakulty humanitních 
studií Univerzity Karlovy. Některé kapitoly zpracovali i další spoluautoři. Kniha se
zabývá např. problematikou hmotné kultury, literaturou, časopisy, filmy a 
televizními programy pro mládež, mimoškolní výchovou, letními tábory, 
učňovskou mládeží i dětskými domovy, kriminalitou mládeže i sexuální výchovou,
sociální péčí o mládež apod.

Z hlediska dějin organizace mládeže je nejdůležitější hlava III. pod názvem 
„Pionýrský šátek a modrá košile“ a zde pak kapitola 7. nazvaná „Československý 
svaz mládeže a další organizace“. Ponecháme-li stranou, že pojednání je někdy 
poplatné současným názorům na sdružování mládeže a že hlavní autoři narození v 
roce 1975 resp. 1973 zřejmě nemohou v plném rozsahu pochopit atmosféru let 
1968 – 1970, je v publikaci vývoj organizování mládeže líčen objektivně a vychází
z reálných údajů a dokumentů. Pro SKM je sympatické, že je zde tento svaz líčen 
jako významná a početná organizace a je zde několikráte citována kniha Jaroslava 
Holého „Dějiny Svazu klubů mládeže“ vydaná v roce 2008, tato publikace je pak 
uvedena i mezi použitou literaturou. Autoři považují SKM  vedle Junáka a Svazu 
vysokoškolského studenstva za nejdůležitější formu sdružování mládeže v letech 
1968 – 1970, když organizace podle sociálních skupin (SPM, JUVENA, SVM), 
které ostatně činnost po roce 1989 neobnovily, jsou zde líčeny okrajově a Česká 
tábornická unie je zde uváděna jako organizace s malým počtem členů.

V každém případě je zmíněná publikace přínosem pro zpracování moderních
českých dějin, SKM ji může uvítat a jeho členové mohou být i spokojeni s 
kladným hodnocením svazu.

                                                                                         JUDr. Jaroslav Holý
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Dvě nové publikace edice SKM

V roce 2018 vydala Českomoravská rada SKM další dva svazky edice SKM. Ježto 
jsem autorem obou, považuji za vhodné napsat pár vět o jejich obsahu a hlavně o 
jejím smyslu a účelu.

I. 50 let Svazu klubů mládeže 1968 – 2018
V této publikaci jsem chtěl v první její části především nyní už dost stručně 

shrnout dějiny svazu od založení přes obnovení činnosti až do současnosti. O 
obsahu této části asi nejvíce napoví názvy kapitol : Spolky a sdružení mládeže v 1. 
polovině 20. století. Jednotná a jediná organizace mládeže – ČSM v letech 1949 – 
1968. Svaz klubů mládeže a další samostatné organizace v letech 1968 – 1970. 
Znovu jednotná a jediná organizace – SSM. Obnovení činnosti SKM v roce 1990.

Ve druhé části publikace podávám jakousi stručnou zprávu o činnosti ČMR 
SKM v letech 2014 – 2018. Zde jsem chtěl hlavně zdůraznit činnosti, kterými se 
rada v tomto období zabývala 
A. Koordinace činnosti klubů, metodická a organizační a někdy i finanční pomoc 
klubům.
B. Publikační a vydavatelská činnost, zejména publikace Edice SKM. Zde po dvou
knihách Ing. Pobořila a JUDr. Holého z roku 2013 přibyl 4. svazek edice pod 
názvem „Kluby mládeže v 21.století“. Byla v něm shrnuta historie SKM, byly zde 
uveřejněny platné stanovy a návrh nových, některá ustanovení nového občanského 
zákoníku (včetně výpisu z důvodové zprávy) a pro potřeby 5. konference  zpráva o 
činnosti SKM v období 2010 – 2014. Publikace byla vhodně doplněna  medailony  
řady klubů včetně mnoha fotografií. Do publikační činnosti patří i čtyřikrát ročně 
vycházející  zpravodaj  SPEKTRUM.
C. Organizační zajišťování činnosti rady, obsahové a organizační zajišťování 
5. konference a 1. a 2.výročního shromáždění delegátů klubů. Nejednoduchá 
agenda nové registrace svazu a klubů ve spolkovém rejstříku. Účast na různých 
akcích i organizace brigád např. v Adršpachu.
D. Řešení řady soudních sporů týkajících se bývalého majetku SKM z let 1968 – 
70.           
             

II. Stanovy Svazu klubů mládeže. Komentář
Tento 6. svazek Edice SKM tedy především samozřejmě obsahuje úplné 

současné znění stanov, když 6. konference SKM v roce 2018 na stanovách z roku 
2014 nic nezměnila a dále je zde důvodová zpráva a usnesení ČMR z roku 2015 o 
tom, jak registrovat kluby. Druhou polovinu publikace pak tvoří komentář. Zde 
zejména upozorňuji na problematiku věkových hranic, na terminologické problémy
názvy klubů i jejich orgánů a na specifika kolektivních členů SKM a klubů při 
hlavním spolku.
                                                                                             JUDr. Jaroslav Holý
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 MDM Strakonice

Svaz klubů mládeže se připojuje se svým blahopřáním k řadě gratulantů.

                      Všechno nejlepší
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SAL loutkáři
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Klub kopané Admira – Pumy
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Jitřenka muzika na Zámku

Malý Furiant
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Blaťácký soubor Ševětín masopust 
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