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Často jsem se zamýšlel nad podivuhodnou skutečností, 

že se skauting stal – bez vůle zakladatelů – vpravdě světo‑
vým hnutím mládeže a že našel v počátcích  

tolik nadšených organizátorů a propagátorů, že se hnutí 
mohlo rozvíjet bez výrazného zájmu veřejnosti, bez její 

materiální podpory, bez závislosti na oficiálních institucích 
(zejména ve školách) a bez státních subvencí.  

Odpověď jsem našel v postřehu, že je ‑li doba těhotná ur‑
čitým poznáním, proklamují je často – přibližně v týž čas 

a nezávisle na sobě – různí myslitelé v různých končinách 
světa, a že se pak nové poznání šíří lavinovitě a stává se ma‑

jetkem širokých vrstev. | Rudolf Plajner
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Když v šeříky provoněných Čechách padly poslední 
výstřely druhé světové války v Evropě, lidé se s nad-
šením nadechli čerstvého vzduchu svobody. Většinu 
území Československa osvobodila Rudá armáda a lidé 
přirozeně vyjadřovali vděk sovětským vojákům. Toho 
však využila komunistická strana k posilování svého 
vlivu ve společnosti. Vláda se snažila být „demokra-
tická“, tento politický vývoj tolerovala, ale nakonec 
i značně podcenila. 
Už během pražského povstání se formující vedení Ju-
náka dotázalo čs. vlády pracující v osvobozených Ko-
šicích, zda má Junák obnovit činnost. Z východního 
Slovenska přišla stručná a jasná odpověď: „Obnovte 
status quo ante bellum“ (Obnovte předválečný stav).

Junácká lilie rozkvětu

Ve velice krátké době nastal ohromný příliv členů 
do oživené skautské organizace. V průběhu několika 
měsíců se přihlásilo na 200 tisíc zájemců, více než troj-
násobek stavu z roku 1938. Všude se rychle se obno-
vovaly oddíly a střediska, další vznikaly v místech, kde 
před válkou skauting nebyl. Tam, kde byl dříve sbor 
o dvou oddílech, jich bylo najednou osm i více. Tako-
vý zájem byl odrazem dobrého jména předválečného 
skautingu, i skutečnosti, že mnoho skautů působilo 

v odboji a v zahraničních armádách. Své vykonaly 
i dobrodružné skautské romány (hlavně foglarovky), 
které sice za války nevycházely, ale o to více putovaly 
z ruky do ruky dychtivých čtenářů. 
Od prvních poválečných dnů bylo skautské kroje vidět 
všude. Skauti navázali na tradici služby a pomáhali, kde 
se dalo. A nešlo jen o lehké práce. V Hrušově u Moravské 
Ostravy Němci při ústupu vyhodili do povětří důležitý 
most přes Odru. Hrušovští skauti společně s pracovníky 
jámy Hubert zhotovili za třináct hodin přes zbořené ob-
louky mostu provizorní lávku dlouhou 62 m.
Při ohromném přílivu dětí zápasil obnovený Junák 
s nedostatkem dobrých vůdců. Bylo třeba rychle při-
pravit kurzy a lesní školy. Už o prázdninách jednali 
brněnští lesoškoláci o pronájmu zámečku a obory 
Šénvald v Jinošově, asi 30 km západně od Brna. Sku-
pinářem lesních škol se stal předválečný zpravodaj LŠ 
Adolf Petrů. V nově získaném areálu zkušení činovní-
ci horlivě pracovali na nových osnovách výchovy vůd-
ců, které se promítly do řádu lesních škol a tzv. Jino-
šovského dekretu o poslání lesních škol jako strážců 
čistoty skautského hnutí.
Lesní školy byly rozděleny na oblastní pro výcvik vůd-
ců oddílů a zemské pro výchovu instruktorů. Pořádání 
LŠ řídila a koordinovala Ústřední lesní škola. A vzdě-
lávací akce vzdělávání činovníků rostly jako houby 
po dešti – ještě v létě 1945 se konalo devět lesních 
škol a sedm kurzů pro vůdce. I zde bylo patrné obrov-
ské nadšení, pomáhali i mnozí předváleční instruktoři, 
kteří již aktivní práce v Junáku neúčastnili, ale vědo-
mosti a znalosti rádi předávali svým následovníkům. 
Na přípravu letních táborů v roce 1945 nebyl téměř 
čas, přesto se konaly. Většinou neměly podobu kla-
sických podkov (či jiných tvarů) z podsadových stanů, 
a odlišný byl i program. Byly zaměřeny hlavně na po-
moc venkovu a pohraničí. Skauti se ubytovali na stat-
cích a pomáhali při žních, v lese, nebo sklízeli chmel. 

Léta největšího rozmachu

foto 15_13_01 | © | 
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Ani tak však tábory nepostrádaly pečeť dobro-
družství: Zbytky vojenské technicky přitahovaly 
hlavně chlapce jako magnet, opravdové byly i tá-
borové hlídky. Ještě leckde v lesích či opuštěných 
staveních se ukrývali Němci a strach z jejich po-
msty za porážku ve válce byl silný…
V říjnu 1945 začaly opět vycházet skautské 
časopisy. Šéfredaktorem Junáka se stal úspěš-
ný předválečný spisovatel a skautský vůdce 
Jaroslav Foglar. Začínal ve velmi skromných 
podmínkách a časopis oproti předválečnému 
zásadně pozměnil. Po vzoru Mladého hlasatele 
zmenšil formát a na zadní stranu umístil kreslený seriál. 
Počet výtisků strmě stoupal a několikanásobně překro-
čil předválečný náklad. Vedle Junáka se obnovil časopis 
pro dospělé Činovník, začaly vycházet i Slovenský ju-
nák, Skautka, Junák hlásí a Kapitánská pošta. Mimo 
ústředních časopisů se vyrojily desítky regionálních 
a stovky střediskových a oddílových časopisů. Doba 
skautskému tisku přála a v letech  
1945–1948 vyšlo i mnoho metodických příruček.

V náručí „jednotné“ mládeže

Už bezprostředně po skončení války se KSČ snažila 
získat vliv mezi mládeží. Hned v květnu bylo usta-
veno prozatímní vedení jednotné organizace Svazu 
české mládeže (SČM). Obdobná organizace vznikla 
na Slovensku. Komunistickou stranou protěžovaný 
svaz mládeže však neměl tradici ani propracovanou 
metodiku výchovy. V Junáku, který těžil ze své po-
pularity, nepotřeboval téměř žádné dotace a vystačil 
se skromnými prostředky, viděl silnou konkurenci. 
K rozbití samostatnost Junáka zvolila KSČ skrytou 
taktiku. Zesílila tlak na začlenění Junáka do tělový-
chovy, nebo do SČM. Junák měl být pouze dětskou 
organizací vychovávající mládež do 15 let a starší 
měli přecházet do svazu mládeže.

Úsilí komunistů ovládnout mladou generaci vyústilo 
26. srpna 1945 oficiálním vznikem jednotného, výluč-
ného a levicově orientovaného Svatu české mládeže. 
Jeho vzorem byl sovětský Komsomol, zatímco Junák 
navazoval na tradice předmnichovské „buržoazní“ re-
publiky. SČM proto požadoval, aby se Junák stal jeho 
zcela podřízenou organizací, vzdal se výchovné auto-
nomie, vazby na mezinárodní skautské hnutí a zrušil 
oddíly s náboženským zaměřením. Po složitých jed-
náních, která za státní moc vedli se skautskými před-
staviteli komunističtí ministři Z. Nejedlý a V. Kopecký, 
docílili začátkem září za cenu jistých ústupků dohodu, 
že Junák se stal kolektivním členem Svazu české mlá-
deže. Dílčí autonomie a vlastní stanovy měli skautům 
zaručit samostatnost. Zhoubný vir však začal skrytě 
působit. Byl sice zachován junácký zákon a slib i člen-
ství v mezinárodním skautském hnutí, ale 
aktivizující se skauti-komunisté uvnitř 
Junáka dále podporovali ideu napros-
té jednoty mládežnického hnutí.

Rok náčelníka-zakla-
datele

Rok 1946 byl vyhlášen jako „Svojsí-
kův rok“. Skautský národ si připomenul 
70. výročí narození svého zakladatele. Byl 
vydán odznak – tzv. Svojsíkův štít. Na skalním ostrohu 
nad Štěchovicemi nedaleko Prahy byl 2. června odhalen 
pomník A. B. Svojsíka, v místě, kde štěchovičtí junáci 
za války skládali tajné skautské sliby. Později byl pomník 
rozvalen a bronzová plaketa ukradena. V roce 2008 byla 
mohyla zásluhou skautů z Prahy-Zbraslavi obnovena.
Jednou z nejvýznamnějších akcí roku 1946 bylo uspo-
řádání Svojsíkova závodu. Již první ročník byl tříko-
lový. Finále se konalo 28. září v Praze na Strahově 
(soutěžní disciplíny) a další den pochodem v Horních 

 As foto 8_7603 | © | 
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Černošicích. Zvítězila Svojsíkova oblast – společná 
hlídka Foglarovy Dvojky a 2. oddílu vodních skautů; 
mezi dívčími hlídkami vyhrály skautky z 1. a 2. oddílu 
v Ostravě. Celkem soutěžilo 47 hlídek. Závod se měl 
opakovat každé dva roky; když se připravoval 2. roč-
ník, vlivem politických událostí roku 1948 se už neu-
skutečnil a museli jsme na něj čekat více jak 20 let. 
V únoru 1946 se v Praze konal II. junácký sněm. Jako 
hosté se ho zúčastnili zástupci vlády, generálního štá-
bu armády, britského a sovětského velvyslanectví, zá-
stupci SČM a také delegace sovětských pionýrů a kom-
somolců. Byl ustaven Junák – ústředí skautské výcho-
vy ve Svazu české mládeže jako spolek dvou právních 
celků – Českého Junáka a Slovenského Junáka. Sílící 
politický tlak se projevil i v nových stanovách, v nichž 
se Junák zavazoval pracovat „… v duchu lidově demo-
kratické republiky a slovanské vzájemnosti, v duchu 
světového bratrství demokratické mládeže…“. Do čela 
Junáka byl jako starosta zvolen Velen Fanderlik, náčel-
níkem Rudolf Plajner a náčelní Vlasta Koseová. 
Přes velký počet lesních škol a kurzů v létě 1945 počet 
schopných vůdců nestačil. U některých dětí se naopak 
nenaplnily představy o skautingu a odešly. Počet člen-
stva klesl pod 200 tisíc. Důraz na výchovu nové gene-
race i vůdců však v Junáku ještě zesílil. O prázdninách 
1946 se uskutečnilo neuvěřitelných 39 lesních škol. Ji-
nošovskou lesoškoláckou rezervaci navštívil prezident 
E. Beneš s manželkou. Podobnou základnu získali skau-
ti poblíž Prahy, kde zakoupili zámeček Štiřín. Do koupě 
vložila velkou částku peněz samotná rodina náčelníka 
Plajnera a v zámeckém parku se konala řada lesních 
škol a kurzů. Stejně tak v Červeném Hrádku u Sedlčan, 
kde katolickým skautům dlouhodobě zapůjčil pozemek 
baron Mladota. Další lesní školy se uskutečnily v Hor-
ních Černošicích, Vlastějovicích, Rajnochovicích, Chře-
novicích, Dolní Bečvě, Rtyni, Vyskeři, Cukmantlu (dnes 
Zlaté Hory) i dalších místech. Účast byla až neuvěřitel-
ná, některé měly více než 100 účastníků.
Vzdor obsahu Jinošovského dekretu se také ve sbo-
rech instruktorů LŠ začali od idejí „čistoty skautin-
gu“ odklánět někteří levicově orientovaní činovníci. 

V Brně například lesoškoláci F. Stopka, G. Riedl, J. Šte-
fan, L. Nosál informovali ÚV KSČ o situaci v Junáku 
a silně kritizovali akce duchovních odborů – nábo-
ženských „homogenních“ oddílů. Považovali za nutné 
propojit všechny komunisty v Junáku a vypracovat 
společný pracovní program. Tuto „politiku“ naštěstí 
většina činovníků nižších jednotek příliš nevnímala 
a většinu své energie věnovali skutečnému skautské-
mu programu výchovy nejmladších generací. 

Vítání skautských osobností

Významný mezinárodní svátek Den sesterství – Thin-
king Day oslavily skautky 22. února 1946 výstavou 
skautské literatury v pražském salonu Vladimíra Žike-
še. Akce se zúčastnily také manželka prezidenta ČSR 
Hana Benešová, A. Masaryková, J. Svojsíková a další 
hosté. Večer následovalo slavnostní matiné ve Vino-
hradském divadle.
Rok 1946 však dívčímu skautingu přinesl i další vý-
znamné události. Na světové konferenci ve Francii 
v září 1946 byla Vlasta Koseová zvolena místopředsed-
kyní světového výboru WAGGGS. Při této příležitosti 
pozvala na návštěvu Československa lady Olave B.-P. 
První dáma světového dívčího skautingu přijela k nám 
bezprostředně po pozvání. V průběhu posledních deseti 
zářijových dnů navštívila řadu měst i táborů, se zájmem 
sledovala průběh Svojsíkova závodu, setkala se s před-
staviteli státu, ale především s mnoha skautkami i skau-
ty. Lady B.-P. vysoce ocenila úroveň našeho skautingu, 
ale neskrývala ani jisté obavy o postavení Junáka v pod-
mínkách vývoje Československa. 

Inspekce Wilson 1947 | © | 

LBP a Koseová | © | 



Ča
s 

ro
zm

ac
hu

O
hl

éd
nu

tí

5

Stejné obavy přivedly o několik měsíců později, na pře-
lomu května a června 1947, na dvoutýdenní inspekční 
cestu do Československa i ředitele mezinárodní kan-
celáře a vůdce gilwellských Woodbadge kurzů Johna S. 
Wilsona. Vrcholný představitel světového skautingu se 
chtěl ujistit, že Junák se může i nadále profilovat jako 
nezávislá skautská organizace splňující také podmínky 
členství v mezinárodním skautském společenství. Přes 
dílčí rozpaky v tomto směru J. S. Wilson také s uzná-
ním zhodnotil výchovu v Junáku i úroveň vzdělávání 
vůdců. Tehdejší představitel lesních škol Milota Fan-
derlik o tom později napsal: „Nepřevzali jsme doslova 
vzor Gilwellu, ale přizpůsobili jsme ho naší mentalitě 
a našemu typu skautingu. A že to bylo správné, po-
tvrdil sám Camp Chief Gilwellu J. S. Wilson, když se 
při své návštěvě Československa byl podívat na Lesní 
školu Jiráskovy oblasti. Řekl tehdy – děláte to dobře, 
musíme se i my od vás učit“. 
Je nepochybné, že výsledek Wilsonovy inspekce přispěl 
následně k volbě Velena Fanderlika do světového skaut-
ského výboru. Jeho členem zůstal i po emigraci z Česko-
slovenska v roce 1948, kdy pak působil jako náčelník čs. 
exilového skautingu. Významné ocenění z Anglie obdr-
žel také jeho bratr Milota, který po absolvování kursu 
v Gilwellu (1946) byl jmenován „pověřeným vůdcem 
lesní školy pro Československo“ s právem udělovat stu-
peň Wood Badge. Poměry u nás se však změnily a Milo-
ta už tohoto práva nemohl využít. Také proto se dodnes 
gilwellské kurzy u nás nepořádají a absolventi LŠ neno-
sí tradiční symboly Gilwellu – dřevěné korálky a šátek 
s obdélníčkem kostkované skotské tkaniny.

Poselství Jamboree míru

Největší skautskou mezinárodní událostí roku 
1947 bylo VI. světové jamboree ve Francii nazvané 

„Jamboree míru“. Z Československa byl začátkem 
srpna vypraven zvláštní vlak, který přes válkou zpus-
tošené Německo přivezl k městečku Moisson na 500 
našich účastníků. Byla to největší a dosud nepřeko-
naná výprava našich skautů. Velitelem výpravy byl 
K. Průcha. Naši skauti postavili vzorový podsadový 
tábor, velitelský stan i další stavby. V jednom stanu 
byla připravena výstava prezentující naši zemi i skau-
ting. Velkou oblibu získaly kapely z Hradce Králové 
a pražských salesiánů. Písnička Poštorenská kapela se 
stala šlágrem, který si zpívali – či alespoň pobrukovali 

– účastníci jamboree ze všech zemí. 
Po skončení jamboree navštívila čs. výprava ještě plá-
že Utah a Omaha v Normandii, kde za války začala 
invaze spojeneckých vojsk proti nacistům. Poté po-
byt ve Francii pokračoval ve městě Nancy a v Darney 
v Lotrinsku, které je spojeno se vznikem českých legií 
za 1. světové války. Již dříve bylo dohodnuto, že čeští 
i slovenští skauti vyjíždějící do zahraničí budou nosit 
lilii s malým statním znakem. Tímto odznakem byli 
přednostně vybaveni i účastníci jamboree. Odznak 
v tomto provedení se však používal jen krátce. 
Cesta po Evropě naší výpravě ukázala také, jak se z hrůz 
světové války vzpamatovávají ve všech zemích a jak se 
tam skauti snaží pomáhat. U nás byla vyhlášena Junác-
ká dvouletka. Každý skaut dostal budovatelský průkaz 
a měl odpracovat 70 hodin. Během Junácké dvouletky 
bylo odpracováno 5, 4 milionů hodin. V rámci této akce 
připravilo ústředí Junáka pomoc pohraničním oblas-
tem Šumavy – tzv. borůvkovou brigádu. Vedoucím byl 
významný činovník František Němec - Lišák. Brigády 
ve sběru lesních plodů ve vylidněných pohraničních 
oblastech Šumavy se zúčastnilo 1500 skautů i skautek. 

Borůvková brigáda | © | 
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Postavili zde tradiční tábory, nebo se ubytovali v prázd-
ných chalupách vysídlených vesnic, a na brigádě odpra-
covali přes 83 tisíc hodin.
Neopomenutelnou událostí se o prázdninách 1947 sta-
lo na Sečském jezeře natáčení celovečerního junáckého 
filmu Na dobré stopě. V příběhu podle námětu Jaro-
slava Nováka - Braťky účinkovali vedle profesionálních 
herců i členové Braťkovy vodní Pětky. Film se promítal 
od roku 1948, ale záhy byl z kin stažen, ale během ně-
kolika let se ještě promítal v Polsku a Švédsku. 

Quo vadis, Československo?

Vývoj v Československu stále více prohluboval rozdíl-
né představy o budoucnosti země. Poválečné nadšení 
pomalu mizelo a lidem se otevíraly oči. Skauti disku-
tovali, zda by Junák neměl vystoupit z levicově orien-
tovaného SČM a jít dál samostatně. Proti těmto názo-
rům se stavěli skauti-komunisté. Na přelomu let 1947 
a 1948 došlo v Junáku ke krizi, která ale byla odrazem 
celospolečenských rozporů. Stupňoval se i boj o moc 
mezi představiteli stran navazujících na prvorepubli-
kovou politickou scénu a komunisty. KSČ už od konce 
války posilovala své pozice na rozhodujících místech 
ve státě. Varující bylo, že ovládala i ministerstvo vnitra 
a Sbor národní bezpečnosti (SNB).
V Junáku docházelo stále ostřeji ke střetům mezi za-
stánci kolektivního členství v SČM a stoupenci skuteč-
ného apolitického skautingu. Pro socialistické (komu-
nistické) směrování skautingu horovaly např. časopisy 
Plameny (8. roverský kmen v Praze) nebo Oznamova-
tel (Zemská rada Junáka v Brně). Skautkou-komunist-
kou byla i tajemnice dívčího kmene a velitelka Pražské 
oblasti Alžběta Jedličková - Bivoj. O situaci v Junáku 

informovala ÚV KSČ a ostře vystupovala proti demo-
kratickému vedení skautské organizace. Výraznou 
postavou ultralevicového křídla SČM stojícího proti 
nezávislosti Junáka byl zase bývalý člen Foglarovy 
Dvojky Jiří Haškovec, jehož skupina vypracovala plán 
zmanipulování připravovaného junáckého sněmu v re-
žii mládežnické zálohy KSČ.
V napjaté atmosféře se připravovaly tři zemské junác-
ké sněmy – v Praze, Brně a Ostravě. Brněnská skupi-
na zastánců kolektivního členství v SČM vypracovala 
Junácký manifest, v němž uvedla, že skauting se 
nevypořádal s revolučními změnami a proto je třeba 
junácký program zrevidovat a upravit pro budovatel-
ské úkoly, změnit junácký zákon atd. Pražský zemský 
sjezd v lednu 1948, výrazně ovlivněn komunistic-
kými činovníky, přijal zásady Junáckého manifestu 
a zamítl návrh na vystoupení Junáka ze SČM. Také 
slezský sněm se vyslovil pro spolupráci se SČM. Ju-
nácký manifest však kupodivu odmítl Moravský zem-
ský sněm v Brně (zazněly také návrhy na vyloučení 
signatářů manifestu z Junáka) a odsouhlasil vystou-
pení Junáka ze SČM! V odmítavé reakci na Junácký 
manifest vydali roveři z Ivančic Skautský manifest, 
v němž zdůvodnili platnost dosavadního zákona 
a vyzdvihli duchovní dimenzi skautingu. 

Mrazivý dech února

Ve druhé polovině února 1948 se ve vládě se vystup-
ňoval mocenský boj. Politický neklid a obavy o další 
vývoj se přenesly do ulic. KSČ uskutečňovala masová 
shromáždění, jimiž demonstrovala svou sílu. Ve měs-
tech i na venkově, v továrnách, ve významných úřa-
dech i v dalších institucích se vytvářely mocenské 
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skupiny komunistů – akční výbory. Svévolně si oso-
bovaly dohled a moc nad rozhodujícími posty v podni-
cích, či státní správě. 
Ve víru těchto událostí čelil R. Plajner mocenskému tla-
ku, aby byl i v Junáku vytvořen akční výbor. Odmítl to 
s odůvodněním, že jde o politickou manipulaci a podle 
stanov může o tak zásadním kroku rozhodnout jen při-
pravovaný sněm Junáka. Tento vzdor se pokusil zlomit 
předseda Ústředního akčního výboru Národní fronty 
Alexej Čepička, který si direktivně povolal na jednání 
R. Plajnera a náčelní V. Koseovou. Po obou skautských 
představitelích požadoval písemné prohlášení, že se 
Junák hlásí k členství v nové Národní frontě. Když to 
odmítli, Čepička zrudnul a na Plajnera křičel, jakýže je 
to náčelník, když nedovede poručit a vnutit organizaci 
svojí vůli. V rozčílení ještě přidal, že Junák neudělal 
nic pro osvobození republiky, je organizací socialismu 
nepřátelskou a samotného náčelníka už měli dávno za-
vřít. Vzápětí vrazil Plajnerovi dvě facky! Vzdor ponížení 
br. Plajner klidně odpověděl: „Jako náčelník Junáka 
nesmím a jako vyznavač humanismu nemohu vám obě 
vrátit. Urážku a ponížení své osoby vám odpouštím, ale 
vyslovil jste se neuctivě o celé junácké organizaci, jehož 
600 členů prokázalo svoji věrnost a oddanost republi-
ce a jejímu lidu obětí života v osvobozeneckých bojích 
a koncentračních táborech – je obhájit musím, a proto 
vám druhou facku prominout nemohu“ – a okamžitě 
mu ji vrátil! 

Vyhrocený konflikt zůstal kupodivu bez bezprostřední 
odezvy, či zatčení R. Plajnera. Postoj státní moci však 
jasně signalizoval, jak je skauting bedlivě sledovanou 
složkou, kterou komunisté chtějí co nejrychleji dostat 
pod svůj vliv. Vážnost situace si R. Plajner uvědomoval. 
Hned po návratu na ústředí Junáka doporučil význam-
ným představitelům skautů-komunistů, místonáčelní-
kovi Jaromíru Preiningerovi a Antonínu Žákovi, vytvo-
ření akčního výboru Junáka. Ten měl organizaci řídit 
do sněmu, který se měl konat za několik dnů. Náčelník 
předpokládal, že tím zabrání okamžité likvidaci Junáka 
a umožní sněmu demokratickým způsobem rozhod-
nout o dalším osudu skautingu u nás. Potřeboval rov-
něž získat několik dnů, než se do Prahy ze zahraničí vrá-
tí starosta Junáka V. Fanderlik. Ale vše se vyvíjelo jinak.
25. února 1948 došlo ke komunistickému převratu. 
Ještě tentýž den skupina horlivých ozbrojenců za-
štítěna SČM a několika skauty-komunistů obsadila 
skautské ústředí. Bezprostředně na to byl ustaven 
akční výbor Junáka. Přihlásil se k politice KSČ a za-
čal jednat: S okamžitou platností zrušil Duchovní 
radu a křesťanské skautské oddíly a odvolal šéfredak-
tory ústředních skautských časopisů. Cíl komunistů 
se naplnil – prostřednictvím akčního výboru Junáka 
přímo řízeného a kontrolovaného komisí pro mládež 
ústředního výboru KSČ se skautská organizace ocitla 
v područí moci.
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