
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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Na sklonku roku 1967 zemřel Bohuslav Řehák, ně-
kdejší blízký spolupracovník A. B. Svojsíka. Řehákův 
pohřeb 3. ledna 1968 se stal neskrývanou manifestací 
skautské vitality, kterou nezdolalo ani letité umlčová-
ní. S velitelem Junáka z roku 1939 se přišly do straš-
nického krematoria v Praze rozloučit stovky činovníků 
a činovnic, nechyběla ani mládež. Mnozí si oblékli 
po léta ukrývané, ale pečlivě udržované skautské kro-
je se slibovou lilií na prsou. Zesnulému vzdali poctu 
Junáckou hymnou, skautským pozdravem a na konci 
smutečního obřadu zazpívali večerku. 
Počátkem roku 1968 se do čela KSČ i nejvyšších stát-
ních orgánů dostali představitelé, kteří místo tvrdé 
mocenské politiky proklamovali nutnost demokratizace 
společnosti. Výkladní skříní tohoto programu byla idea 
tzv. „socialismu s lidskou tváří“. V čele KSČ vystřídal 
dlouholetého prvního tajemníka A. Novotného sloven-
ský komunistický reformátor Alexander Dubček a prezi-
dentem republiky byl zvolen generál Ludvík Svoboda. 

Psohlavci v čele

V měnící se společenské situaci se stupňovala také kri-
ze v Čs. svazu mládeže. Podřízenosti ČSM se vzepřela 
i pionýrská organizace. V lednu 1968 vyhlásila svou 
autonomii a změnila název na Pionýr. Jeho představi-
telé vyzvali tábornické středisko Psohlavců, neustále 
posilující svou základnu, ke vstupu do „přebudova-
né“ organizace. Středisková rada doplněná o zkušené 
činovníky a vůdce oddílů pracujících v předchozím 
období v ilegalitě (M. Kopt - Orel ze střediska Ostříž, 
V. Kolář z Majáku ad.), nabídku odmítla. 
V únoru 1968 Psohlavci společně s několika dřívějšími 
představiteli Junáka (br. Plajner, Průcha, Němec…) 

v dokumentu nazvaném Junácký manifest odmítli kri-
tiku skautingu jako škodlivé ideologie a vyjádřili sna-
hu o jeho obnovu: „Československý Junák, který ne-
přestal nikdy právně existovat a jehož rozpuštění bylo 
aktem administrativního nátlaku, se opět hlásí k ži-
votu. Znemožnění jeho činnosti by značně poškodilo 
vývoj celých generací naší mládeže a způsobilo by na-
šim národům nenahraditelné škody. Napravme křivdy 
a zachraňme vše, co lze ještě zachránit…“ apeloval ma-
nifest na všechny, kteří chtěli skautingu pomoci. Text 
končí výzvou „Junáci vzhůru – volá den!“
Manifest se rychle šířil mezi bývalé junácké činovníky 
i mladé příznivce skautingu. Ve veřejnosti vzedmul vlnu 
zájmu o probouzející se hnutí. V centru Prahy byla zří-
zena Junácká informační služba, v níž dobrovolníci po-
skytovali informace o možnostech obnovy skautingu. 
S postupnou demokratizací společnosti, která dostala 
pojmenování „Pražské jaro“, nabíraly rychlejší spád 
také události jasně vypovídající, že po dlouhém „zim-
ním spánku“ propuká opět i „skautské jaro“. První 
vlaštovka přilétla i z Brna, odkud generál Eduard Ureš-

-Ulbricht, dřívější místonáčelník Junáka, zaslal žádost 
na ÚV KSČ o obnovení skautské organizace. Na dopis 
však nepřišla žádná odpověď. O založení junáckých 
oddílů uvažovala i branná organizace Svazarm. 
Silný, přímočarý „tah na skautskou bránu“ však vy-
víjeli hlavně Psohlavci. Jejich 13 oddílů se 12. března 
prohlásilo za skauty a ustavilo junácký klub. Zpráva 
v novinách se šířila rychlostí blesku. K Psohlavcům se 
už druhý den hlásily další oddíly. Byl ustaven výbor 
pro obnovu Junáka, do něhož se zapojili i dřívější či-
novníci včetně R. Plajnera ztělesňujícího kontinuitu 
s poválečným skautingem. Krátce na to se sešli členo-
vé náčelnictev Junáka a střediskové rady Psohlavců 
a na 29. března 1968 svolali setkání činovníků k ofici-
ální obnově skautingu!

Nenaplněné naděje 

Tábor Sedlčany 1967 | autor

Pohřeb B. Řeháka | autor

„Pražského jara“
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Start v Domovině

Při přípravě shromáždění museli organizátoři třikrát 
měnit vybrané místo, protože každým dnem přicházely 
informace o rostoucím počtu účastníků. Navečer v „den 
D“ mířily do závodního klubu Tesla v Holešovicích zá-
stupy dospělých i mladých skautů. V 19 hodin již sál 
Domovina praskal ve švech. Do posledního místa jej 
zaplnilo 1200 činovníků z celé republiky. Jednání sledo-
valo mnoho novinářů, rozhlas i televize. Rudolf Plajner 
zahájil setkání oznámením, že Junák se rozhodl pokra-
čovat ve své násilně ukončené činnosti jako organizace 
samostatně pracující, dobrovolná a plně demokratická. 
Po těchto slovech vypukly bouřlivé ovace, stejně jako 
po vystoupení náčelní Vlasty Koseové. Vůdce Psohlavců 
J. Zikán - Bobr seznámil přítomné s činností střediska, 
které se pro mnohé obnovující se i nově zakládané oddí-
ly stalo vzorem v náročném počátečním období činnosti.
Euforie a odhodlání pustit se znovu do junácké práce 
se z pražské Domoviny rozšířily rychle mezi skauty 
v celé republice. V mnoha místech se organizovala ve-
řejná setkání a besedy. Zájem mládeže byl ohromný, 
oddíly se mohly opřít o zkušenosti poválečné skautské 
generace a starší činovníky. O tom všem živě infor-

movala média. Zároveň však bylo třeba řešit problé-
my dvou desetiletí skautské pauzy. Bylo nutno uvést 
organizaci do chodu, oddíly neměly klubovny ani po-
třebné vybavení pro činnost. Především ale chyběla 
střední a mladší generace vůdců, kteří by vedli oddíly 
ve skautském duchu, a přitom s ohledem na dobu, jež 
přinesla znovuzrození Junáka.
Konec 60. let byl ve znamení velkého pokroku v tech-
nice, bořily se kulturní bariéry, posunuly se hranice 

sportu i zájmů mládeže. Na to vše bylo třeba reagovat 
i ve skautingu. Otevřít se době a společnosti ostat-
ně zdůraznili i autoři Junáckého manifestu. Odmítli 
v něm názory, že skauting je přežitkem a anachronis-
mem: „Junáctví jakožto ustavičná výchova životního 
stylu se neustále vyvíjí a rozvíjí jako život sám. Osvíce-
ní zakladatelé skautingu viděli jeho nutnost neustálé-
ho přizpůsobování současným poměrům. Také my se 
stavíme za jeho modernizaci a přizpůsobení potřebám 
výchovy dnešní mládeže, zejména na úseku polytech-
nické a estetické výchovy.“ Tato slova manifestu bylo 
ovšem nyní nutno převést do reality. 
K překonání problémů se na ústředí i ve střediscích 
narychlo připravovaly metodické příručky i rádcovské 
a vůdcovské kursy. Práci zahájilo náčelnictvo Juná-
ka, řádně zvolené II. sněmem v roce 1946, doplněné 
o mladší zapálené činovníky. Tento orgán měl vést 
hnutí do připravovaného řádného sněmu.
Na dřívější činnost navázali i vodní skauti. Zároveň 
spontánně začaly vznikat i homogenní oddíly s nábo-
ženskou výchovou, jejichž činnost řídila duchovní rada 
Junáka. K posílení identity a propagaci skautingu při-
spěla od poloviny června v Roztokách u Prahy výstava 
věnovaná památce A. B. Svojsíka. Prezentaci junác-
kých tradic, výchovných metod a cílů zhlédlo 60 tisíc 
návštěvníků! Po mnohaleté odmlce začal znovu vychá-
zet časopis Skaut-Junák. Pozornost veřejnosti i zahra-
ničních skautských návštěv budila i redakce, která síd-
lila ve velkém vojenském stanu na Letenské pláni. 
V zájmu netříštit síly při rozvoji skautingu se krátce 
po mítinku v Domovině sešli představitelé obnoveného 
Junáka a junácké sekce Svazarmu. Rudolf Plajner a ná-
čelník Zálesáka Karel Šubrt podepsali dohodu o vzájem-
né spolupráci. Tato dohoda byla později – na III. sněmu 
Junáka v listopadu 1968 – završena přijetím Junáka-
-Zálesáka za kolektivního člena skautské organizace. 
V průběhu jara 1968 se představitelé Junáka několi-
krát sešli s novým vedením ÚV ČSM. Svazáci souhla-
sili s organizační samostatnosti skautské organizace, 
ale nadále trvali na roli ČSM jako „střechy“ mládež-
nického hnutí. 

setkání v Domovině odsartovalo obnovu Junáka | autor
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Maratón jednání představitelů obnoveného Junáka 
s různými institucemi, ale hlavně příprava stanov, kte-
ré musely být předloženy ke schválení ministerstvu 
vnitra, byly důležité pro oficiální existenci skautské 
organizace. Samotná činnost uvnitř hnutí se však 
rozvíjela spontánně, bez přímé vazby na to, co se dělo 

„nahoře“. Obnovovaly se dřívější oddíly, zakládaly nové 
a do středisek se hlásily další, které před tím působily 
pod různým krytím v ilegalitě.
Exploze zájmu chlapců a děvčat o skauting u nás ne-
měla obdobu v žádné z nově vznikajících organizací. 
Mohutný rozkvět Junáka potvrdily i prázdninové 
tábory. Vypravilo se na ně deset tisíc dětí, vedoucích 
a činovníků oddílů. Celkem se uskutečnilo 380 letních 
táborů. Nedostatky ve vybavení nahrazovalo nadšení 
táborníků. Tam, kde chyběly podsadové stany, byly 
využity turistické, stavěly se velké vojenské přístřešky 
a tábořilo se i v týpí. 
O prázdninách se uskutečnilo také 13 lesních škol 
a kursů pro vedoucí oddílů. Účastníci táborů i činov-
nických vzdělávacích akcí se vrátili domů s množstvím 
nezapomenutelných vzpomínek umocněných vědo-
mím, že skauting u nás znovu žije a kvete!

Když přijely tanky…

Politická situace v republice však nebyla idylická. 
Společenské reformy a zvedání stavidel občanských 
svobod – včetně obnovy skautingu – byly solí v očích 
zastánců předchozího tuhého režimu. Mocenský boj 
uvnitř KSČ přerušily v noci z 20. na 21. srpna 1968 ar-
mády pěti zemí vojenského paktu Varšavské smlouvy, 
které protiprávně obsadily území Československa, aby 

„potlačily kontrarevoluci“. 
Vojenská intervence poznamenala i skauting. Ještě 
probíhající tábory byly narychlo ukončeny. Oddíly sice 

pokračovaly v činnosti, ale s obavami o budoucnost. 
Proti vpádu cizích vojsk protestovalo ústředí Junáka 
a řada skautů se zúčastnila demonstrací v ulicích. Vy-
šlo i zvláštní číslo Skauta-Junáka se záhlavím Nepoko-
řená svoboda a mnoha unikátními fotografiemi občan-
ského vzdoru proti okupaci. 
Srpnové události vyvolaly i novou vlnu uprchlíků, srov-
natelnou s emigrací po únoru 1948. Domov opustilo 
mnoho rodin i s dětmi. Řada z nich se postupně zapojila 
do činnosti exilových oddílů např. v Německu, Rakous-
ku, Švýcarsku a Nizozemsku. Využívali v nich i řady 
příruček, které vyšly po obnově skautingu. Další začala 
vydávat nová exilová skautská edice Skauted. Po dvou 
letech, v srpnu 1970, se sešla skupina skautských činov-
níků obou emigračních vln a založili přípravné ústředí 
Českého a slovenského skautingu v exilu.

Sněm radosti i rozpaků

V rozjitřené společenské atmosféře se koncem listopa-
du 1968 sešel III. sněm Junáka. Řadě starších delegá-

tů se při příchodu do Obecního domu v Praze 
vracely vzpomínky o dvě desetiletí nazpátek: 
Jak by ne, vždyť stejně na sněm mířili i v roce 
1948, který byl ale v důsledku událostí „Ví-
tězného února“ zrušen. Nyní se sněm schází 
krátce po „internacionální pomoci“ cizích vojsk. 
Věru, slova „vítězství“ či „pomoc“ mají v slovní-
ku komunistů zvláštní význam…
Hlavním dokumentem, o kterém se na sněmu 
diskutovalo, byly ministerstvem vnitra čerstvě 
schválené stanovy. Oproti návrhům z období 
jarní euforie musel Junák provést řadu ústupků. 

Tábor 1968 1. oddíl | autor

Stránky z imořádného vydání 
Skauta-Junáka, ze srpna 1968.
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Činnost ukončily křesťansky zaměřené oddíly a nebyl 
schválen ani kmen dospělých. Odsouhlaseno bylo na-
opak členství Junáka v připravovaném Sdružení organi-
zací dětí a mládeže (SODM), které mělo nahradit ČSM. 
Týden po sněmu v Praze se v Bratislavě uskutečnil 
sněm Slovenského Junáka. Bezprostředně na to byl 
představiteli obou národních organizací ustaven fede-
rální Československý Junák. Byla vytvořena Ústřední 
rada a Hlavní stan. Do čela federální organizace byl 
jednomyslně zvolen R. Plajner. 
Usnesení III. sněmu byla v hnutí vnímána jako defi-
nitivní potvrzení obnovy Junáka. Mnozí však závěry 
sněmu ve spojení s ústupky vůči státní moci a prokla-
macemi o „na roubování skautingu na peň socialistické 
výchovy mládeže v duchu vědeckého světového názo-
ru“ přijímali s rozpaky a tušením neblahé budoucnosti. 
Navzdory všemu se úspěšně rozvíjela činnost oddí-
lů, které hýřily aktivitou i nadšením. Zájem mládež 
o skauting neutuchal, do oddílů se hlásili další nováčci. 
Leckde se budovaly nové klubovny, vznikaly táborové 
základny, nadšení činovníků bylo obdivuhodné. Junák 
měl více než 65 tisíc členů. Rozkvět skautingu potvrdi-
lo i 500 účastníků ústředního kola obnoveného Svojsí-
kova závodu. Na nejlepší z 38 chlapeckých a 19 dívčích 
hlídek, které soutěžily první den v lesích u Berouna 
a druhý den v Praze, čekaly cenné trofeje – pro vítězné 
skauty plaketa s vyobrazením sv. Jiří v boji s drakem 
a pro dívky moderní plastika ve tvaru ruky zdvižené 
ke skautskému slibu. 
Vedle tradičních akcí – výprav a 1300 táborů s účastí 
50 tisíc skautů – byly v roce 1969 upořádány i další 
podniky: Skauti úspěšně navazovali spojení v rámci 

„jamboree na radioamatérských vlnách“ JOTA, pod 
patronací F. A. Elstnera proběhla soutěž v uzlování 
s názvem 7 bílých spinningů, probíhaly kursy meziná-
rodního jazyka esperanto atd. 
V duchu skautského slibu i zákona se skauti zapojili 
od října 1969 do konce srpna 1970 také k akci Milion 

sVOJSÍKŮV ZÁVOD - chlapci| autor J. Šebek

hodin republice. Započítávaly se do ní brigády, sběr 
surovin, léčivých bylin, plodů a semen a služby starým 
a tělesně postiženým lidem.

Od „normalizace“ k sebelikvidaci

V důsledku okupace Československa a opětovném 
posilování moci konzervativního křídla KSČ začali 
vystrkovat růžky i skauti-komunisté. Ti se na ústředí 
Junáka sdružili už na jaře 1968, ale aktivita stranické 
skupiny v čele se Zbyňkem Hálou (tehdy zaměstnan-
cem úřadu vlády) a Václavem Marhoulem, vysokým 
úředníkem ministerstva školství, se zvýšila až po srp-
nových událostech. Přímý dohled moci nad skautin-
gem umožnila i nová organizační struktura Junáka po-
dle územního členění, kdy prostřednictvím okresních 
a krajských výborů KSČ byla řízena a kontrolována 
činnost stranických skupin, jež byly povinně ustaveny 
v rámci všech orgánů Junáka.
Obavy nad budoucností skautingu u nás se prohloubi-
ly v dubnu 1969, kdy A. Dubčeka v čele KSČ nahradil 
Gustáv Husák. Obrodný proces „Pražského jara“ byl 
zastaven, jako negativní jev byla označována i obnova 
Junáka. Začalo období tzv. normalizace.
Stranická skupina ve vedení Junáka stále důrazněji 
prosazovala záměry KSČ. V červnu byl K. Průcha zba-
ven vedení redakce Skautingu s odůvodněním „nedo-
statečného ideového obsahu časopisu“. O několik mě-
síců později se v rámci této „čistky“ změnil jeho název 
na Junácký činovník. Nespokojenost byla i s náplní 

sVOJSÍKŮV ZÁVOD - dívky | autor J. Šebek
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časopisu Skaut-Junák, z jehož čela byl odvolán vedou-
cí redaktor Jan Šimáně. 
Jedním ze slibů Husákova vedení KSČ moskevskému 
politbyru byl postupný, ale přitom rychlý a přímočarý 
návrat k jednotné organizaci dětí a mládeže. Opětov-
nou integraci připravovalo „střešní“ Sdružení organi-
zací dětí a mládeže, jehož aktivním funkcionářem byl 
i neblaze proslulý funkcionář ČSM z roku 1948 Jiří 
Haškovec. 
V listopadu 1969 vydal ÚV KSČ směrnici pro vybudo-
vání jednotné, masové a dobrovolné organizace dětí 
a mládeže. Režimní tisk stále častěji útočil na metody 

skautské výchovy. Ke konci roku v rámci integrace 
mládežnického hnutí zanikl Junák-Zálesák. V soula-
du s pokyny KSČ připravila stranická skupina Juná-
ka „dobrovolné“ splynutí s novou jednotnou dětskou 
organizací. 
Mezi představiteli ústředí, ale i uvnitř organizace, se 
v důsledku daného vývoje střetávaly dva směry ces-
ty do budoucnosti: Zastánci první se snažili udržet 
činnost co nejdéle i za cenu ústupků, a věřili, že tím 
bude možné pokračovat v práci s mládeží ve skaut-
ském duchu i v dalším období. Tuto strategii ve velké 
míře zastával i R. Plajner, který v jednom ze svých 
projevů řekl: „…socialistická společnost si chce vy-
brat z junáctví to, co je v přítomné době únosné. Jde 
o mládež, nikoliv o nás. Většina z nás jistě nebude mít 
žádné zábrany. Mládež nás potřebuje, neměli bychom 
ji opustit… Zůstaňme věrni této socialistické republice, 
služme ji věrně podle zákona i občanské povinnosti 
a vychovávejme mládež tak, aby rostla do socialistické 
společnosti, sloužila tomuto národu.“ 
Za této situace však skauting ztrácel svou identitu 
a dělal kroky, které výrazně ubližovaly jeho myšlen-
kovým základům. Před tímto nebezpečím a zároveň 

vnitřní sebelikvidací Junáka varovalo zkraje roku 
1970 provolání s názvem Syrinx. Ilegálně jej sepsali 

„psohlavci“ M. Kopt, I. Makásek a J. Zachariáš. Komu-
nisté ve vedení Junáka však toto prohlášení, které se 
šířilo po celé zemi, odsoudili. 
1. února 1970 se v pražském hotelu Beránek uskutečni-
lo plénum Ústřední rady Junáka. Průběh jednání, jehož 
se zúčastnili i nejvyšší představitele „střešní“ mládež-
nické organizace, ukázal, že tímto dnem prakticky za-
číná likvidace Junáka. Ústřední rada, řádně zvolena III. 
sněmem, byla doplněna o 12 nových členů, vesměs ko-
munistů, a dostala se jednoznačně do vleku KSČ. Řídící 
orgán Junáka už jen sledoval a bez podstatnějších ná-
mitek přijal několik dokumentů podporujících sjedno-
cování dětského a mládežnického hnutí u nás. Junák se 
opět distancoval od mezinárodního skautského hnutí, 
jehož členem už ale nebyl od roku 1949. Pod taktovkou 
stranické skupiny pak bylo usnesení ÚRJ formulováno 
zcela v souladu s direktivami ÚV KSČ k ukončení čin-
nosti Junáka a podrobení se obnovené jednotě mládeže. 
Už 24. dubna 1970 odejmulo republikové ministerstvo 
vnitra registraci Slovenskému skautingu. Oddíly byly 
rozpuštěny a neproběhly ani letní tábory. V důsledku 
této situace zanikl v květnu i federální Čs. Junák.
Po zasedání ÚRJ se R. Plajner chtěl vzdát funkce ná-
čelníka. Jeho rezignace byla ale odmítnuta. V čele Ju-
náka zůstal až do poloviny května, kdy odešel na zdra-
votní dovolenou. 
Navzdory chmurným náladám se v polovině března 
uskutečnila v Praze ustavující schůze Svojsíkova od-
dílu s účastí 120 zasloužilých skautů a 45 skautek. 
Shromáždění se účastnilo 91 činovníků, kteří působili 
ještě za života bratra-zakladatele. Všichni společně 
vyjádřili odhodlání nadále rozvíjet jeho odkaz. V po-
lovině června rovněž proběhlo velké shromáždění 
k 55. výročí dívčího skautingu. Protože první tábořiště 
skautek z roku 1915 bylo už v té době zaplaveno Slap-
skou přehradou, setkání 1200 skautek se uskutečnilo 
v Roztokách u Prahy. I tento sraz provázelo spontánní 
přesvědčení, že skauting nemůže zaniknout. 

Smutné loučení

as_foto21_6301 Palach | autor
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Na ostudnou rezignaci ústředních orgánů Junáka 
k budoucnosti skautingu reagovali mnozí činovníci 
uvnitř hnutí výzvou ke svolání sněmu, který jako jedi-
ný může ukončit činnost organizace. Komunisty ovlá-
daná ÚRJ však se sněmem už nepočítala. 
V létě se ještě v Čechách a na Moravě uskutečnilo 
1138 skautských táborů s účastí 32 617 dětí a 4167 
činovníků. Vodáci se rozloučili putovními nebo kombi-
novanými tábory se splouváním Lužnice, Vltavy, Ohře 
i dalších řek. Konalo se také několik kursů a lesních 
škol. Skauti rovněž pomáhali při výstavbě vesničky 
SOS v Doubí u Karlových Varů, která se stala domo-
vem pro opuštěné děti. Neproběhlo však ústřední kolo 
závodu vlčat a světlušek O totem náčelníka a náčelní. 
Mělo se konat v poslední srpnový víkend v Potštejně, 
ale na popud místních organizace KSČ a s „podporou“ 
V. Marhoula bylo jeho pořádání znemožněno. 
Ukončení činnosti prožívali skauti hořce hlavně v sa-
motných oddílech. S bolestí v srdci i slzami v očích se 
loučily skvělé party kamarádů, které se už nikdy ne-
směly sejít na schůzkách v klubovně, na výpravách ani 
na táborech. Přesto si mnozí naposledy podali levou 
ruku v naději, že konec skautingu nemůže být defi-
nitivní… Právě takovou emotivní atmosféru výstižně 
vyjádřil spisovatel Miloš Zapletal v jedné ze svých poví-
dek Příběhy starého vlka. V ní po posledním oddílovém 
táboře roku 1970 říká vůdce svým skautům: „…Nic 
netrvá věčně. Ani lež a násilí nemohou vládnout v naší 
zemi navždycky. Potrvá to možná dlouho, ale docela 
jistě se toho dočkáme. Jinak by zakladatelé našeho stá-
tu nezvolili heslo Pravda vítězí. Až se slova toho hesla 
naplní, budeme znovu pokračovat tam, kde jsme po tá-
boře skončili. Musíme na ten den být dobře připraveni. 
Vím, že jednou zase začneme chodit i u nás ve městě 
ve skautském kroji, se slibovým odznakem na prsou. 
Do té doby musíme slib i lilii nosit ve svém srdci.“
Činnost českého Junáka ukončilo závěrečné plenární 
zasedání ÚRJ v pražském Radiopaláci 1. září 1970. 

Jednání řídili členové stranické skupiny. Činnost 
skautské organizace v letech 1968–70 zhodnotil úřa-
dující předseda ÚRJ V. Marhoul z třídně-politického 
hlediska, skautský duch se z hodnocení vytratil. 
Při likvidaci středisek byl skautský majetek převáděn 
převážně do pionýrských skupin. V menším počtu 
si vybavení udržely oddíly, které se zaregistrovaly 
v ČSTV jako turistické oddíly mládeže. 
Jednou z posledních akcí, na níž ještě bylo patrné, že 
probíhá „pod junáckou vlajkou“, byl listopadový vo-
dácký závod O poklad kapitána Alby. Zápolení vodních 
skautů přihlíželi i členové Hlavního kapitanátu vod-
ních skautů. V té době (9.–11. 11.) se ale už uskuteč-
nila celostátní ustavující konference nové organizace – 
Socialistického svazu mládeže (SSM). Současně vznik-
la nová jednotná Pionýrská organizace SSM.

vÝSTUP NA iVANČENU |autor
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