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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

Skryté 



2

Oč radostnější a optimističtější bylo v období Pražské-
ho jara pro tisíce činovníků, ale především desetitisíce 
chlapců a dívek v oddílech, znovuzrození Junáka, o to 
více traumatizující pro všechny se dva roky poté stalo 
normalizační udusávání skautského ohniště.
Možností oddílů jak se s novou situací vypořádat, bylo 
několik: Přejít k pionýrům, stáhnout se pod křídla ně-
které z dalších organizací pracujících s mládeží, v na-
prosté ilegalitě setrvat na skautské stezce, nebo ukončit 
činnost. Oddíly, které pokračovaly v práci, v průběhu 
doby také měnily své organizační zaštítění (nebo jich 
měly více) podle toho, kde byl větší prostor a možnosti 
pro činnost. Jiné si naopak daly pauzu, aby na sebe ne-
upozorňovaly, a mezi tím hledaly vhodné krytí. Po roční 
či delší přestávce pak ožily, a s doplněným, obměněným 
či zcela novým členstvem navázaly novou a starou nit.

Plameny a cesty

Zejména v menších městech a obcích, kde 
možnost jiného výběru nebyla, musely od-
díly – chtě nechtě – přejít k pionýrům. Po li-
kvidaci Junáka byla podstatná část majetku 
převedena do PO SSM. Když tak původně 
skautské klubovny, táborové vybavení a další 
inventář byly dále využívány „novými“ oddíly, 
přechod skautů do jednotné dětské organiza-
ce se leckomu mohl jevit jako „že jejich sply-
nutím s pionýry se vlastně nic nestalo“.
Tuto skutečnost ještě podtrhlo zapojení se 
některých významných skautských činovníků 
do práce ve vrcholných pionýrských orgánech. 
To, že ze skautského ústředí přešel na pionýr-
ský břeh po „likvidačním mostě“, který jako 
významný představitel stranické skupiny ÚRJ 
sám vybudoval, například Václav Marhoul, nebylo 
nijak překvapující. Mnohé skauty však zarazilo „pře-
sedlání na pionýrského koně“ samotným náčelníkem 
Rudolfem Plajnerem a náčelní Vlastou Mackovou. Oba 

přijali členství v Ústřední radě PO SSM a pracovali v ní 
až do druhé poloviny 70. let.

Přes rozporuplnost tohoto kroku jej lze chá-
pat například v kontextu obav R. Plajnera 
z perzekuce skautských činovníků. Bývalý ná-
čelník předpokládal, že zaštítí-li v pionýrském 
ústředí svou osobou všechny, kteří pracovali 
v Junáku, uchrání je od možných problémů.

V novém prostředí musely oddíly – alespoň 
navenek – zásadně změnit obsah i formy 
své činnosti. Opírat se o principy skautské 

výchovy bylo nepřípustné. Výrazné setrvá-
vání na ideově vcelku neškodných prvcích 
metodiky – například užívání zvířecích názvů 
družin, vyrábění totemů s přírodními moti-
vy apod. – nebylo příliš podporováno. Místo 
toho se pionýrská praxe opírala o revoluční 
tradice KSČ, historii pokrokového mládežnic-

kého hnutí apod. Pojem vlastenectví se mnohdy zúžil 
na partyzánský odboj ve druhé světové válce či podíl čs. 
vojáků na osvobození republiky po boku Rudé armády. 
Vše bylo důkladně obaleno ideologickým balastem. Te-
prve ve druhém sledu pionýrské metodiky tzv. „plame-
nů a cest“ byla turistická a sportovní činnost, hry nebo 
táboření. Mnoho těchto prvků však pionýrští funkcio-
náři bezostyšně opsali z příruček skautských stezek.
Možnosti oddílů alespoň v něčem navázat na skaut-
ský rámec, závisely na míře dohledu SSM a KSČ nad 
jejich činností. Vedoucí se podle místních podmínek 
snažili pohybovat ve vytyčených mantinelech, aby si 
vytvořili prostor pro práci a zároveň ochránili děti 
od přímého ideologického tlaku.

ohništi
Skryté plamínky v udusaném 

Plajner na Ivančeně | ©|

foto Bartoš | ©|



Sk
ry

té
 p

la
m

ín
ky

O
hl

éd
nu

tí

3

K takovým oddílům patřil například v Praze Kruh ve-
dený manželi Pfeifferovými. Navazoval na poválečnou 
skautskou Třináctku a pro jeho činnost byla charak-
teristická nejen práce s dětmi, ale i dospívajícími od-
chovanci. Podobně v Brně pracovalo středisko nesoucí 
jméno nacisty popraveného skauta a partyzána Milana 
Genserka. Oddíly s ochranným štítem oběti středisko-
vého patrona propluly dvěma desetiletími nesvobody 
a po roce 1989 se vrátily pod junáckou vlajku.
Ať už však oddíly volily jakoukoliv taktiku, riziko kon-
fliktu s mocí při podezření, že na skauting nezanevřely, 
bylo trvale aktuální. Část oddílů se postupně přizpů-
sobila novým poměrům a nakonec ze stále se zužující 
skautské stezky sešla. Pokud se nerozpadly, přešly 
na volnější organizaci a o dřívější skautské minulosti 
se mezi členy ani nehovořilo.

Pod krycím štítem

Mnoho oddílů, jejichž vůdcové i samotní členové se 
nechtěli a nemohli smířit s nepravostmi, které se 
na český skauting s nástupem normalizace snesly, po-
kračovaly v činnosti pod krycím štítem jiných organi-
zací. I ty však musely být členy Národní fronty, střešní 
instituce politických stran a společenských organizací 
pod dohledem KSČ. Oproti pionýrům však ideologický 
dohled v těchto organizacích byl znatelně menší. Od-
dílům mládeže umožňovaly poměrně široké spektrum 
činnosti, která znatelně vycházela ze skautingu.
Podstatná část skautů našla po roce 1970 útočiště 
v turistických oddílech mládeže (TOM). Tyto oddíly 
s výraznou tábornickou činností vznikaly v ČSTV už 
od poloviny 60. let. V rámci odborů turistiky tělový-
chovných jednot měly značnou autonomii. To byl pod-
statný rozdíl od omezených možností v 50. letech najít 
vhodné organizační zastřešení. V řadě tělovýchovných 

jednot základní TOM sdružoval několik spolupracují-
cích skupin-oddílů a vytvářel vlastně funkci střediska. 
Důležité bylo, že zmíněné organizace umožňovaly od-
dílům vlastní výchovný systém, stezky, nováčkovské 
zkoušky i podobu slibů. Tím se leckde uchovaly výraz-
né výchovné nástroje, byť oproti tradičnímu skautské-
mu systému v modifikované podobě.
Možnosti pro zastřešení oddílů se nabízely ještě 
ve svazu ochránců přírody, v hasičském dorostu, Sva-
zarmu, ve stanicích mladých turistů při domech pi-
onýrů a mládeže a podobně. Pod každým z těchto 
vývěsních štítů bylo možno přiměřeně udržovat skaut-
ský plamínek při životě. Některé oddíly se zaměřily 
na sportovní činnost. Věnovaly se odvětvím souvisejí-
cím s pobytem v přírodě – kanoistice a jiným vodním 
sportům, horolezectví, lyžování, orientačnímu běhu 
či branným soutěžím. Leckde se v oddílech rozvinulo 
i plnění orlích per, které nahrazovalo skautskou stez-
ku a čerpalo zejména ze Setonovy Knihy lesní moud-
rosti, která byla v překladu Miloše Zapletala vydána 
ještě počátkem 70. let.
Z oddílů, které našly útočiště v ČSTV, uveďme napří-
klad pražskou dívčí Dvaapadesátku. Skautky se uchý-
lily do Slavoje Vyšehrad, jehož odbor turistiky vedl 
Rudolf Drtina. On sám prošel skautingem a o nově 
příchozích věděl své. S postupně tajícími ledy se oddíl 
(od roku 1980 s názvem Origami) hlásil stále otevře-
něji ke svému původu. Několik let před pádem reži-
mu začala děvčata dokonce nosit kroj velice podobný 
skautskému – hnědé sukně a zelené košile s bílými 
šátky. Jedna z kontrol na táboře to ihned hlásila vede-
ní tělovýchovné jednoty, ale režim se už naštěstí v té 
době pozvolna rozkládal…

Brno Genserek | ©|

as_ foto 7_77001| © | 
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Na severní Moravě byl pilířem obdobné kontinuity se 
skautingem oddíl „ostravského Foglara“ Karla Líby. 
Kořeny oddílu sahaly do předválečné doby a od 50. let 
byl turistickým oddílem Baníku Ostrava. Špetku vtip-
ného jinotaje ukrýval samotný název oddílu – BVÚ. 
Navenek to byla zkratka pro „Baník Vítězný únor“, 
zasvěceni však věděli, že vyjadřuje oddílové heslo „Bo-
jovnost – vytrvalost – úsilí“.
Podstatným rysem ilegálního skautingu popisované 
doby bylo, že oproti 50. letům se organizační roztříště-
nost oddílů podstatně zmenšila. S přibývajícím časem 
se rozšiřovaly možnosti setkávání se jednotlivých sku-
pin. Obzvlášť ve struktuře TOM se pravidelně pořáda-
ly společné srazy, závody i školení vedoucích. Využíva-
ly se i dřívější tradiční skautské akce, jejichž organizaci 
převzaly turistické oddíly mládeže. Místem vzájem-
ných setkání tak byly například v předchozích kapito-
lách popsané výstupy na Ivančenu, zimní přechod Brd, 
soutěže turistické zdatnosti mládeže atd.

Nezlomní roveři

Vhodné zastřešení svých oddílů museli najít i skau-
ti pražského tábornického střediska Psohlavci, kteří 
v polovině 60. let iniciovali obnovu Junáka. Woodcraf-
tersky zaměřené oddíly našly útočiště pod střechou 
ekologické organizace TIS - Svazu pro ochranu přírody. 
Do TISu přešlo například bývalé psohlavecké středisko 
Tecumtha. S novou identitou a ochranářským názvem 
Taraxacum (Pampeliška) se pod vedením Ivana Ma-
káska - Hiawathy vytvořila silná základna, jejíž páteří 
se stal oddíl Neskenon. V roce 1972 uspořádal oddíl 
na Šavanských loukách v Brdech (Anenských loukách 
u Dobříše) první turnaj v indiánské hře lakros. Pro 
spřátelené oddíly se akce v dalších letech stala nefor-
málním „brdským jamboree“ a ze skautského semínka 
indiánské kratochvíle postupně vzklíčilo dnes velice 
rozšířené sportovní odvětví.
Po vzoru Neskenonu vznikly další oddíly v setonov-
ském pojetí skautingu i mimo Prahu. Společně pak 
vytvořily až do dneška přetrvávající volné sdružení 
Midewiwin.
Postupem času se TIS vedený ve značně liberálním 
duchu Otakarem Leiským stal pro státní moc trnem 

v oku. V roce 1979 byla činnost této organizace ukon-
čena. Oddíly však nezanikly a většinou přešly do Čes-
kého svazu ochránců přírody. Starší členové soustředi-
li svůj zájem na netradiční formy ekologické činnosti. 
Čítankovou akcí se stala Aqua-Brdy organizována 
střediskem Taraxacum. V letech 1977–1983 skupiny 
mladých lidí mapovaly vodní toky a prameniště Brd, 
měřily a zaznamenávaly kvalitu vody a další hydrolo-
gické údaje. K roverům se přidali trampové z brdských 
osad i lesníci. V závěrečné fázi akce si skupiny vzaly 
na starost péči o brdské studánky a jejich ochranu pro-
ti povrchovému znečištění.
Významnou aktivitou navazující na činnost Psohlav-
ců bylo založení Ligy roverských kmenů, označova-
né i jako Liga pěti. Iniciátory byli autoři v předchozí 
kapitole popsaného prohlášení Syrinx J. Zachariáš, 
M. Kopt a I. Makásek. Roveři záhy předvedli, že jsou 
schopni i ve stížených podmínkách velké akce: V noci 
ze 16. na 17. září 1971 zahalili Svojsíkovu hrobku 
na vyšehradském Slavíně čs. státní vlajkou a nápisem 
Totalita vylučuje skauting – skauting vylučuje totalitu. 
Pro StB se tento protestní happening stal noční mů-
rou. Jasně signalizoval, že skauting nelze umlčet ani 
tvrdými mocenskými prostředky.

Foto archiv I Makásek| © | 

Akce Aqua dodám později| © | 
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Liga pěti byla aktivní i v ediční činnosti. Vydala bulle-
tin Cesty s analýzou skautingu 60. let a nástinem 
jeho perspektivy v prostředí nesvobody. Jako sami-
zdat pod názvem Skauting pluje proti proudu vyšel 
i překlad knihy generálního sekretáře WOSM Laszló 
Nagye 250 miliónů skautů.
Roverské stezky prošlapávaly i další skupiny mládeže 
ve věku středoškoláků a vysokoškoláků. Vznikaly ne-
závislé party inklinující k trampingu, či k indiánskému 
táboření, jiné se uchýlily – podobně jako dětské oddí-
ly – pod některou z organizací. Na výpravách do příro-
dy se mládež často inspirovala „poutnickou biblí“ Mi-
loslava Nevrlého Karpatské hry, místopisně laděnými 
texty znalce Brd a skauta Jana Čáky i další obdobnou 
literaturou. Rovering kvetl i v ekologickém Hnutí 
Brontosaurus a významným inspiračním zdrojem se 
stali zážitkové kursy Prázdninové školy Lipnice, která 
se autonomně vyprofilovala v rámci SSM.

Skauti v exilu

Násilné potlačení Pražského jara a nástup normalizace 
vyvolaly smutek a deziluzi statisíců občanů, ale i od-
chod tisíců lidí za hranice. Nová emigrační vlna přinesla 
do řady zemí oživění mnohdy už stagnujících, či gene-
račně zestárlých středisek čs. exilového skautingu. Vzni-
kaly i nové oddíly. Exilový skauting byl ale roztříštěn, 
bez pevného organizačního spojení. V polovině 70. let 
se situace zlepšila alespoň na starém kontinentě založe-
ním sjednocující organizace Český a slovenský exilový 
skauting v Evropě. Uznávaným náčelníkem čs. exilové-
ho skautingu, tmelícího navíc i skauty v Americe a Aus-
trálii, byl až do své smrti v roce 1985 Velen Fanderlik.
Řada oddílů v exilu pořádala každoročně letní tábory. 
Postupně se začaly organizovat i mezinárodní setkání, 
významným se stalo v 80. letech Exiloree. Činovníci 

a vůdcové si pravidelně setkávali na srazech s názvem 
Velesezení. Informovanost – byť jen na regionální 
úrovni – zajišťovalo několik časopisů. V některých 
zemích využili exiloví skauti možnost začlenění do ná-
rodních organizací (např. Německého svazu katolic-
kých skautů – DPSG). Významných mezinárodních 
akcí se ale mohli oficiálně zúčastňovat jen v rámci 
delegací svých domovských zemí. Na XIV. světovém 
jamboree v norském Lillehammeru byly mezi účastní-
ky v rámci německé a švýcarské výpravy dvě desítky 
čs. exilových skautů. Na tábořišti vztyčili i naši státní 
vlajku, ale po diplomatickém protestu velvyslanectví 
ČSSR musela být stažena.
Kromě exilových skautů ovšem světová jamboree v 70. 
a 80. letech navštívilo individuálně (tajně v rámci sou-
kromých turistických cest do zahraničí) i několik do-
spělých skautů přímo z Československa. Nejaktivněj-
ším byl Roman Havránek - Mánek, který nechyběl ani 
na jamboree 1971 v Japonsku ani o čtyři roky později 
jamboree v Norsku. Kromě něj se tam spletitými ces-
tami vypravili další tři čeští roveři.

Lilie pod klopou

Do historie skautingu 70. a 80. let se ojedinělým způ-
sobem zapsala hrstka oddílů, které i po vmanévrování 
mateřské lodi Junáka do normalizačních doků pluly 
dále v ryze skautských vodách.
Skauting v ilegalitě byl ovšem nejvíce rizikový. Oddí-
ly byly proto výběrové, podléhaly přísné konspiraci 
a vnitřní disciplíně. Nováčky většinou přiváděli kme-
noví členové, kteří za ně ručili. Často to byli souro-
zenci nebo příbuzní. Nezřídka bylo členstvo napojeno 
na místní farnosti, takže skauti se znali i z bohoslužeb.

IV EE Kainzmuehle| © | 
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Naprosto výjimečný ilegální skautský ostrůvek v moři 
nesvobody vytvořil pražský 43. oddíl vedený Petrem 
Maišaidrem - Kimem. Vzešel ze střediska Maják, jehož 
zakladatelem a klíčovou osobností byl mukl z 50. let 
Zdeněk Zelený - Káďa. Maják navazoval na předváleč-
né skautské křesťanské společenství Legio Angelica 
pátera Metoda Klementa. Kimova Třiačtyřicítka od-
mítla překrýt svůj skautský štít jakýmkoliv nátěrem 
a na celá dvě desetiletí se stáhla do podzemí. Na tá-
borech skládali chlapci slib na památnou státní vlaj-
ku. V srpnu 1968 ji jejich vůdce, účastník pouličních 
protestů proti okupantům, namočil do tratoliště krve 
čtyř obětí zastřelených sovětskými vojáky u budovy Čs. 
rozhlasu na Vinohradech. Vlajka se v oddíle stala sym-
bolem nesmiřitelností s totalitním režimem a je jim 
i v dnešním návazném středisku Bratří Mašínů.
Členové oddílu převážně pocházeli z nábožensky za-
ložených rodin. Skautům třikrát poskytl audienci kar-
dinál František Tomášek. Setkání v Arcibiskupském 
paláci na Hradčanech proběhla samozřejmě v napros-
tém utajení, za přísného režimu příchodu do sídla ar-
cibiskupa jen jednotlivě nebo ve dvojicích! V roce 1990 
pak Třiačtyřicítka pomáhala přímo s organizací první 
návštěvy papeže Jana Pavla II. v Československu.

V osidlech moci

Likvidací Junáka v roce 1970 se řada oddílů dostala 
do svízelné situace tím, že jejich vůdcům bylo znemož-
něno pracovat dál s mládeží. Některé zanikly, v jiných 

se chopili vedení dospělí odchovanci, kteří pro režim 
nepředstavovali takové nebezpečí. Tato taktika se sta-
la prakticky jedinou možnost hlavně v menších měs-
tech nebo na venkově, kde se lidé vzájemně znali.
Mnoho „nežádoucích“ vůdců a činovníků se z oddílů 
stáhlo, zůstali však s hnutím v kontaktu prostřed-
nictvím svých věrných odchovanců. V pražském bytě 
Jana Remišera - Lona, významného představitele křes-
ťanského skautingu, se například pravidelně scházeli 
absolventi lesních škol a kursů odboru duchovné vý-
chovy. Podobně byli v kontaktu se svými odchovanci 
další vůdcové. Schůzky však musely být naprosto 
tajné, protože tito činovníci byli prakticky trvale pod 
drobnohledem příslušníků StB.
V období normalizace a následně na přelomu 
70. a 80. let už režim při potírání skautingu nepou-
žíval nejdrastičtější prostředky z minulosti, věrnost 
skautským ideálům však byla nadále „oceňována“ tvr-
dě. Za skautskou činnost se sice nepopravovalo jako 
v době největších stalinských perzekucí, ale hrozby 
soudů a vězení nepominuly, vedoucím hrozila ztráta 
zaměstnání apod.
Vzdor výše zmíněné snaze R. Plajnera ochránit svou 
osobností a prací v Ústřední radě PO SSM bývalé či-
novníky, se režim některým exponentům obnovy Ju-
náka v roce 1968 krutě mstil. Jeden ze strůjců vzkříše-
ní skautingu v 60. letech Josef Zikán - Bobr, zanícený 
a neúnavný organizátor pražské Svojsíkovy oblasti, byl 
s nástupem normalizace označen za rozbíječe jednoty 
mládežnického hnutí a jako s reakčním živlem s ním 
bylo zatočeno. V důsledku trvalých perzekucí a ztráty 
zaměstnání živořil jako příležitostný překladatel a vý-
robce loutek, rozpadla se mu i rodina. Navenek se sice 
zdálo, že se s osudem umí prát. O to bolestnější bylo 
zjištění jeho přátel, že Bobra v tomto přecenili. V roce 
1976 už neunesl tíhu příkoří a spáchal sebevraždu…
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Zdánlivě drobné, méně drsné, zato prakticky trvalé 
šikaně se však nevyhnul skoro nikdo. I ty nejmenší 
a neproblémové oddíly byly pod stálým dohledem 
místních organizací KSČ. Jejich funkcionáři v rámci 

„přátelských návštěv“ sledovali schůzky, kontrolovali 
kroniky, nástěnky, oddílové časopisy.
V atmosféře politického a mocenského dozoru nad 
mládežnickým hnutím jistá část vedoucích a dalších 
činovníků oddílů podlehla tlaku StB a přistoupila 
na spolupráci s mocí. Někdo ji prováděl jen „naoko“ 
a snažil se kličkovat v daném prostoru, jiní podlehli 
a jejich aktivita byla více či méně skutečná.

Tání ledů a obnova skautingu

Od poloviny 80. let bylo patrné, že ledový krunýř reži-
mu začíná roztávat. Nové vedení Sovětského svazu 
v čele s M. Gorbačovem nastolilo reformní politic-
ký kurs, který pronikl do celého komunistického 
bloku. V důsledku toho se u nás částečně uvolnila 
i tvorba některých zapovězených autorů, po letech 
vyšly znovu foglarovky i Zapletalovy metodické 
knihy. Legendární Jestřáb byl zván na besedy se 
čtenáři, které už nebyly zakazovány, uskutečnilo se 
několik výstav.
Zásadní zlom nastal v roce 1989. K veřejnému vzdo-
ru vůči režimu v hlavním městě se připojila i silná 
ilegální skautská skupina. Začala vydávat samizda-
tový časopis Čin a připravila scénář obnovy Junáka. 
Rostoucí nespokojenost s poměry přiměla nejvyššího 
představitele svazácké organizace V. Mohoritu v de-
níku Rudé právo k prohlášení, že SSM si nečiní nárok 
na monopol při výchově mládeže! Jako reakci na člá-
nek odeslala další iniciativní skupina (V. Břicháček, 
P. Macháček, J. Pfeiffer, A. Pludek) výzvu na ÚV SSM 
k jednání o obnově Junáka. Události však nabraly jiný 

směr i rychlost: Krvavé rozehnání pokojné studentské 
manifestace v Praze 17. listopadu vyvolalo vlnu mo-
hutných protestů. V jejich důsledku vedení KSČ a stá-
tu odstoupilo a země opět vykročila k demokracii.
Hned v listopadových dnech byly v Praze vylepeny 
letáky s prohlášením přípravné skupiny pro obnovu 
skautingu podepsané J. Foglarem, J. Remišerem, J. Za-
chariášem a I. Vacíkem. J. Zachariáš - Pedro poté sepsal 
sedmibodové prohlášení, vyzývající k obnově organi-
zace na tradičních skautských základech a bez jakého-
koliv spojení se SSM. V klubovně Taraxacum v centru 
metropole byla zřízena Skautská informační kancelář, 
do které přicházely stovky činovníků z celé republiky se 
zájmem o obnovu činnosti. Vše vyvrcholilo 2. prosince 
1989 v Městské knihovně v Praze, kde na shromáždění 
představitelů Junáka z let 1968–70, dřívějších i řady 
mladých činovníků byl skauting oficiálně obnoven!
Pokusíme-li se shrnout popisovaná dvě desetiletí, 
po která se český skauting i přes nepříznivé podmínky 
normalizační ideologické hladiny dokázal udržet „nad 
vodou“, lze konstatovat, že činnost započatou na sklon-
ku 60. let se ve velké míře podařilo udržet hlavně díky 
převléknutí se oddílů do různých tábornických kabátů. 
Z mnoha oddílů se bohužel rychleji či pozvolna vytratily 
podstatné prvky skautingu: duchovní dimenze, kom-
plexní skautská metoda, mezinárodní rozměr atd. Při 
absenci těchto prvků a při obměně vedoucích zmizela 
z řady z nich kontinuita s původním skautským zákla-
dem. To pak v souvislosti s posunem výchovy vyvolalo 
v budoucnu mnohé konflikty a nedorozumění. Za větši-
nou z nich stála ovšem právě doba nesvobody.
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