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Ohlédnutí: 

Od počátků výchovy po rok 1911

Fenomény: Skautský slib, 

zákon, heslo a denní příkaz

Osobnosti: Ernest Thompson Seton

a Robert Baden Powell

Příběhy: Vzdát se? Nikdy! | 

Poslední poselství | Stoupání na horuČasto 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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Únorové události 1948 přinesly zásadní změnu spo-
lečenských a politických poměrů v Československu. 
Moci ve státě se chopila komunistická strana. Český 
skauting čekalo – až bolestně krátce po předchozí pě-
tileté nacistické klatbě – druhé, ovšem tentokrát čtyři-
krát delší období nucené pauzy.
Bezprostředně po přijetí návrhu o vládních politických 
rošádách a obsazení ústředí Junáka svazáckou bojův-
kou příznivců „nových poměrů“, rezignoval br. Plajner 
na náčelnický post. Řízení Junáka se ujal akční výbor 
v čele s dlouholetým vůdcem lesních škol, skautem-

-komunistou Jaromírem Preiningerem - Průkopníkem. 
Podobně akční výbory – skupiny politických aktivistů, 
převážně komunistů, které si svévolně osobovaly úlo-
hu „očistit veřejný život“ a „potlačit reakci“ – ovládly 
nižší složky skautské organizace.
Rudolf Plajner předpokládal, že akční výbor bude ří-
dit Junáka jen do sněmu ve Zlíně 28. února. Sněm se 
už ale neuskutečnil. Naopak nadešla doba, kdy se den 
ode dne ukazovalo, že skautská organizace v pováleč-
né podobě – natož v dřívějším svojsíkovském modelu 
a sepjetí s Baden-Powellovými ideály – už nemá v mlá-
dežnickém hnutí u nás místo. 

V područí svazu mládeže

Už v okamžiku, kdy se moci v Junáku chopil akční vý-
bor, si jeho členové uvědomovali, že k přebudování 
skautské organizace na vazalskou součást svazu mlá-
deže nestačí otupit jen ideové hroty skautingu. Komu-
nistům v ústředí bylo jasné, že co nejrychleji bude třeba 
vůdce, kteří v oddílech lpí na tradiční podobě skautingu, 
nahradit levicově smýšlejícími činovníky. Proto hned 

zjara 1948 akční výbor zorganizoval několik kursů, aby 
vyškolily vůdce v duchu nových podmínek. Navzdory 
této snaze akčního výboru byly záměry KSČ o budouc-
nosti skautingu už v tu chvíli mnohem radikálnější – 
nekompromisní omezení vlivu Junáka na českou mlá-
dež a následná likvidace skautské organizace!
Už měsíc po únorových událostech, 29. března, byl Ju-
nák rozhodnutím Ústředního akčního výboru Národní 
fronty začleněn do Svazu čs. mládeže (SČM) jako jeho 
podřízená organizace. Bezprostředně na to, 3. dubna, 
na celostátní svazácké konferenci byl Junák promě-
něn na dětskou organizaci výhradně pro členy ve věku 
od šesti do 15 let. Vůdcové oddílů a starší členové mu-
seli povinně vstoupit do svazu mládeže. Mnozí činov-
níci i starší skauti však nařízení ignorovali. Po defini-
tivním termínu pro registraci v SČM do 30. září 1948 
tak jejich oddíly přestaly právně existovat, rozpadly se, 
nebo v různých formách přešly do ilegality.
Vytěsňování skautingu z mládežnického prostředí 
se prosazovalo nejen u nás, ale i v dalších zemích 
pod mocenským vlivem Sovětského svazu. Počátkem 
srpna 1949 to potvrdila mezinárodní konference 
představitelů mládežnických a dětských organizací 
v Budapešti. Její účastníci se shodli, že skauting nemá 
v socialistické výchově mládeže místo, jeho činnost se 
musí omezit a následně ukončit. Místo toho měla být 
mládež plošně organizována podle leninského modelu 
sovětské pionýrské organizace a Komsomolu.
Pod gilotinou závěrů budapešťské konference se první 
u nás ocitly oddíly vodních skautů. Kázeň a dovednos-
ti „modré flotily“ popuzovaly odpůrce Junáka víc, než 

„pěšáci“. Vodáci byli označováni za elitáře a představi-
tele buržoazního skautingu. V hlášení zástupce SČM, 
který se v září 1948 zúčastnil v Kolíně vodáckého 
sjezdu, se psalo: „… ve vodním Junáku, který dnes čítá 
přes 5000 členů, se naše mládež vychovává k nenávisti 
k lidově demokratické republice, k odporu proti soci-
alismu a dává se ji tím podpora k organizování tako-
vých oddílů, které by mohly být našimi nepřáteli snad-
no zneužity.“ Brzy po tomto hodnocení byly všechny 
vodácké oddíly nekompromisně zrušeny. Průkaz sněm Zlín | © autor

únoru“
Druhá pauza po „Vítězném 

FOTO 13_19_01 | © autor | 
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K rychlé likvidaci vodního skautingu přispěly v nema-
lé míře i první pokusy skautského vzdoru proti režimu. 
Ty zažehli bezprostředně po únoru 1948 právě vodáci 
z 20. oddílu Praha. Spolu s mládeží národně sociali-
stické strany vytvořili odbojovou organizaci Obrana 
republiky. Vydávali a rozšiřovali protikomunistické 
letáky a shromažďovali zbraně za účelem případného 
ozbrojeného vystoupení proti totalitnímu režimu. Čin-
nost Obrany republiky ale byla už v červnu 1948 pro-
zrazena. Jen několika jedincům se podařilo vyklouz-
nout z kleští agentů tajné Státní bezpečnosti (StB). 
Většina členů odboje včetně kapitána Dvacítky a vede-
ní roverského kmene skončila za mřížemi. 
Mnoho vodáckých oddílů přesto činnost neukončilo. 
Skautské pramice zakotvily v přístavištích kanoistic-
kých sportovních oddílů, jiné našly útočiště v branně-

-vodáckých oddílech Svazu pro spolupráci s armádou 
(Svazarm). Pod přemalovanými štíty se tak nadále roz-
víjela dřívější centra vodního skautingu v Děčíně, Kolí-
ně, Nymburce, Plzni, na Moravě v Kroměříži a Dolních 
Kounicích i jinde. 

Spouštění junácké opony

Nejrůznější administrativní opatření, pomlouvačná 
kampaň, zabavování skautského majetku organizace-
mi SČM i další útoky na Junáka se začaly stupňovat 
na podzim 1948. Projevilo se to v úbytku členů – ze 
180 tisíc v roce 1947 bylo v dubnu 1949 v Junáku 
už jen 30 tisíc skautů v českých zemích a sedm tisíc 
na Slovensku. Činovníci byli nuceni absolvovat svazác-
ká školení, na politicky nespolehlivé vůdce byl vyvíjen 
nátlak, aby sami „dobrovolně“ přestali pracovat s mlá-
deží. Mezi dětmi a vedoucími byly uměle vytvářeny 
konflikty a oddíly byly slučovány podle představ sva-
záckých funkcionářů. Všechny likvidační kroky však 

směřovaly k jedinému cíli: založení nové dětské orga-
nizace pionýrského typu.
Základnou pro budovanou dětskou organizací se měla 
stát škola. Nové „pionýrské oddíly Junáka“ měli vytvá-
řet žáci z jedné třídy. Tím se oddíly stávaly hlavně po-
mocným nástrojem školní výchovy a samotná činnost 
byla omezena na minimum. 
Vzdor rychle se spouštějící junácké oponě se skauti 
i o prázdninách 1948 vypravili na Šumavu na druhou 

„borůvkovou brigádu“. Zajistit organizačně náročnou 
akci se 68 tábory a účastí téměř 1500 skautů však ne-
bylo jednoduché. Vedoucí první brigády z roku 1947 
František Němec musel jako „reakční“ činovník řady 
Junáka opustit a samotným členům akčního výboru 
se do tak velkého krajíce zakousnout nechtělo. Na po-
slední chvíli byl vedoucím brigády jmenován Pavel 
Křivský. Při výsadbě stromků, úpravách cest a sběru 
lesních plodů nahradili skauti katastrofický nedosta-
tek pracovních sil ve vylidněném pohraničí. 
V době druhé „borůvkové brigády“ už bylo celé území 
Šumavy a příjezdové cesty k hranici hlídány příslušníky 
SNB. Přesto se právě tehdy podařilo uprchnout za hra-
nice 80 lidem! Řadě z nich pomohli s přechodem skauti, 
kteří se jako brigádníci mohli pohybovat v jinak přísně 
střeženém terénu. Později komunistický režim svalil 
vinu za tento exodus na P. Křivského, který se na něm 
ovšem nepodílel a ve vykonstruovaném procesu v roce 
1952 jej poslal na doživotí do nejtěžšího žaláře. Z vězení 
byl propuštěn po 13 letech v roce 1965.

FOTO Pětka na Visle  | © autor | 

FOTO Šumavská brigáda, | © autor | 
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Pavel Křivský se na konci 40. let zapsal do historie 
skautingu založením studentského roverského spole-
čenství Kruh, ale zároveň i členstvím v akčním výboru 
Junáka. Svými názory dokázal zásadně ovlivnit stovky 
mladých lidí. Mnozí členové Kruhu přejali celoživotně 
Křivského filozofii a výchovnou metodu zdokonalo-
vání se mnohastrannou vzdělávací četbou a studiem. 
Přátelské společenství Kruh pak udržují až do dneš-
ních dnů.
Kroky směřující ke zrodu nové dětské a mládežnické 
organizace vyústily do závěrečné fáze na jaře 1949: 
23.–24. dubna se v Praze uskutečnil slučovací sjezd 
nové organizace – Československého svazu mládeže 
(ČSM). Sotva bylo jen dílem náhody, že právě ve druhý 
den sjezdu – ve svátek skautského patrona sv. Jiří – 
byla oficiálně založena pionýrská organizace, zatímco 
skautské začala zvonit hrana. Zdecimovaný Junák sice 
ještě formálně existoval do konce roku 1950, ale v té 
době jej reprezentovalo už jen několik živořících oddí-
lů a hrstka činovníků. Když 1. ledna 1951 vydalo ÚV 
ČSM rozhodnutí o ukončení činnosti Junáka, neboť 

„jeho úkoly plně převzala nově vzniklá Pionýrská orga-
nizace ČSM“, šlo jen o úřední završení procesu úplné 
likvidace skautingu u nás.
Ruku v ruce s cílenými protiskautskými aktivitami se 
vytrácely i jednotlivé tituly skautského tisku. Časopis 
Junák ukončil svůj 30. ročník v roce 1948 nařízeným 
sloučením s týdeníkem Vpřed. V redakci spojeného 
časopisu již nemohl pracovat žádný z vedoucích redak-
torů Jaroslav Novák ani Jaroslav Foglar. Od září 1948 

FOTO 15_66_02  | © autor | 

Obálka „ideově nezávadného“ časopisu 
Junáci vpřed. | © autor | 

vycházel nový časopis Junáci Vpřed, byl ale jen stínem 
původních titulů. Skautská tematika se z obsahu vy-
tratila a časopis s pozměněným názvem Pionýři vpřed 
v roce 1951 pro nezájem čtenářů zanikl.
Podobný osud čekal i časopis Činovník. Pod vedením 
člena akčního výboru Milana Skalníka začaly nad me-
todickými texty o skautské výchově převládat články 
negující činnost Junáka. Kritika skautingu se stupňo-
vala: Časopis označoval Roberta Baden-Powella za kr-
vežíznivého generála ve službách imperialismu a před-
stavitele českého skautingu z let 1937–40 za kolabo-
ranty s nacismem. Vydávání Činovníka bylo ukončeno 
v roce 1949.
Společně s likvidací skautského tisku probíhala i kniž-
ní cenzura. Romány a příručky uznávaných autorů 
(např. zmíněných J. Foglara a J. Nováka i dalších) 
přestaly být vydávány a byly stahovány z knihoven. 
S nimi se na černou listinu ale dostala i klasika dobro-
družné literatury pro děti a mládež (K. May, E. T. Se-
ton, M. Kosina, J. M. Troska…) a obdobné žánry. 
Některé knihy – například Baden-Powellův životopis 
v překladu Karla Průchy a Vlastimila Letošníka – byly 
dokonce svezeny do stoupy a zlikvidovány. 

Na západ je cesta dlouhá…

Poúnorový vývoj v Československu utvrzoval tisíce ob-
čanů o zrůdnosti „rudé moci“. Stále však žili v naději, 
že komunistická vláda nebude mít dlouhé trvání. Když 
ale režim nadále posiloval svou moc a proti odpůr-
cům neváhal používat ani nejtvrdší silové prostředky, 
mnozí volili v touze po svobodě útěk na Západ. Běž-
ně vycestovat už ale nebylo možné. V řadě případů 
s převáděním přes „zelenou hranici“ pomáhali do-
spělí skauti, kteří důvěrně znali terény na Šumavě či 
v Novohradských horách. 

Roman
Poznámka
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Ve skličující atmosféře se aktivizovaly také skupiny 
starších skautů a roverů, které byly odhodlány přispět 
k pootočení kormidla vývoje zpět k demokracii i za-
pojením se do ozbrojeného odporu vůči režimu. Už 
od roku 1945 však byly klíčové posty na ministerstvu 
vnitra i v čele Sboru národní bezpečnosti (SNB) obsa-
zené komunisty a čelní představitelé „reakčního“ Ju-
náka, činovníci i vůdcové byli pod drobnohledem bez-
pečnostních orgánů. 
Po únoru 1948 se dohled nad skautskou organizací ještě 
zostřil. Mezi mnoha dalšími v celé republice se v hle-
dáčku StB ocitli i skauti ze Železného Brodu. Když už 
i milované Jizerské hory měly být skautům zapověze-
ny, sedm roverů se odhodlalo k útěku z republiky. Sešli 
se na dávném tábořišti na úbočí Vlašského hřebene, 
odkud se po přenocování chtěli vydat na západ. Ráno 
24. července však skauty, z nichž některým nebylo ani 
18 let, obklíčili příslušníci SNB. „Ještě jsme byli ve sta-
nech, když nás zasypali první dávkou střel,“ vzpomíná 
na osudný den jeden z přímých účastníků Radomil Raja. 

„Museli jsme vyjít ze stanů a lehnout si na zem. Dva 
ozbrojenci však začali do nás střílet. Já byl už první dáv-
kou zasažen do ramene, ležícího mě pak ještě postřelili 
do nohy.“ Střelou do zad byl nelítostně zabit osmnácti-
letý Tomáš Hübner a v přestřelce zahynul i jediný starší 
člen skupiny, 35letý Jiří Haba, který se s pistolí pokusil 
o odpor. „Až pak kdosi zavelel: Klid soudruzi, nepra-
sečte! Potřebujeme i živé,“ dodává br. Raja, který byl 
s ostatními odsouzen k dlouholetým trestům. 
Ke šťastlivcům, kteří podobnému osudu unikli, patřil 
i poválečný starosta Junáka Velen Fanderlik. V zahra-
ničí se uměl pohybovat, jako vojenský právník se po-
dílel např. na zajištění přípravy a průběhu norimber-
ského procesu s nacistickými zločinci. Ujal se vedení 
exilového skautingu a hlavně jeho zásluhou navázaly 
spojení různě rozptýlené skupiny skautů-emigrantů – 
nejdříve v německých utečeneckých táborech, později 
po celé Evropě a nakonec i v zámoří. 

Skupina_Jizerka… | © autor | 

FOTO refug10 | © autor | 

Skautské exilové ústředí bylo později přeneseno z Ně-
mecka do USA. Informačním věstníkem čs. skautů 
v zahraničí se stal časopis Stopa; s přestávkami vy-
cházel od roku 1949 až do Fandelikovy smrti v únoru 
1985. Samotný br. Fanderlik se usadil v Kanadě. Ve-
doucím skautského exilu v Evropě byl ustaven spiso-
vatel a přírodovědec Josef Kratochvíl - Baby. Babyho 
skautská činnost – zejména vydávání knih a časopisu 
Skaut-Exulant – se prolínala s jeho prácí ve Sdružení 
politických uprchlíků v Německu. Organizoval Čs. dál-
kové doplňovací školy, které měly zmírnit odnárodňo-
vání našich krajanů. Pro děti uspořádal několik prázd-
ninových táborů se skautskými prvky v Německu 
a pak v Norsku.

Za ostnatými dráty

Ve sledování skautů, jejich zatýkání a souzení pokračo-
vala komunistická moc nadále v průběhu celých 50. let. 
Většině obžalovaných byla kladena za vinu snaha 
o obnovení skautingu, ve vážnějších případech sabo-
táže národního hospodářství, ozbrojování a příprava 
protistátních akcí. Ve vězení se ocitly stovky vůdců, 

Roman
Poznámka
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činovníků i roverů. Část skautů byla popravena, mnozí 
další zemřeli v krutých podmínkách pracovních lágrů. 
Vzdor ztrátě svobody a útrapám v komunistických ža-
lářích, nosila většina odsouzených skautů slibovou lilii 
nadále – byť jen pomyslně – i na svém trestaneckém 
kabátci. I v těch nejpřísnějších věznicích v Leopol-
dově, Jáchymově či Mírově se často ocitli odsouzení 
skauti ve stejné pracovní četě. Snažili si pomáhat, dr-
želi u sebe a alespoň drobnostmi zpříjemnit ostatním 
měsíce a roky za mřížemi. „Když nepoznáš hlad, žízeň, 
zimu, někdy i zdánlivou beznaděj, nemůžeš pochopit, 
o čem se mluví…“ shrnul útrapy komunistických kon-
centráků jeden z pamětníků Zdeněk Kovařík. „Přežil 
jsem, protože ostatní moji kamarádi-muklové byli 
perfektní.“ Věznění skauti nezřídka přijali do party 

„nováčka“, který pak u toho nejskromnějšího ohýn-
ku, kdesi v úkrytu důlních štol nebo v remízku poblíž 
lomů, ve kterých pracovali, složil skautský slib. 
Ruku v ruce se soudními procesy se stupňovala i ide-
ologická kampaň proti skautingu. Po odsouzení členů 
tzv. ilegálního ústředí Junáka (Průcha a spol.) byla 
v roce 1953 vydána brožura Aloise Poledňáka Skau-
ting ve službách podněcovatelů války. Nenávistný 
pamflet popisoval skauting jako nepřátelské hnutí 
spolčené s imperialistickými kruhy ve snaze o ovlád-
nutí světa. Přes prokazatelně nestoudné lži a úče-
lovost knihy byly její pasáže hojně citovány kritiky 
skautingu ještě dvě desetiletí později, v době norma-
lizačního umlčení Junáka. 
Ve druhé polovině padesátých let se ve světě zača-
lo měnit politické klima. V Sovětském svazu byly 
na XXII. sjezdu komunistické strany odhaleny 

Stalinovy zločiny a pranýřován jeho „kult osobnos-
ti“. I u nás se začalo poukazovat na negativní jevy 
po roce 1948. Přesto ještě v roce 1959 se uskuteč-
nil proces s činovníky pražské skupiny Maják, kteří 
sdružovali v ilegálních oddílech nábožensky zaměře-
nou skautskou mládež. Odsouzení činovníci naštěstí 
zůstali ve vězení jen krátce. V roce 1960 byla přijata 
nová ústava a vyhlášena Československá socialistická 
republika. Prezidentská amnestie podmíněně otevře-
la brány věznic i mnoha skautům. 

Jiskření naděje

Přelom 50. a 60. let přinesl i nové pohledy na výchovu 
mládeže. Pionýrská organizace stagnovala, začaly se 
hledat formy jejího oživení. Přispět k tomu měl i nový 
časopis ABC mladých techniků a přírodovědců. Re-
dakce vyzývala čtenáře k zakládání malých part – tzv. 
raketových posádek (v návaznosti na tehdejší ohrom-
ný nástup kosmonautiky) nebo mičurinských hlídek. 
Tyto dětské mikrokolektivy, v mnohém připomínající 
někdejší Foglarovy čtenářské kluby, se staly alternati-
vou skomírajících pionýrských oddílů a družin. 
Samotný skauting sice zůstával stále zapovězeným 
tabu, přesto v činnosti některých oddílů mládeže zača-
ly probleskovat skautské prvky. Především v Praze za-
čaly o sobě dávat vědět a navazovat kontakty skupiny 
podzemního skautingu rozptýlené v tělovýchovných 
jednotách, stanicích mladých turistů a podobně. 
Takovým společenstvím byla například pražská Tři-
náctka – seskupení skautských vůdců, kteří od 50. let 
vedli mládež v několika oddílech ilegálně ve skaut-
ském duchu. Uznávaným „otcem“ Třináctky byl Jiří 
Kafka - Owígo, celoživotně v sobě nesoucí pochodeň 
skautských ideálů už od poválečných let. Z pomezí 
trampingu a skautingu vzešel podobně roverský kmen 
Dakota vedený Ivanem Makáskem. Obdobnou činnost 
s patrnými prvky skautské metodiky měl i tábornický 
klub ČSM v čele s Josefem Zikánem - Bobrem.
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Cesty těchto skupin se protnuly v polovině 60. let. Pod 
hlavičkou mládežnické organizace v Čs. akademii věd 
a později v rámci městského výboru ČSM vytvořily 
seskupení tábornických oddílů se společným znakem 
ve tvaru štítu s hlavou psa – středisko Psohlavci. Stře-
disková rada navázala kontakt s dřívějšími představiteli 
Junáka – R. Plajnerem, K. Průchou, K. Skálou a dalšími. 
V roce 1965 Psohlavci pod vedením neúnavného organi-
zátora J. Zikána (v roce 1948 člena akčního výboru Ju-
náka) sdružovali tucet pražských a jeden mimopražský 
oddíl. Samostatné oddíly měla děvčata, vlčata a roveři.
Nezávisle na Psohlavcích se v květnu 1964 v Praze 
spojila skupina činovníků v čele s Milošem Miltnerem. 
Prezidentu republiky A. Novotnému zaslali dopis s ná-
vrhem vytvořit oficiální oddíl Junáka, který by jako 
alternativa pionýrských oddílů pracoval podle skaut-
ských metod, užíval tradiční symboliku i název. Inici-
átoři byli vyzvání k jednání na ÚV ČSM, kde jim byla 
položena řada otázek, proč chtějí oživit skautskou čin-
nost. Výsledkem bylo jen doporučení, ať vhodné prvky 
skautské výchovy uplatní v rámci pionýrské organiza-
ce. Přesto šlo po mnoha letech o první oficiální pokus 
o obnovení Junáka. Díky vhodné taktice – zaslání do-
pisu do prezidentské kanceláře se tato iniciativa obe-
šla bez perzekucí ze strany StB.

„Tání ledů“ pokračovalo. Formovaly se další skupiny 
mládeže hlásící se ke skautingu. Ve Svazarmu vznikla 
složka pro branný pobyt v přírodě Zálesák. Pod křídly 
ČSM se objevily další tábornické oddíly. V létě 1964 se 
na Sluneční pasece pod Křemešníkem u Pelhřimova 
uskutečnila I. ústřední tábornická škola ČSM. Účast-
níci se seznamovali a zdokonalovali v dovednostech 
vycházejících ze skautské praxe. Později z tohoto pod-
houbí vznikla Česká tábornická unie. 

Skauting začal probleskovat i v neformálních tramp-
ských společenstvích. Několik besed o významu skau-
tingu uspořádal například Klub trampů-londonovců. 
Ve druhé polovině 60. let začaly opět vycházet knihy J. 
Foglara. Na táboře Jestřábových Hochů od Bobří řeky 
ve Vysokých Tatrách byl natočen hraný dokument Tá-
bor Černého delfína a v dubnu 1967 uveden do kin. 
Spisovatelovi příznivci založili Klub přátel Jaroslava 
Foglara, který rovněž obhajoval skautské myšlenky. 
Ke skautingu se také stále více otevřeně hlásily mnohé 
turistické oddíly mládeže, které se vytvářely v rámci Čs. 
svazu tělesné výchovy (ČSTV). Do anglického Gilwellu 
proto odcestovala delegace funkcionářů odboru turisti-
ky, aby se seznámila s metodikou skautské výchovy a její 
prvky oficiálně začlenila do činnosti oddílů mládeže. 
Když se na přelomu let 1967/68 společenský vývoj 
již znatelně odkláněl od dřívějších režimních praktik 
a proces demokratizace nemohli zbrzdit ani nejtvrdší 
zastánci stalinských metod, bylo již zřejmé, že obnova 
skautingu u nás je na spadnutí.
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