
„ … milovati vlast svou, republiku Československou
 a sloužiti jí věrně v každé době…“

(ze skautského slibu první republiky)

Zdeněk Navrátil

ZÁKAZY – PÁDY – OBNOVY
Osudové chvíle našeho hnutí

Na prvém místě v anglickém skautském slibu požadoval bratr Zakladatel od
skauta jeho závazek služby Bohu a králi.  Ten byl pro tradičního Brita jistě
synonymem pro vlast, zemi i národ. Naproti tomu v našich krajích, v  době
vzniku českého skautingu, jsme ještě neměli svůj vlastní stát a představitel
monarchie,  habsburský  císař,  byl  pro  náš národ vždy  symbolem útlaku a
nesvobody. Proto byla v českém slibu hierarchie vztahů pozměněna. To se
týkalo také vztahu k Bohu, když představitelé vládnoucího rodu, prohlašující
své ukotvení v církvi (ač jejich soukromí o tom často nevydávalo adekvátní
svědectví),  odvedli  nejen  křesťanství,  ale  i  náboženství  a  duchovní  sféře
vůbec jen medvědí službu. To by ale vedlo na jinou úvahu. V tuto chvíli je
důležité, že český skauting se intenzivně ztotožňoval se svou vlastí, s jejím
samostatným státem, a – jak ukázala historie – její osudy s ní také sdílel. 

Jako bájný fénix …

Dnes  už  jen  stěží  zjistíme,  kdy  se  poprvé  objevilo  toto  úsloví,  které
v oněch  hektických  dnech  listopadu  1989  i  těch,  které  následovaly,
zvěstovalo,  že  „Junák  povstal  jako bájný fénix  z popele  a  znovu  ožil“.
Stejně tak už asi zůstane tajemstvím, kdo byl autorem tohoto přirovnání.
Znělo jistě hezky, nepostrádalo též jistou dávku poezie, ba ani romantiky.
Pro  nás,  celoživotní  skauty  a  skautky,  bylo  ovšem podstatné,  že  toto
hnutí,  které  nás  oslovilo  kdysi  už  v chlapeckém nebo  dívčím věku,  je
dosud stále živé, ještě stále inspirující, ještě stále pro tuto zemi potřebné.
Podobné  pocity  měli  jistě  už  krátce  po  druhé  velké  válce  ti,  kdo
obnovovali  skauting  po  tehdy jen  poměrně  krátké  odmlce,  stejně  jako
jsme  také  my  prožívali  obnovu  po  dvacetiletém přerušení  v době  tzv.
pražského jara, v předletním období roku 1968. Tehdy jsme ovšem říkali
– jako parafrázi bodů skautského zákona –, že „skaut je nerozpustný“.
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Pověst o onom opeřenci je vlastní řadě národů, nejen antických,
ale je také součástí  dokonce i  čínské mytologie. Jeho jméno je
řecké označení egyptského bájného ptáka  Bennu, přilétajícího do
chrámu ve starověké Heliopoli každých 500 roků (některé prameny
hovoří dokonce o jeho návratu jednou za 1000 roků), kde shoří a
zrodí se ze svého popele znovu jako mladý pták. Zobrazuje se
jako volavka. Je symbolem zmaru, ale i nového probuzení.

Tento symbol nám měl tehdy připomínat rovněž historii českého
skautingu,  tak  často kopírující  a  sdílející  osud českého národa v běhu
věků. Víme, jak těžce prožívalo hnutí doby naší nesvobody a všech válek,
jak  bylo  nenáviděno  oběma  totalitními  režimy  právě  pro  směřování  a
výchovu  mladých  lidí  ke  svobodě,  k  samostatnému  myšlení  a  lásce
k rodné zemi. To vše se vymykalo jejich pojetí ujařmené masy lidí, kterou
oba systémy potřebovaly;  jeden jako otrockou pracovní sílu,  druhý pro
svoje světovládné ambice. Oba se s naším hnutím rychle vypořádaly, ten
hnědý  tvrdým  zákazem  a  následnými  represemi,  rudý  ještě  navíc
potměšilým  kličkováním,  nesplněnými  přísliby  a  planými  nadějemi,  ve
svém důsledku však stejně neúprosnými, jako ten prvý. Skautské hnutí,
stejně  jako  porobený  národ,  všechna  „protivenství“  přežilo.  V případě
národa však bylo způsobeno nejvíce škod lidem ztrátami,  které jim už
nikdo nenahradí. Došlo k devastaci lidského myšlení, mravnímu úpadku,
zničeným  existencím,  mučení  a  vraždám  nevinných.  Stejně  tak  už
skutečnost, že několik generací mladých vyrůstalo bez možnosti poznat
naše hnutí se všemi jeho nabídkami a morálními vklady, se pak zákonitě
musela projevit v dobách, které po skončení „dob temna“ nastaly. 

 
Hloubka i  síla skautské myšlenky a závaznost skautského slibu

byly  tak  pevně  zakotveny  v srdcích  i  myslích  mnoha  těch,  kdo  touto
výchovou prošli, že – řečeno s básníkem – „po přejití vichřic hněvu“  vždy
okamžitě  znovu  nastoupili  ke  své  službě  a  využili  každé  možnosti  a
příležitosti  hnutí  opět přivést  k životu.  Je ovšem pravdou, že už nebyli
všichni. Mnozí tzv. „bývalí skauti“, jež toto hnutí neoslovilo a viděli v něm
kdysi  jen jeho dobrodružnou a romantickou náplň, se spolu s ostatními
nevrátili, třebaže sami často na tyto doby rádi vzpomínali. Obnovy hnutí
nebyly snadné,  protože se mezitím změnila i  společnost,  její  priority a
materiální podstata, ale skauting je natolik silný a pružný – při zachování
své podstaty –, že se s tím dokázal nakonec vždy vyrovnat.

Sympatický  symbol  fénixe ovšem v sobě nese  také ještě  jednu
připomínku, která nám tehdy unikala a k níž se ještě vrátím. Poznáme to
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z některých skutečností, které rovněž patří k naší minulosti, o nichž víme
a které si jen neradi připomínáme. Moment sebezničení je sice rovněž
součástí  této  symboliky,  je  to  však  také  připomínka  toho,  že  všechny
kroky  musí  být  zvažovány  nejen  s hlediska  současné  potřeby,  ale
s přihlédnutím  na  příští  vývoj.  Tedy –  jak  říkávali  staří  –  „sub  specie
aeternitatis“, s pozorným přihlédnutím k budoucnosti a jejích zatím možná
i  neznámých  potřeb.  Přesto,  či  právě  proto  zůstává  alegorie  fénixe
mementem pro nás, pro naše následovníky, pro naši budoucnost. Avšak
jen ten kdo zcela pochopí, pozná a poučí se ze své minulosti, dokáže se
stejným chybám vyhnout také později. 

Vraťme se na začátek
 

Vznik českého skautingu se klade do roku 1911, kdy vynikající pedagog a
středoškolský profesor  Antonín Benjamín Svojsík (který byl  již  dříve na
anglický skauting upozorněn patrně  Ing.  Meilbeckem,  ve Velké Británii
žijícím), pořádal se studenty v jarních měsících výlety do přírody, později
pak o prázdninách uskutečnil pokusný tábor blízko Vorlovské myslivny.
V červenci téhož roku odejel do Anglie, kde vyhledával skautské oddíly,
aby se s nimi blíže seznámil. K setkání s R. S. Baden-Powellem – jak se
někdy také mylně uvádí  –,  tehdy ještě nedošlo.  Stalo se tak mnohem
později,  totiž až v roce 1920 na prvním světovém jamboree v Londýně,
kde byl  náš  A.  B.  Svojsík  dekorován samotným světovým náčelníkem
prestižním řádem Stříbrného vlka.  

Česká společnost  nebyla  novému hnutí  příliš  nakloněna.  Viděla
v něm cizí prvek, když nacionalistické a vlastenecké tendence, posílené
zejména  po  „rakousko-uherském vyrovnání“ v roce  1867,  nabyly  ještě
intenzivnějších  forem.  Společnosti  dominoval  národnostně  orientovaný
SOKOL, ač nikdo nebral na vědomí, že i ten je také jakousi českou kopií
německého spolku DEUTSCHE TURNVEREIN. (Jako jistou kuriozitu lze
uvést, že oba zakladatelé Sokola, Jindřich Fügner a Miroslav Tyrš – ten si
svoje příjmení přepsal v české transkripci – byli sice skutečnými vlastenci,
ale s německými jmény.) Bratr zakladatel byl sám čelným funkcionářem
SOKOLA a  tak se zcela  logicky pokusil  začlenit  skauty „pod sokolská
křídla“. Nebyl při tom úspěšný, skautské oddíly byly proto začleněny pod
svaz  českých spolků  pro  mládež.  Samostatný  spolek  JUNÁK – český
skaut pak vznikl až v roce 1914.
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Považoval  jsem  za  potřebné  uvést  tu  aspoň  ve  velmi  stručné
zkratce naše počátky. Tehdy už se schylovalo k první velké válce, k níž
skutečně došlo po sarajevském atentátu na následníka trůnu 28. června
roku 1914.  Od skautů se za války očekávala jistá  loajalita  k vládnoucí
dynastií,  skauti  se ovšem zaměřili  po dobu války spíše na charitativní
činnost a péči o rodiny odvedených a padlých vojáků. Jejich program byl
ovšem silně redukován panujícím nedostatkem všeho – potravin, paliva,
denních potřeb, financí. Brzdou všeho byla ovšem i skutečnost, že řada
vůdců byla odvedena do armády, na frontu, někteří padli, jiní se dostali do
zajetí a patrně i do vznikajících legií – v Rusku, Francii a Itálii. Přesto byli
po  válce  skauti  některými  svými  nepřáteli  osočováni  ze  spolupráce
s vládnoucí dynastií. A to navzdory tomu, že patřili mezi první, kdo se po
vyhlášení republiky dali ihned do služeb vznikajících státních orgánů. 

Samostatná Československá republika byla vyspělým státem, po
ekonomické stránce se řadila mezi deset prvních zemí světa, současně
také  s nejdokonalejší  demokracií  poválečné  Evropy.  Radostná  euforie
pomáhala  vytvářet  občanské  iniciativy,  spolky  i  politické  strany.  Také
naše  hnutí  doznalo  velkého  rozmachu,  zejména  později,  když  mnohé
spolky a s nimi i  politická uskupení si  uvědomily atraktivitu skautského
programu. Tak vznikaly i „pseudoskautské“ organizace, které – mnohé –
měly se skutečným skautingem jen pramálo společného. I tak však tu byly
skautské svazy orientované národnostně, konfesně a – jak už řečeno –
i politicky. Pamětníci tvrdili, že zakladatel našeho skautingu velmi toužil
po  tom,  aby  aspoň  ty,  které  se  hlásily  nepokrytě  k programu  Baden-
Powellovu, se sjednotily pod zastřešující organizací. Bohužel – toho se za
svého života nedočkal.  

V závěru dvacátých let propukla po krachu newyorské burzy také
v Evropě  hospodářská  krize,  jíž  bylo  asi  nejvíce  postiženo  poražené
Německo, sužované navíc tvrdými reparacemi, jimiž se vítězové, zejména
pak Francie, „hojili“ na iniciátorovi střetu. V té době se tam objevil  Adolf
Hitler, představující „silnou ruku“, který podle některých mohl, jak věřili,
zabránit levicové revoluci v zemi. Ten na sebe strhnul veškerou moc a
likvidoval všechny demokratické instituce. Nevyhnulo se to ani německým
skautům, kteří v zemi už jistou dobu existovali.

V Německu založil skautskou organizaci Der Pfadfinder v roce 1908
lékař Alexander  Lion.  Organizace se pak rozšířila  i  do Rakousko-
Uherska.  V této  chvíli  není  asi  nutné  sledovat  její  další  osudy,
podstatné je  však to,  že  po nástupu  Hitlera k moci  byla  nacisty
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zrušena.  Nahradila  ji  tzv.  Hitlerova  mládež –  HITLERJUGEND.
Jejich kroje v podstatě zůstaly stejné, jako skautské – zlatité košile
skautského  střihu,  tmavé  šátky  a  manšestrové  kalhoty.  Byly
doplněny navíc  dýkou,  která běžně ke skautským krojům nikdy
nepatřila. Později, po válce, v době obecného nedostatku všeho,
jsme si vypomáhali použitím těchto košil z německých skladů do
doby, než bylo možné opatřit si košile naše.  

Jen málo světových politiků tušilo, že se bude opakovat válečný
střet, tentokrát s ještě větším počtem obětí. Svět se jen pomalu zbavoval
důsledků krize,  poměry se jen  zvolna konsolidovaly,  ve  všech zemích
panovala hluboká nechuť vměšovat se do lokálních konfliktů, za něž byly
zatím německé výboje považovány. Spoléhalo se stále na jistoty,  které
představovala  organizace  Spojené  národy.  Jednotlivé  státy  při  tom
uzavíraly bilaterální dohody o neútočení a vzájemné pomoci. Snad pouze
britský  první  lord  admirality  Winston Churchill  a náš  prezident  Edvard
Beneš  byli těmi, kdo očekávali další vývoj, ale jejich názor neměl nikdo
chuť slyšet. Skutečnost se později ukázala být ještě horší. 

Hnědý přízrak přichází 

Začalo to Porúřím, následovalo Rakousko, po mnichovském diktátu naše
pohraničí, tzv. Sudety, vznikla  Druhá, zatím ještě stále Československá
republika. „Malá, ale naše“ – bylo tehdy oblíbeným sloganem. To období
se  vyznačovalo  velkým  sjednocováním  občanů,  demonstrující  jednotu
celého národa a které se dotýkalo rovněž jejich občanských iniciativ. Vše
se slučovalo a tak došlo i na skautské organizace, jichž tu byla celá řada,
jak  jsem  už  poznamenal,  a  které  se  měly  –  tak  zněl  tehdy  striktní
požadavek – spojit pod zastřešující spolek sportovců. To by ovšem bylo
v rozporu se statutem mezinárodního hnutí, které požadovalo od všech
svých členů absolutní nezávislost.  Tehdy se podařilo obratnou taktikou
našemu  vedení  přesvědčit  vládní  orgány,  že  náš  skauting  bude  sice
samostatný, ale stejně jako jednotlivé organizace se spojí do společného
zastřešujícího  skautského  orgánu.  Nakonec  došlo  –  jak  známo  –  na
ustavujícím valném sněmu 22. ledna 1939 ke vzniku organizace JUNÁK.
Zapojily  se do něho  Svojsíkův Svaz junáků skautů a skautek, český a
moravský  svaz  katolických  skautů,  Švehlovi  junáci  a  Junáci  volnosti.
Sociálně-demokraticky orientovaní Skauti DTJ zůstali nakonec mimo toto
uskupení  a  protože  nebyli  součástí  skautských  svazů,  byli  jediní,  kdo
těmto snahám unikli.
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V této  chvíli  bude  vhodné  se  na  chvíli  pozastavit  u  fenoménu,
jemuž se obvykle věnuje málo pozornosti a který je pro uvedenou
dobu  značně  charakteristický,  totiž  u  židovského  skautingu.  Za
prvé republiky v pestrém spektru skautských svazů fungovalo též
několik organizací židovských, orientovaných jednak nábožensky
– judaistické, ale také politicky – sionistické, usilující o vytvoření
vlastního židovského státu a návratu do něj,  stejně jako o jeho
další budování těmito přistěhovalci. (Původní židovské království
rozvrátil v letech 69-70 po Kr. Vespasianus a jeho syn Titus dobytím
Jeruzaléma; jen poslední pevnost – Masada – padla hromadnou
sebevraždou asi tisíce obléhaných o čtyři roky později). 
Při úvahách o sjednocovacím procesu se o těchto svazech příliš
nehovoří.  Mohlo  by  to  vyznívat  tak,  že  v té  době měli  už  naši
židovští spoluobčané více starostí o své vlastní holé přežití,  než
aby  se  zabývali  otázkou,  budou-li  jejich  děti  ještě  stále  moci
„skautovat“. Pro takový závěr hovoří možná též rozhodnutí jejich
svazu  Hašomer-Hacair,  jehož  vedení  se  rozhodlo  17.11.1938
organizaci rozpustit.  Nelze ovšem rovněž vyloučit tu skutečnost,
že  pod  hrozbou  stahujících  se  mraků,  byla  česká  společnost,
skautské organizace nevyjímaje, ovlivněna tak, že se od židovské
menšiny distancovala. Pokud by tomu tak skutečně bylo, nebylo
by to pro nás příliš dobrým vysvědčením. Ostatně v té době ještě
stále přežíval jistý stupeň antisemitismu dokonce v intelektuálních
vrstvách.  Sám jsem kdysi  zaslechl  od  svého velmi  vzdělaného
známého,  rozhodně  ne  socialisty,  že  židovští  krčmáři  nalévali
chudým dělníkům pálenku, když si přinášeli domů svou skrovnou
výplatu, takže jejich ženy čekaly v tyto dny na své muže u brány
fabriky, aby jim v tom zabránily. Nikdo se nepozastavil nad tím, že
ti žíznivci šli do krčmy dobrovolně.
Otázkou židovských skautů se podrobně zabývá Jitka Radkovičová-
Tiki, která přímo v Izraeli navštěvuje dosud žijící pamětníky, kteří jí
ještě  stále  dokonalou  češtinou  vyprávějí  svoje  vzpomínky.  Tiki
soudí, že skautské organizace napomáhaly při odchodu mladých
do Palestiny a byly tak silně zainteresované na jejich záchraně.

 
A pak už bylo okupováno naše území celé. Teprve pak se Západ

vzpamatoval  a  prohlásil,  že  už  další  podnět,  kterým  mělo  být  podle
očekávání napadení Polska, bude kritický. Německo, ukolébáno klidem,
s nímž  svět  přijímal  jeho  dosavadní  výboje,  chtivé  pomsty  za  tvrdé
reparace,  žádostivé  též  velkých  územních  zisků  zejména  na  východě
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kontinentu, vedené pochybnou rasovou teorií o méněcennosti tamějších
obyvatel,  slepě uvěřilo  svému „Vůdci“,  který dosud všem ukazoval,  že
jeho postup je nejen dobrý, ale také úspěšný. Veden touhou získat velké
ruské  území  s bohatými  přírodními  zdroji,  rozhodl  se  klestit  si  k němu
cestu právě přes Polsko. Signál ke spuštění konfliktu byl vydán.

 Z historie jsou poměrně dobře známé události, které následovaly
krátce po 15. březnu 1939. Okupační správa postupně utužovala, došlo
k zatýkání,  byly  první  oběti,  později  uzavřeny  i  vysoké  školy.  Byly
zavedeny  rovněž organizační  změny  hnutí,  poněkud  upraven  krojový
předpis  odmítnutím  skautských  klobouků  a  jejich  nahrazení  lodičkami.
Ústředí uvažovalo o tom, zda vůbec se budou v tomto roce pořádat naše
letní  tábory.  Nakonec  tedy  byly  povoleny,  dokonce  ještě  se  „starou“
symbolikou včetně československých vlajek, byla však poprvé zavedena
jejich  přísná  evidence  a  ohlašovací  povinnost.  Někteří  skauti,  např.
legendární Jan Smudek, odcházeli do emigrace, jiní se zapojili do odboje
doma.  Zavládl  všeobecný  smutek  a  současně  i  strach.  Tábory  se
uskutečnily  také  v roce  1940.  Ty  však  byly  německou  státní  policií
gestapem  přepadeny už krátce po jejich  zahájení  11.  července, skauti
rozehnáni, zabaveno táborové vybavení a materiál, často dokonce také
soukromý majetek, takže z některých táborů se posléze táborníci vraceli
pouze ve spodním prádle, někdy dokonce jen v tom, v čem v noci spali. 

A pak už byl brzy konec. Jako výsměch musí působit datum, kdy
tzv. „říšský státní ministr pro Čechy a Moravu“ Karl Hermann Frank svým
výnosem  zakázal  nejen  další  činnost,  ale  i  existenci  JUNÁKA ke  dni
státního svátku, tedy ke 28. říjnu 1940, který ještě stále nebyl zapomenut
všemi, kdo měli v paměti všechny klady a přednosti teď už jenom bývalé
Československé republiky.  Jistě v tom byl  jeho úmysl,  úmysl  okupanta
pokořit  a  zastrašit  české  občany,  kteří  tak  neochotně  přijímali  nové
pořádky. Svědčili o tom všichni ti zatčení, mučení a popravení, mezi nimiž
už tehdy nechyběli ani skauti. Zákaz přišel z vnějšku, bez naší účasti, bez
jakéhokoliv  našeho podílu  na tom bezpráví,  samozřejmě ale  v rozporu
s našimi stanovami. Ty ovšem okupační moc nebrala vůbec v potaz, když
jí mnohem zásadnější zákony, včetně těch mravních, nic neříkaly. Rudolf
Plajner a Marie Žáková navštívili dokonce i gestapo, aby zde nabídli svoje
zatčení namísto vězněných činovníků,  jejichž zdravotní  stav byl  vážný.
Kroniky píší, že tento počin uvedl gestapáky v úžas, ale posléze se tomu
návrhu pouze vysmáli. Naše vedení, ústřední orgány a všichni činovníci
postupovali  tehdy  zcela  v souladu  s našimi  zásadami,  skautským
zákonem a slibem, který kdysi sami skládali. Až na jistý stín, který vrhá
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určitá  nejasnost  v osudu  židovských  oddílů  během onoho  kritického
období, můžeme mít oprávněně za to, že český skauting v té pro národ
tak těžké době čestně obstál.

Některé oddíly, zejména ve velkých městech, poskytujících jistou
anonymitu, mohly ve své činnosti ještě pokračovat ilegálně. Na venkově
pro to byly podmínky mnohem těžší. Někteří skauti se podíleli na odboji,
domácím i zahraničním, to však bylo záležitostí spíše jednotlivců. Popis
těchto aktivit zpracovali a popsali už dříve povolanější autoři. 

Nadšení nebývá vždy dobrým rádcem

Radostná euforie jara roku 1945, která zasáhla celý národ, se už později
nikdy neopakovala. Nedá se s ní srovnávat ani nálada jarních dnů roku
1968,  protože změny probíhaly „po stranické linii“,  kdy jsme pociťovali
jistou nedůvěru k dění, protože ty „reformátory“ jsme znali jako „tvůrce“
represí  padesátých  let.  Také  listopadová  atmosféra  roku  1989  sebou
nesla  určitou  opatrnost,  když  okupační  sovětská  armáda  byla  pevně
usazená v naší zemi, opatrnost, kterou však tlumil vývoj v zemích našich
sousedů.  Tenkrát  po  válce  však  všechno  nasvědčovalo  tomu,  že
nacistický  útlak  je  už  za  námi  a  teď  se  otevírá  návrat  k dosud  stále
nezapomenuté první, „Masarykově“ republice. Málokdo vnímal, že ono to
přece bude trochu jiné.  Ani  nám, tehdy hodně mladým, neušlo,  že do
nové samosprávy a také na důležitá místa včetně tzv. „rudých gard“, se
dostávají  lidé,  kteří  nám  byli  vždy  vzdáleni  nejen  společensky,  ale
především  svou  morálkou  a  kultivovaností.  Zdůvodňovalo  se  to  vše
„revolučními“  změnami  v přirozené naději,  že  se po čase vše vrátí  do
původních a očekávaných kolejí. Nebyli jsme sami, kdo se tehdy mýlil.

Především jsme vnímali, že vše se teď „stáčí doleva“. Přičítalo se
to skutečnosti, že nás osvobodila Rudá armáda, že komunisté se
účastnili protinacistického odboje, že byli stejně jako jiní odbojáři
krutě pronásledováni okupanty. Méně sympatické bylo, když jsme
viděli, že u nich nacházejí místo i takoví, které jsme pamatovali
jako přisluhovače okupace a že ještě navíc projevují mimořádně
vysokou aktivitu. Ostatně je třeba přiznat, že i za prvé republiky
byla tu levice velmi silná. V novém politickém spektru, daném tzv.
„Košickým vládním programem“, byly však povoleny pouze čtyři
politické strany. Zarážející ovšem bylo, že tu nebyla žádná strana
pravicová, když dvě povolené byly prokazatelně levicové, jedna

8



levého a jedna pravého středu. To mělo být signálem k tomu, že
s novou demokracií nebude zřejmě něco v pořádku. Bohužel, jak
prezident,  tak také další političtí  činitelé se domnívali,  že  pokud
budou  komunisté  vládní  stranou,  budou  teď  také  oni  stranou
demokratickou. Jak kardinálně se mýlili, to ukázala  budoucnost.

Hned v prvých dnech svobody se objevili  na ulicích také skauti.
Jejich kroje sice nezářily novotou, ale také jejich nositelům už přibyl také
nějaký rok navíc. Mnozí měli za sebou aktivní účast v posledních bojích
na  našem  území.  Zejména   Pražského  povstání  se  účastnilo  hodně
skautů. Současně se také začaly ustavovat skautské oddíly a jednotlivá
střediska. JUNÁK se tedy obnovoval „zdola“. Traduje se, že vedení, kde
působil především Rudolf Plajner, při zhodnocení vývoje mělo obavy, zda
bude  vhodné  skauting  znovu  křísit.  K takovým  pochybnostem  je  vedl
především současný podivný vývoj v zemi a navíc i  obavy z další jeho
perspektivy. Komunisté totiž, pod záminkou sjednocování národa, chtěli
vše soustřeďovat do „jednotných“ organizací, kde ovšem měli rozhodující
slovo oni, jejich strana. A týkalo se to i aktivit mládeže.

Při návštěvě ministra školství  Zdeňka Nejedlého (všeobecně na-
zývaného „Rudý děd“) a komunistického ministra informací (tisk, rozhlas,
cenzura)  Václava Kopeckého byli  naši čelní činovníci údajně licoměrně
ujištěni,  že strana si  „nedovede představit  naši mládež bez skautingu“.
Přesto byl zanedlouho na skauty vyvíjen bezostyšně tvrdý nátlak, aby se
také oni stali součástí nově zakládaného Svazu české mládeže  (později
přejmenovaného na  „Československý svaz mládeže“)  v plném rozsahu,
nikoli jako jeho federativní část. Ústředí bojovalo statečně, nebylo však
v jeho silách odolat. Naštěstí však jsme tam nakonec byli začleněni jako
autonomní člen v zastřešující organizaci. Také to však bylo v rozporu se
statutem našich mezinárodních institucí. Přesto se toto všechno nedotklo
vlastní  činností  v oddílech  a  ve  střediscích,  kde  v rozporu  s  tvrdými
stranickými požadavky vznikaly i křesťanské oddíly.

Komunisté si byli dobře vědomi, že pro to, aby získali ještě širší
podporu, musí přesvědčit především mládež. Při svém ústředním výboru
měli zvláštní komisi pro mládež a protože viděli,  že  JUNÁK je největší
organizací mladých, která se navíc opírá při výchově o jasnou myšlenku a
dokonale propracovaný program, byla součástí  této komise ještě navíc
subkomise  pro  skauting. Je  smutné,  že  jejími  členy  byli  také  skautští
činovníci, což při politickém rozvrstvení národa a jeho pestrosti nebylo nic
překvapujícího.  Co však bylo  povážlivé,  byla  otázka,  jak  se tito  „také-
skauti“ dokázali vyrovnat s jasným rozporem mezi  „světovým skautským
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bratrstvím a přátelstvím všech lidí dobré vůle“ – jež obsahoval skautský
slib na jedné straně –, a třídní nenávistí i likvidací „antagonistických tříd“,
což bylo programem komunistů. Jako straníci byli o svém učení školeni
na povinných kurzech, takže jim nemohl být neznámý.

Už jsem se tu zmínil  o značném procentu levicově smýšlejících
v dobách první republiky. Nebyli to zdaleka jenom primitivové, ale
patřila k nim i velká řada intelektuálů, spisovatelů a jiných umělců.
Zdá  se  tedy,  že  Karel  Čapek se  svým  fejetonem „Proč  nejsem
komunistou“ byl v tomto prostředí jakousi bílou vránou. Uvádím to
proto,  abychom dokázali  pochopit  skutečnost,  že  tehdy spousta
lidí  viděla  v komunismu pouze  jeho sociální  program,  nikoliv  tu
vlastní  podstatu  zločinného  systému,  jemuž přece  vůbec  nešlo
o to proklamované hmotné povznesení. To ukázaly nejenom naše
pozdější zkušenosti, ale také sovětská „realita“, která ani zdaleka
nebyla neznámá těm, kdo do „Mekky socialismu“ – SSSR – už
zavítali, ale skutečnost ze strachu či vypočítavosti zamlčeli. Bylo
by zde možné jmenovat také anglického spisovatele  H. G. Welse,
který sovětský ráj navštívil a vrátil se odtud zcela nadšený. Tak se
tedy mohlo stát, že tomuto zrůdnému učení podlehli i někteří naši
činovníci, kteří ve svém poctivém sociálním cítění šli za vábením
komunistů. Když potom poznali realitu, necouvli. V demokratické
republice by jim tehdy ovšem ještě nic nepříjemného nehrozilo. 

Jak  postupně lidé prohlédali,  bylo  už také  některým skautským
činovníkům jasné, co představuje to vynucené sblížení s komunistickým
svazem mládeže. Usilovali tedy o zvrácení takového stavu. Mělo k tomu
dojít  na proponovaném 3. valném sněmu koncem února 1948. Naproti
tomu chtěli přesvědčení „skautští komunisté“, zcela poslušní stranických
příkazů, daný stav ještě utužit. Také pro ně měl být vhodnou příležitostí
zmíněný sněm. Vydali proto otřesný pamflet, který – inspirováni názvem
programu  komunistů,  který  sestavil  jejich  „guru“  Karl  Marx  –  nazvali
JUNÁCKÝ MANIFEST. Je  to  otřesné čtení,  které  nemá se skutečným
skautingem naprosto  nic  společného  a  které  ve  svých  důsledcích  šlo
patrně ještě dále, než pozdější program rudých PIONÝRŮ. Pro ilustraci tu
uvedu pouze jeho návrh „junáckého zákona“:

1. Junák slouží věrně své demokratické republice
2. Junák je vlastencem svou prací
3. Junák se účastní socialistického budování
4. Junák je oddaný myšlence slovanské vzájemnosti
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5. Junák se účastní veřejného života
6. Junák je strážcem demokratických svobod
7. Junák zná nebezpečí fašismu a nacismu a dovede jim čelit
8. Junák je pokrokový v myšlení, methodách i skutcích
9. Junák zná smysl svého slibu, zákonů a hesla
10. Junák zná cenu jednoty mládeže pro světové sbratření a mír 

Reakcí  na tento počin  pak byl  SKAUTSKÝ MANIFEST,  vydaný
1. chlapeckým oddílem v Ivančicích, jehož autorem byl  Ervín Lobpreis-
Lobin.  V tomto  dokumentu  se  požadovalo  nejen  okamžité  ukončení
našeho  kolektivního  členství  ve  svazu  mládeže,  ale  také  návrat  ke
skutečnému skautingu a navíc též přijetí skautské spirituality, kterou vždy
zdůrazňoval Baden-Powell. Byl pozitivně projednán moravským zemským
sněmem, jeho dalšímu rozšíření zabránila „rudá“ pražská tajemnice, která
odmítla iniciátorům vydat potřebné adresy všech dalších středisek. Autor
tohoto manifestu musel po puči emigrovat a stal se významným činitelem
exilového skautingu.

Z historie  víme, že 25. února propukl komunistický puč, všechny
už  tak  okleštěné  demokratické  struktury  byly  smeteny,  do  ulic  vyšly
komunistické bojůvky „Lidové milice“ a vše bylo rázem jinak. Valný sněm
JUNÁKA se v tomto ovzduší ani nesešel, homogenní křesťanské oddíly
skončily  většinou  hned  „přes  noc“,  následná  registrace  zaznamenala
výrazný úbytek  členů  JUNÁKA,  jehož začlenění  do  SČM bylo  výrazně
utuženo. Ústředí bylo prakticky pacifikováno protiprávně vytvořeným tzv.
akčním výborem (ty  se vytvářely  ze straně oddaných jedinců všude –
v úřadech,  ve  fabrikách,  ve  školách  i  ve  spolcích),  v rozporu  s našimi
stanovami.  Skauti  pak  byli  součástí  Svazu  české  mládeže jako  jeho
„dětské oddíly“.  Ani  to  však nestačilo.  Na zasedání  ústředního výboru
partaje bylo 23.12.1948 rozhodnuto o úplné likvidaci skautingu u nás.

Tomu  ještě  předcházelo  několik  událostí.  Akční  výbor  ÚRJ
rozhodl,  že  „pokud  se činovníci  nezapojí  ve  stanové lhůtě  do skupiny
SČM ( … ), nebude jim povolena činnost“.   Termín byl určen na konec
září 1948. Později však brněnští činovníci, autoři  Junáckého manifestu,
naznali, že to vše znamená likvidaci  JUNÁKA, již si sice nepřáli, přesto
ale k ní sami výrazně přispěli. Ve dnech 23.-24.4.1949 se konala v Praze
slučovací  konference organizací  mladých,  na níž  byl  založen  jednotný
ČESKOSLOVENSKÝ SVAZ MLÁDEŽE – ČSM, a s ním jeho pionýrská
organizace,  v níž se už skautské oddíly  úplně rozplynuly.  Ještě krátce
před tím deklarovali komunističtí představitelé JUNÁKA dopisem WOSM
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svoji  nevůli  zůstat  v nadále  v Mezinárodní  skautské  kanceláři a  tím
fakticky  zcela  ukončili  oficiální  vazbu  našich  skautů  na  mezinárodní
bratrství.  Bylo  jistým štěstím,  že opomněli  totéž  učinit  vůči  WAGGGS,
takže náš dívčí kmen nebyl takto postižen. To se ovšem poznalo až za
dalších čtyřicet roků 

 Začalo to kdysi nadšením některých, ale konce měly být děsivé.
Tehdy se ještě nehovořilo o alegorii bájeslovného ptáka. Třebaže zánik
skautingu se dál pod vnějším nátlakem, z něhož nebylo úniku, zůstává
však  přesto  nadále  skutečností,  že  díky  některým  „skautským  krypto-
komunistům“ jsme měli svůj značný podíl na sebezničení. Jen málokdo
uvažoval tehdy o tom, zda se „z tohoto popele“ znovu zrodíme. A dojde
k tomu někdy vůbec? Kdo se toho kdy dočká?

Znovuzrození radostné a dočasné

Druhá polovina šedesátých let minulého století byla ve znamení jistého
uvolnění poměrů. Komunisté sice nehodlali nijak slevit ze svého pořádku
a postavení, ale na druhé straně bylo vidět, že ekonomicky jejich systém
zaostává  a  nemá-li  se  zhroutit,  je  třeba  nastolit  některé  reformy.  Při
pražském  ÚV  KSČ byla  ekonomická  komise  vedena  reálně  myslícím
ekonomem Otou Šikem. Ten se zařadil mezi „reformní komunisty“, kteří
nakonec prosadili tzv. Pražské jaro. V té době bylo už možné vyrazit do
zahraničí, třebaže jenom do „spřátelených zemí tábora míru“. Ale ti „lépe
zapsaní“  se  dostali  i  do  „kapitalistické  ciziny“,  třebaže  pouze  s malým
obnosem valut.  Cizí  měna byla přísně obhospodařována a přidělována
jen protekčně. Signálem změn se pak stal celostátní sjezd spisovatelů na
podzim 1967, který pranýřoval četné současné přehmaty. Přiznám se, že
jsme tomu příliš nevěřili, protože jsme dobře věděli, že protagonisty změn
jsou často ti, kteří hrůzná padesátá léta nadšeně budovali. Zdálo se, že
jde opět pouze o vnitrostranický „boj o koryta“, tak jako tomu bylo občas
už dříve, když se straníci mezi sebou v mocenském boji perzekuovali a
po inscenovaných  politických  procesech,  šířených  jako  výstraha  všem
oponentům v rozhlase a tisku, také popravovali. 

My,  kteří  jsme  v době  zrušení  JUNÁKA koncem čtyřicátých  let
dosáhli  nejvýše  roverského  věku,  jsme se  v časných  jarních  měsících
roku  1968  sešli  a  po  důkladné  rozvaze,  podporované  přicházejícími
zprávami a také postupem v okolí, rozhodli obnovit skautské hnutí u nás.
Podobně tomu bylo i jinde. Nedůvěra byla obecná. Tenkrát – v dubnu –
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navštívil  Brno  poslední  náčelník  bratr  Rudolf  Plajner,  který  na  velkém
shromáždění moravských činovníků na brněnském výstavišti pronesl tato
památná  slova:  „Nevíme,  jak  vysoko  nás  nechají  skákat.  Bude-li  to
sedmdesát centimetrů, budeme skákat sedmdesát centimetrů. Tedy ani
sedmdesát  pět,  ale  ani  jen  šedesát  pět  centimetrů.“  Ale  potom už se
rozběhl zase normální skautský život, třebaže jsme se museli mnohému
učit, mnohé si zopakovat, protože čas se mezitím nezastavil a mnoho ze
skautské myšlenky a praxe jsme jako „řadoví“ skauti ani neznali. Tehdy
opravdu „vstal fénix z popele“, ačkoliv jsme tomu tak ještě neříkali.

Nejistota, která zaznívá ze slov Rudolfa Plajnera, je pro toto období
charakteristická.  Ačkoliv  skautů  a  skautek  v oddílech  neustále
přibývalo, na druhé straně po právní a legislativní stránce nebylo
vše tak jednoduché. Podle ústavy totiž musely být tehdy všechny
spolky  a  instituce soustředěny v tzv.  „Národní  frontě“,  ovládané
stranou,  kde  KSČ  byla  vedoucí  a  zcela  rozhodující  silou,  kdy
veškerá  výchovná  činnost  musela  být  povinně  vedena  v duchu
marxismu-leninismu,  prohlášeného  za  „vědecký  světový  názor“.
Řešila  se  tedy  otázka,  zda  skauting  může  v takovém  ovzduší
existovat  vůbec,  nebo  zda  už  sice  obnovenou,  avšak  státem
„neschválenou“ činnost zase ukončit. Rozhodnutí nebylo snadné.  

Ale skautů bylo stále víc a víc a zastavit proces už patrně nebylo
v lidských  silách.  V roce  1968  dosáhl  celkový  počet  asi  46 200  členů,
z toho 9 600 dospělých, v roce 1970 (kdy jsme – jak známo – skončili) to
bylo už 75 400 členů, mezi nimiž bylo 13 400 dospělých. Nakonec jsme
vše  překonali  a  29.  březen  1968  je  považován  za  datum  obnovení
JUNÁKA. Vše se dálo za velké pozornosti sdělovacích prostředků, tisku,
velkého zájmu veřejnosti, která s hnutím velmi sympatizovala. Skauti se
už  objevovali  i  na  veřejnosti,  řada  se  jich  v krojích  a  s historickými
vlajkami objevila také v prvomájových průvodech. Tato účast byla zcela
spontánní, nikdo ji nepožadoval, ani nekontroloval. Dnes by se dalo říci,
že to byla jednak jakási „úlitba“ režimu, jednak ale také pro nás dobrá
propagace a sdělení, že „jsme opět tady“. Jak se dalo očekávat, v létě se
už konaly také první tábory, třebaže často jen s turistickými stany a také
poměrně primitivní  výbavou, protože o veškerý majetek jsme byli  před
dvaceti  roky  okradeni  režimem.  Kroniky  říkají,  že  táborů  bylo  v tom
prvním létě téměř 400 a účastnilo se jich asi 10 000 dětí. 

 
Vše bylo  zcela pod kontrolou komunistů.  Už koncem května se

vytvořil při ústředí stranický aktiv KSČ. Stranické skupiny pak vznikaly na
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všech úrovních a pokud mohu soudit z našich místních zkušeností, byly
dokonce i v rámci středisek. O ivančických problémech, kde jsme neměli
příliš  chuti  se  podřizovat  „stranické linii“,  jednal  dokonce krajský výbor
KSČ v Brně. Přesto však tyto  aktivity,  které byly  zcela mimo jakýkoliv
právní rámec, se zatím příliš neprojevovaly. To mělo teprve přijít. 

Nedůvěra, o níž jsem se už zmiňoval, nebyla planá. Ačkoliv jsme
se snažili udělat maximum pro to, aby skauting ožil a abychom pro
příští časy předali co nejvíce z něho mladé generaci, stále tu byla
hrozba a otázka, jak se k dění v republice postaví naši sousedé,
zejména SSSR,  který se mohl  námi  cítit  velmi  ohrožen ve své
tradičně  expanzivní  politice.  Naše  země  se  mohla  snadno  stát
vzorem pro jeho ostatní „satelity“. Na mezinárodní politické úrovni
probíhala neustále jednání, jež jsme vnímali sice velmi pozorně,
ale v činnosti nás nezastavila. Zlom přišel potom až s 21. srpnem,
kdy k nám vtrhly armády pěti „bratrských“ zemí a vše bylo rázem
jinak.  Třebaže  jsme  něco  neblahého  mohli  očekávat,  protože
sovětský imperiální systém nemohl mlčet ke všemu, co se u nás
dělo, přece jen to byla vpravdě dýka do zad. 
 
Ještě  před  okupací  podalo  naše  ústředí  na  ministerstvo  vnitra

návrh nových stanov. Jejich odsouhlasení se však neustále protahovalo,
takže nám byly  předány až  bezprostředně před zahájením 3.  valného
sněmu, který zasedal v Praze ve dnech 23.-24. listopadu 1968. V nich už
stát nepřipustil existenci křesťanských oddílů, protože JUNÁK měl být teď
„organizací,  která  se  podílí  na  mimoškolní  výchově  podle  zásad
socialistické výchovy“.  Sněm dále schválil kolektivní členství v budoucím
sdružení dětí a mládeže. Byly zrušeny duchovní rady, odložena rovněž
žádost o členství v Mezinárodním skautském ústředí a zavázali jsme se
uplatňovat ve výchově marxisticko-leninské principy. Už dříve zavedenou
změnu slibové formule sněm vůbec neprojednal, ač to bylo pouze v jeho
kompetenci; tu svémocně už prosadilo samo naše vedení, když se oproti
dosud  stále  platné  formulaci  uvedl  ve  slibu  nový  název  státu,  totiž
„Československá socialistická republika“. A mělo být hůř.

JUNÁK byl přijat do Národní fronty, skončily zemské rady s tím, že
naše  organizace  bude  teď  kopírovat  územní  členění  státu,  do  všech
orgánů,  včetně krajských a  okresních,  bylo  možno přijímat  nové členy
kooptací,  nikoliv  volbou.  Kooptovaní  členové  byli  vesměs  komunisté.
Ovlivňování všeho stranickými skupinami tak nabývalo stále víc a víc na
síle. Je zde třeba znovu zdůraznit, že jejich členy byli ti, kdo skautskou
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výchovou prošli, jimž ale stranická kázeň byla více – ať už ze strachu či
pouhého prospěchu –, než kdysi jimi samými složený skautský slib.

Útoky na skauting sílily. Tak jak se postupně dostávaly na místa
„reformistů“ noví kariéristé i „staré struktury“, ozýval se na stránkách tisku
kritický  hlas.  Velmi  tvrdě  psali  též  sovětští  žurnalisté,  kteří  skauting
označili  za  nepřátelský.  Neměli  jsme  šanci  se  bránit.  Také  „stranické
vedení“ JUNÁKA si uzurpovalo stále více pravomocí, až posléze převzalo
veškeré rozhodování v Ústřední radě. V polovině října 1969 jimi vedené
ústředí  rozesílalo  oběžník,  z něhož  bylo  patrno,  že  jeho  ústupky
politickému vedení přesáhly míru únosnosti,  protože navíc ještě hrozily
postihy těm, kdo by mohli  být jeho oponenty.  V téže době se už zcela
vážně připravoval vznik jednotné organizace mladých – SOCIALISTICKÝ
SVAZ MLÁDEŽE – SSM. Představovalo by to úplnou likvidaci  JUNÁKA.
O té už ale rozhodlo usnesení ÚV KSČ ze 17. listopadu 1969.

Přes všechny útoky, které v jarním období 1970 ještě zesílily, byly
v létě  organizovány  letní  tábory,  jichž  bylo  1 138  s  4 167  činovníky  a
32 617 dětmi;  uskutečnilo se také 14 lesních škol.  Jako příprava příští
obnovy proběhly také vůdcovské zkoušky. A to všechno přesto, že už 24.
dubna  1970  ukončil  svou  činnost  SLOVENSKÝ  JUNÁK,  čímž  vlastně
z právního hlediska přestal existovat celostátní zastřešující ČS. JUNÁK.

Závěrečné plénum Ústřední rady ČESKÉHO JUNÁKA bylo tehdy
svoláno na 1. září 1970 a bylo zcela v režii členů stranické skupiny. Tam
se rozhodlo, že dne 15.9.1970 bude dopisem sděleno ministerstvu vnitra
ukončení  činnosti.  Opět  to  bylo  v rozporu  s platnými  stanovami,  které
necelé dva roky před tím totéž ministerstvo schválilo. V případě likvidace
hnutí mu toto porušení nepochybně nevadilo. R. Plajner ještě vyzval naše
činovníky, aby „neponechali děti ulici“, ale to už bylo gesto, které nemohlo
na věci nic změnit. Skutečnost, že někteří čelní představitelé se podíleli
na práci v nás znovu likvidujícím PIONÝRU je sice smutná, ale je přece
psáno  –  „nesuďte,  abyste  nebyli  souzeni“.  Zda  je  k tomu všemu vedl
vlastní  strach,  protože  v okupované  zemi  pod  přímou  vládou  Sovětů
nebylo nic jisté, či jenom obava z možných procesů padesátých let, které
mohly také tentokrát postihnout početné činovníky, je celkem podružné.

Také  tentokrát  nelze  opomenout  podíl  členů  našeho  hnutí  (ač
jejich skutky je nemohou označit za skauty) na ukončení činnosti, podíl,
který přichází zevnitř. Opět to připomíná ono sebezničení fénixe, opět je
to také naše účast, jako v té zmiňované báji. Mytologie hovoří o pětiset-
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leté periodě. V našem případě to bylo mnohem méně. Vstaneme ještě
někdy znovu z popele? Jak dlouhá bude doba našeho spánku, a kdo se
dočká očekávaného znovuvzkříšení, s nímž jsme napevno počítali?

  
A přece k tomu došlo

Je obtížné a  málo  produktivní  porovnávat  a  hodnotit  totalitní  systémy.
Platí  to  i  pro  naše  poměry  a  snahu  o  srovnávání  „prvního  poločasu“
rudého  ráje  s jeho  druhou  polovinou.  Jestliže  se  totiž  ta  první  část
vyznačovala jen primitivní brutalitou, nebyla ta druhá o mnoho laskavější.
Režim sice stále nepřipouštěl jakýkoliv projev opozice, navíc během tzv.
„normalizace“  ještě  postupně  přituhoval,  ale  kdysi  běžné  a  hrůzné
„monstrprocesy“, inscenované pro výstrahu všem možným oponentům, už
patřily  minulosti,  podobně  jako  uranové  koncentráky.  Protože  však
komunisté  poznali,  že  ani  dvacet  roků  jejich  nadvlády  a  ovlivňování
myšlení obyvatel nestačilo k potlačení schopnosti vlastních úvah, nebyli
ochotni trpět žádný odpor. Je ovšem potřeba přiznat, že radostná nálada
občanů, vyvolaná jistým uvolněním „pražského jara“, se postupně měnila
v lhostejnost. Bylo to možná způsobeno i tím, že střední věk teď tvořili
lidé,  kteří  už  prošli  ideologickou  masáží,  která  nebojovala  pouze  proti
náboženství a jeho projevům, ale současně též zrelativizovala všechny
hodnoty i  mravní příkazy a pravidla.  Ale odpor proti  režimu ještě stále
doutnal, i když se neprojevoval tak spontánně. 
 

Zvláštní roli sehráli také disidenti. Odpůrci režimu z celé republiky
se scházeli,  vydávali „samizdatové tiskoviny“, pořádali soukromá
bytová  divadelní  představení  a  vytvářeli  tak  významnou  složku
odporu. Byli mezi nimi lidé nejrůznější orientace, od trockistů, tedy
ultralevicových  komunistů,  přes  „bývalé“  komunisty  až  po
duchovní křesťanských církví. Odpor proti systému je spojoval a to
bez ohledu na jejich osobní názory.  Dodnes se ještě snaží  být
svědomím společnosti, která rychle zapomíná. Mám však pocit, že
právě skutečnost,  že  jsou mezi  nimi  kdysi  nadšení  „budovatelé
zářivých zítřků“, je dost poškozuje. Každý má jistě právo a vlastně
povinnost změnit  názor, pokud se přesvědčí o svém omylu. Ale
k tomuto poznání a změně myšlení patří nezbytně též pokora a
pokání, tedy to, co jen málokdo dokáže na sebe vztáhnout.

Významné bylo, že odpor proti režimu nebyl již záležitostí jediné
země, že v podzemí přežíval  všude.  V padesátých i  šedesátých letech

16



sice  docházelo  k protestům  –  např.  u  nás  v roce  1953  po  měnové
reformě, v následujícím roce v Berlíně, v roce 1956 revoluce v Maďarsku
–,  poučení  z okupace  naší  země  pak  otevřelo  oči  všem  dosud  snad
váhajícím. Velká úloha v tomto období připadla silně katolickému Polsku,
kde  se  dokonce  ustavily  v roce  1980  nezávislé  svobodné  odbory
Solidarita.  Tamní  vývoj  byl  značně  podporován  církví,  navíc  k tomu
přispěla i skutečnost, že polský kardinál  Karol Józef Wojtyła  byl zvolen
papežem jako  Jan Pavel  II. Odbory  byly  sice brzy potlačeny stanným
právem a později znovu oživeny, ale vývoj ve střední Evropě už nebylo
možné  zastavit.  Ozvaly  se  nepokoje  ve  východním  Německu,  které
vyvrcholily exodem nespokojených na západ, kde i naše země sehrála
jistou roli,  když jim – nerada – umožnila shromažďovat se na pražské
ambasádě NSR, aby jim byl posléze dovolen odjezd do touženého cíle.

Jen my jsme zatím čekali, kdy dojde na nás, ačkoliv v podhoubí
odporem to už silně vřelo. Dočkali jsme se mezi posledními z Východu až
v listopadu 1989. Tehdy – 12. listopadu – svatořečil Jan Pavel II. v Římě
Anežku Českou, od roku 1874 blahoslavenou. Na tuto slavnost mohli také
odejet  dokonce  čeští  poutníci.  Brzy  poté,  při  uctění  50.  výročí
studentských bouří z počátku německé okupace, protestů s tak fatálními
následky se strany okupantů, se rázem vše změnilo. Zásah policejních
oddílů byl brutální. Příslovečný pohár trpělivosti lidí se naplnil a přetekl.
Jakoby se naplňovalo dávné proroctví, že teprve tehdy, až bude Anežka
svatořečena, bude národu lépe. Nebylo vše jasné a předvídatelné. Bylo tu
několik stovek tisíc ruských vojáků, jejichž reakce byla nevyzpytatelná,
ale  protože  nezasáhli  ani  v ostatních  zemích,  předpokládali  jsme,  že
nastala už konečně i pro nás chvíle změny. Strana měla v záloze dobře
vyzbrojené  Lidové milice, ale ty už proti zástupům revoltujících studentů
nevystoupily. Protestující občané vytvářeli tzv.  Občanská fóra, která vše
usměrňovala.  Bylo  to  jistě  všechno  hektické,  ale  spořádané.  Všechny
problémy měly vyřešit volby, tentokrát už skutečně demokratické.

Nebudeme se tu zabývat dalším vývojem, mnozí to dosud máme
v živé paměti. Bylo to však signálem k tomu, že nastal čas i pro skauty,
aby  se  opět  objevili  na  ulicích.  Už  dříve  se  leckde skauti  aktivizovali.
Např. v dubnu 1989 se v Beskydách na Ivančeně sešla skupina skautů na
setkání,  která  bývala  předtím  policií  rozháněna  a  kamenná  mohyla  jí
devastována.  V prvním  pololetí  1989  začal  v  Praze  vycházet  ilegální
skautský časopis ČIN. Bylo patrné, že doba dozrává ke změně.  
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Bájný pták tedy opět vstal z popele, oproti tomu mýtickému nikoliv
po pěti  stoletích,  ale  s periodou jednoho dvacetiletí.  Vrátila  se většina
těch, kdo před léty končili. S nimi často přicházeli i ti, kdo ve stranických
skupinách  při  minulé  obnově  ovlivňovali  zevnitř  vývoj  v samotném
JUNÁKU. Stejně  jako  celá  společnost  se  také  náš  skauting  jen  velmi
váhavě  a  jenom  polovičatě  vyrovnával,  či  spíše  nevyrovnal,  s rudou
minulostí  země.  Příliš  doslova byla  pochopena slova  Václava Havla  –
„nejsme jako oni“. Ale ne všude. Naše okresní rada, která preferovala
myšlenkovou  podstatu  skautingu,  vytvořila  takovou  atmosféru,  že  bylo
jasné, kam směřujeme a exponenti minulého režimu se k nám nehrnuli.

Vzpomínám na organizačního zpravodaje z let 1968-70, který byl
občanským  povoláním  lektorem  marxismu-leninismu  na  jedné
brněnské vysoké škole.  Tehdy nechtěl  vstoupit  do nově volené
okresní rady s poukazem na tuto svou činnost a prohlásil, že bude
raději  pomáhat  jejich  tvořícímu se  středisku.  Naproti  tomu jiný,
který  se  rovněž  přihlásil  ke  svému  členství  ve  straně  teroru,
ohradil se kategoricky s tím, že nikdy nebyl „v žádné zločinecké
organizaci“. Sebereflexe byla u různých lidí – jak vidět – různá. 

„Bývalí“ komunisté ovšem byli na všech úrovních. Dostali se též
mezi  zakládající  členy  Svojsíkova  oddílu. Krátce  po  „listopadu“  jsme
navrhovali  na  členství  v něm  jednoho  z  našich  střediskových  vůdců,
účastníku  jamboree  v roce  1947  ve  Francii,  kde  vedl  jeden  z oddílů
výpravy. To ho stálo další studia medicíny na Masarykově univerzitě, byl
perzekuován  a  živil  se  pak  manuálně. V jednom  ze  členů  SO poznal
„bachaře“,  který ho v kriminále trýznil,  takže toto ocenění odmítl.  Naše
družina  SO si velmi brzy odhlasovala, že nepřijme nikoho z „bývalých“,
dnes už je to pro celý oddíl zcela běžné. Pro vrcholné funkce v ústředí
pak bylo později požadováno předložení „čistého“ lustračního osvědčení. 

Významnou událostí se stal 5. valný sněm v pražské Lucerně ve
dnech  25.-26.  dubna  1992.  Měl  stanovit  nejen  směřování,  ale  také
všechny priority především v duchovní oblasti. Projednal opětné obnovení
našeho členství ve WOSM, které jsme sami přerušili v roce 1949, třebaže
aktéry  tohoto  činu  byli  samozvaní  a  proto  nepravomocní  lidé.  Sněmu
předcházela široká diskuse o naší slibové formuli a zejména o duchovní
podstatě českého skautingu, která byla předmětem kritiky už dříve, před
druhou světovou válkou.  Výslovné uvedení  „Boha“ ve formuli,  jak  bylo
jinde  samozřejmé,  stále  naráželo  na některé  výhrady jednotlivců.  Tyto
názory po čtyřiceti letech totality zdaleka nezmizely, spíše naopak. Přesto
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se našla schůdná cesta, když se do nově upraveného slibu dostala slova
o  službě  „nejvyšší  Pravdě  a  Lásce“. Bylo  to  vstřícné  především  těm
„hledajícím“,  přijatelné  také  pro  mezinárodní  skautské  orgány,  byla  to
však jakási „berlička“, která měla pomáhat překlenout názorové rozdíly,
které  stále  panovaly.  Nakolik  je  toto  slovní  spojení  všem srozumitelné
zůstává  základní  otázkou  pro  každého  z nás.  Pro  hluboce  věřícího  je
však zcela samozřejmé, že „Bůh je skutečně nejvyšší Pravdou a Láskou“.

Nedostatečné distancování od totality mělo ovšem další stinnou
stránku, jejíž důsledky stále přežívají. Neodvíjelo se to vše jak, jak jsem
uváděl  o  naší  okresní  radě.  Navíc  někteří  „bývalí“  komunisté  se  stále
považovali  za  tak  nepostradatelné  a  přímo  předurčené  k vedoucím
úlohám, že se zcela bezostyšně vetřeli do hnutí a na jeho vrcholná místa.
Byli dokonce mezi nimi také takoví, kteří na každou připomínku jejich rudé
minulosti reagovali nejen podrážděně, ale hrozili soudními postihy. Byli to
skuteční  skauti?  Zvláštní  roli  sehráli  činovníci,  kteří  se  soustředili
v jakémsi  „Kruhu“  kolem charismatického  a  velmi  vzdělaného  –  tehdy
ještě – křesťanského pedagoga, kladoucího si  krátce po válce za úkol
přinést do skautingu „nový vítr“, jak se v tehdejší atmosféře, plné nadšení
– jež už jsem také zmínil –, dělo téměř všude.  

Pavel Křivský (1912-89) byl pozoruhodnou osobností. Katolický kněz,
přemýšlivý  a  neustále  hledající,  spirituál  želivských  noviců-
premonstrátů, poté odpadlý kněz, archivář, komunista, agilní člen
Ústředního  akčního  výboru  JUNÁKA  v době  puče,  organizátor
letních junáckých borůvkových brigád v roce 1948, které údajně
pomáhaly emigrantům při přechodu hranic. Zatčený v roce 1952,
odsouzen na doživotí, v leopoldovském vězení pořádal pro spolu-
vězně přednášky, ale prý na ně také „donášel“. Soustředil kolem
sebe řadu skautských intelektuálů, jichž bylo snad až 300, v tzv.
„Kruhu“. Ti pak jeho myšlenky, jež ne vždy plně korespondují se
skautingem Baden-Powella, přenášeli dál. Jeho závěry ovlivňují už
třetí  skautskou  generaci.  Zasloužil  by  si  důkladné a fundované
prostudování nejen jeho života, ale také všech jeho názorů, které
prezentoval svým spolupracovníkům, spoluvězňům a blízkým. 

Přes všechny různé problémy český skauting už více než čtvrtinu
století svobodně slouží své zemi a jejímu mládí. Jsme přesvědčeni, že už
natrvalo, protože ani vnější poměry,  ani vnitřní situace země nezadává
výraznou příčinu k obavám z budoucnosti. Je to už také doba, která nám
dovoluje aspoň částečné hodnocení. Jaký je tedy náš skauting? Mám za
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to, že v mnohém odpovídá stavu společnosti, protože je jí tvořen a jeho
členové jsou také její součástí. Při tom ovšem předkládá všem, kdo ho
přijali,  mravní  mantinely,  aby  výchovou  příští  generace  a  charakterem
svých  dospělých  členů  i  jejich  morální  úrovní  také  národ  kultivovali.
Těžiště výchovné práce pak spočívá především na soustavné a nelehké
činnosti  vůdců přímo v jednotlivých oddílech. Lze pak říkat,  že  jaký je
vůdce, takový je celý oddíl. Ten byl, je a vždy bude nejdůležitější částí
skautingu. Vyšší organizační složky od středisek až po ústředí mají pouze
servisní úlohy, aby výchova byla řádně zajištěna. Ta vrcholná úroveň pak
má navíc ještě úkol  reprezentativní.  Měli  by v ní  vystupovat osobnosti,
které  mají  důvěru jak  uvnitř  hnutí,  tak  i  respekt  celé  společnosti.  Bylo
tomu  tak  už  tehdy,  když  byl  naším  nejvyšším  představitelem  A.  B.
Svojsík, stejně jako později za Táty Plajnera. Věřme, že také dnes takové
osobnosti mezi sebou budeme vždy mít a že nám pomohou získávat a
zejména udržet úctu a sympatie společnosti, která sice na jedné straně
sama úctu k hodnotám často postrádá, na straně druhé ji  však dokáže
jiným přiznat a též příznivě ocenit.
 

Mementa současnosti

Už více než století dělí český skauting od okamžiku, kdy ho přinesl jeho
zakladatel  Antonín Benjamín Svojsík také české mládeži. Během celého
toho času ho postihly tři vlny totalitních zákazů, které stály naše skauty
v úhrnném součtu téměř půl století útlumu. Z velmi stručného náhledu do
naší historie jsme poznali,  že pro naše hnutí  nebylo jiné cesty než se
podvolit,  protože oba zrůdné režimy by jistě  neváhaly krutě postihnout
také děti, pokud by je nerespektovaly. Dnes je to naštěstí už za námi a
hledáme cestu k budoucnosti. Přes všechny změny, které zatím ve světě
nastaly, zůstává skauting ve své podstatě věrný svým ideálům. Jinak by
totiž už nadále nebyl skautingem. Z naší minulosti bychom se však měli
poučit, abychom se vyhnuli chybám a omylům jejich opakováním.

Doba  od  našeho  vzniku  se  jistě  výrazně  změnila,  jednak  po
stránce  společenské,  ale  stejně  tak  i  intelektuální,  a  to  jak  v  morální
úrovni občanů,  tak v úrovni jejich vzdělání. Mezitím samozřejmě došlo
navíc k velkému technickému pokroku, dosažitelnosti služeb, hmotné a
sociální  jistotě.  Jsme  zemí  bohatou,  ač  řada  našich  spoluobčanů  při
pohledu  na  okolní  státy  podléhá  malomyslnosti,  pramenící  spíše  ze
závisti,  než z jejich  skutečné nouze.  Jak se bude naše ekonomická a
především morální úroveň dále rozvíjet, je věcí nás všech. Také skauting
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se na tomto vývoji může podle svých sil a zaměření účinně podílet. Je to
v jeho reálných možnostech a cílech. Službu vlasti považoval za prioritní
od samého začátku a proto se stala i součástí skautského slibu.  

 
Jestliže v roce 1945 zvažovali naši představitelé, zda v poválečné

danosti v tehdy se tvořících socializujících, silně levicově orientovaných a
komunisty  řízených  podmínkách  bude  vůbec  reálné  skauting  obnovit,
jestliže jsme po neblahé dvacetileté zkušenosti obnovili hnutí v roce 1968,
jakmile  se  zdálo,  že  vnitřní  poměry  nám  to  dovolí,  je  přirozené,  že
k obnově došlo také po listopadu 1989, když byla naděje na definitivní
obnovu  demokracie  tak  vysoká.  Naše  minulost  a  také  její  dokonalé
poznání by nám však měly být pomocí k nasazení správného kurzu další
cesty do budoucna.

Hned v prvých dnech po obnově přišla řada ochotných, kteří  se
chtěli podílet na budování „nového“ hnutí. Někteří byli odchovanci těch,
kdo před časem podle přání  Rudolfa Plajnera  neopustili své oddíly.  Ne
všude však se podařilo zachovat aspoň zdání skautské podstaty, takže
při  ponechání  skautského  programu  se  vše  změnilo  na  tehdy  běžný
PIONÝR s potlačením politického vlivu,  ač i  to  bylo  někdy diskutabilní.
Jejich pojetí další činnosti v obnoveném JUNÁKU  by pak představovaly
jen jakési  „pionýrské“ oddíly bez pionýrů v čele. Někdy jsme se setkali
s velmi konkrétními představami specifického zaměření. Setkal jsem se
s návrhem jednoho ochotného dobrovolníka, který chtěl  založit  pro děti
svých blízkých přátel skautský horolezecký oddíl, když pro tyto svěřence
nenalezl jinde pochopení. Samo o sobě to jistě nebylo nemožné, neměl
však vůbec představu o tom, jak by v něm také naplňoval skautskou ideu,
o níž ostatně neměl ani nejmenší potuchu. Nešlo zde jen o program, ale
především o jeho směřování. Až kuriózně vyznělo horování dívenky, jak
se zdálo členky jisté organizované „naturistické“ (totiž nudistické) skupiny,
o jejich úzkém sblížení s kterýmsi „skautským“ oddílem. 

S takovými výstřelky není obtížné se vypořádat.  Daleko horší to
bývá s různými „reformátory“ myšlenkového náboje skautingu. Ať už jde
o epigony  „kruhařů“,  či takových, kdo odmítají nejen náboženské pojetí
obsahu  prvního  mravního  principu,  ale  duchovní  zakotvení  skautingu
vůbec. S líbivým sloganem „my jsme přece už dnes dál“  se schovávají za
jakousi  blíže  nedefinovanou  obecnou  morálku  a  slušnost.  Odbourání
kteréhokoliv kaménku pestré mozaiky skautské spirituality vyvolá nutně
dominový efekt, kterým ze skautingu zmizí všechno to, co ho činí sebou
samým. Dokladem toho může být provokativní článek v našem časopisu
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z podzimu 2014, který chtěl vyvolat širokou diskusi na téma „více ,punku´
do skautingu“.  Vyjadřoval lítost nad tím, že v našem hnutí  „zatím pořád
není  moc  raperů,  metalistů,  rockerů,  nebo  motorkářů“,  tedy  takových
„jevů“, balancujících často až na samém okraji propasti satanismu. 

Řekli jsme už, že dobrý skauting stojí jen na dobrých vůdcích, při
jejich nedostatku může do něj vniknout mnoho zla. Je jistě dobře, že se
jejich výchově věnuje patřičná pozornost a že se požaduje, aby také měli
k této službě příslušné skautské vzdělání.  Zřizujeme tedy pro ně sami
četné vůdcovské kurzy – někdy tématicky zaměřené –, v nichž získávají
vůdcovský  dekret,  potřebné  oprávnění,  požadované  též  našimi  úřady.
Jako jakýsi „postgraduál“ pracuje pro to hodně lesních škol, doplňujících
už zkušeným vůdcům mnohé z teorie, ale také ze skautské praxe i jiných
důležitých poznatků. Ačkoliv tuto širokou nabídku je potřeba jen uvítat,
přesto tu nastupuje též možné riziko, aby snad nedošlo k jejich devalvaci
už třeba tím, že atraktivita převáží nad kvalitou. Bude tedy úkolem těch,
jimž řízení vzdělávání přísluší, aby tomu pozorně a soustavně bránili.

Skauting již svou podstatou, cíli, duchovní orientací, metodikou a
programem je zcela nadčasovou institucí, sloužící mravnímu, kulturnímu
a intelektuálnímu povznesení nejen mladých lidí všude tam, kde je v jeho
pravé podobě přijímán. Již více než jedno století oslovuje lidi dobré vůle
ve světě i u nás, vede je životem přijetím jeho mravních principů, všech
bodů skautského zákona i jeho denního příkazu, v duchu jimi dobrovolně
složeného skautského slibu tak, aby každý z nich byl 

 „připraven k obraně Dobra a Krásy.“
 

V Ivančicích v říjnu L. P. 2015
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