
 

 

 

 

 

 

Junák - český skaut a Hornické muzeum Příbram 
 

si Vás dovolují pozvat  

ve čtvrtek 23. června 2016 od 14 hodin 
 

na slavnostní otevření stálé výstavní expozice 

Skauting ve třetím odboji 
  

Památník Vojna 
Lešetice u Příbrami      Info: 602 686 725 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po únoru 1948, kdy se v Československu chopili moci komunisté, se skauting u nás – po předchozí 

pauze v době nacistické okupace – opět dostal do klatby.  

Ruku v ruce s útlumem činnosti Junáka začalo období perzekucí skautských vůdců a činovníků. Spolu  

s nimi se dostaly do hledáčku Státní bezpečnosti i mnohé oddíly, které pokračovaly v práci s mládeží  

v ilegalitě, stejně jako skauti a skautky na prahu dospělosti, jež se zapojili do odbojové činnosti. 

Komunistický režim viděl ve skautingu jednoho z úhlavních nepřátel „lidově-demokratického“ zřízení. 

Na přelomu 40. a 50. let začala série trestních stíhání a soudních procesů, které poslaly za mříže 

věznic a do táborů nucených prací více než 700 skautů. Mnozí pak i dlouhá léta strávili v uranových 

dolech na Jáchymovsku a Příbramsku, v kamenolomech, válcovnách a dalších těžkých provozech.  

Při procesech s členy Junáka vyřkla justice i řadu doživotních trestů. Desítka skautů, kteří se dle 

soudců v rudých talárech dopustili vlastizrady přímým zapojením se do odbojových akcí proti 

komunistickému režimu, byla dokonce popravena. Řada dalších se sice vězení vyhnula, byli však 

nuceni opustit své profese a dělat často jen podřadnou práci.  

Obdobná – byť na tresty již mírnější – situace nastala i po roce 1970. Skautská organizace Junák byla 

po krátké obnově v období pražského jara znovu postavena mimo zákon, a tzv. normalizace přinesla 

další perzekuce skautských činovníků. Uběhly pak téměř dvě desetiletí, než se skauting mohl po 

listopadu 1989 znovu svobodně nedechnout, a potřetí povstal z popele zdánlivě vyhaslých ohnišť.  

Zejména na období zapojení se skautů do třetího odboje na sklonku čtyřicátých a v průběhu 50. let se 

zaměřuje výstavní projekt Lilie za ostnatým drátem – Skauting ve třetím odboji. Stálá expozice, 

kterou připravil Junák – český skaut / Kmen dospělých ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram, 

bude otevřena ve čtvrtek 23. června ve 14 hodin v areálu bývalého tábora nucených prací – dnes 

Památníku Vojna v Lešeticích u Příbrami. 

14.00 Prohlídka Památníku Vojna 

15.00 Slavnostní otevření expozice Lilie za ostnatým drátem – Skauting ve třetím odboji 

16.00 Bohoslužba za oběti komunistického režimu v letech 1948 – 1989, 

celebruje emeritní biskup Plzeňské diecéze Mons. František Radkovský  

17.00 Beseda s autory výstavy a dalšími hosty 

18.00 Ukončení vzpomínkového setkání 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Památník Vojna 
expozice Hornického muzea Příbram 

Lešetice u Příbrami 

 

           GPS: 

        49.6396586‘ N 
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