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Abstrakt
SOUHRN
Práce se zaměřuje na období Normalizace, zejména na dějiny skautingu v Praze v letech 1968
– 1989. Popisuje historii hnutí v tomto období a pomocí metody orální historie tematizuje
základní přístupy skautských činovníků ke konci organizace Junák a také jejich další činnost.
Skrze koncept kolektivní paměti pak hledá důvody rozdílných pohledů a představ i s jejich
historickými kořeny a důsledky. Nakonec také sleduje individuální příběhy jednotlivých
skautských vedoucí na pozadí běhu „velkých dějin“.

KLÍČOVÁ SLOVA
Orální historie, paměť, skauting, Junák, Praha, Kruh, Psohlavci, Normalizace, volný čas.

TITLE
Prague scouting in the era of Normalization – stories of scout leaders. With focus on critical
years 1968 – 1970

ABSTRACT
This paper focuses on the era of Normalization, specifically on history of the scouting in
Prague in years 1968 – 1970. It describes history of the movement in this period and, through
the method of oral history, explores main approaches of scout leaders regarding the end of the
organisation. It searches, with the help of the concept of collective memory, for the main
reasons of different views and expectations, including their roots in the history and future
consequences. In the end it also pursues individual stories of scout functionaries on the
background of big history.

KEYWORDS
Oral history, memory, scouting, Junák, Prague, Kruh, Psohlavci, Normalization era, leisure
time.

5

1. Úvod

Období Pražského jara je možné charakterizovat především jako obnovení iniciativy a
autenticity občanské angažovanosti Čechoslováků. Pád konzervativního Antonína Novotného
na začátku ledna 1968 a nástup Alexandra Dubčeka znamenal široké vzepětí rovněž dětských
a mládežnických organizací, jež zatoužily po novém poli působnosti bez svazujících direktiv
Československého svazu mládeže, který se jen málo zajímal o moderní metody výchovy
mimo základní ideologické poučky.
Polednová politika umožnila i vznik mnoha spolků. Ať už Studentského
vysokoškolského svazu, různých politických uskupení (např. KAN),1 sdružení politických
vězňů (K231)2 či i obnovení organizace československých skautů – Junáka.
Česká skautská organizace si prošla mnoha peripetiemi, které vyjadřovaly její vnitřní
neslučitelnost s totalitními režimy. Proto byl 1. ledna 1950 Junák již podruhé – tentokráte
komunistickým režimem – zakázán a mnoho jeho členů končí ve věznicích, uranových dolech
i na popravišti. 3
Právě krátké období let 1968 – 1970, kdy došlo k opětovnému obnovení (a zániku)
tohoto dětského a mládežnického hnutí, je ústředním předmětem této diplomové práce. Jde
totiž o zcela názornou ukázkou různých přístupů a jednání po prvotním nadšení Pražským
jarem, přes vzepětí k odporu po okupaci 21. srpna 1968 až k plíživě nastupující Normalizaci,
která je dodnes poměrně logicky resistentní vůči jednoduchým náhledům na historii. Zároveň
do značné míry platí, že život členů Junáka v tomto relativně krátkém časovém úseku je i
určitým odrazem života celé společnosti.
Celý text této se opírá především o rozhovory vedené metodou orální historie s osmi
pamětníky z řad bývalých skautských činovníků, kteří v tomto období působili v pražském
regionu. Využívány však jsou i nahrávky další, které k tomuto tématu pořídili jiní badatelé.

1

Klub angažovaných nestraníků byl založen 5. 5. 1968. Jeho cílem je vstup do politiky občanům bez
komunistické stranické legitimace. Viz PECKA, J. (ved.) – BELDA, J. – HOPPE, J. Občanská společnost (19671970). Emancipační hnutí uvnitř Národní fronty 1967 – 1970. Díl 2. Svazek 1. Brno 1995. ISBN 80-85270-42
2
Spolek pro politické vězně odsouzené dle zákona 231 na ochranu republiky. Ustavenk 1. 5. 1968 za účasti více
než 2000 delegátů. Tamtéž.
3
K tomu více in LEŠANOVSKÝ, Karel. Se štítem a na štítě: nezradili skautský slib. Praha 2000. ISBN 80-2385630
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Práce rovněž využívá bohatý archivní materiál dostupný zejména ve Skautském institutu
Antonína Benjamína Svojsíka.
Je třeba zmínit, že Normalizací rozumím zejména období do konce roku 1970, kdy
definitivně upevňuje svou moc stranické křídlo kolem prvního tajemníka Gustáva Husáka a
zároveň dochází ke sloučení organizací Junák a Pionýr do jednotné PO Socialistického svazu
mládeže. V tomto čase se zřetelně vyjevují určité názorové rozpory na fungování i zánik
organizace, jež do jisté míry dělí pamětníky na dvě poměrně zřetelně ohraničené skupiny
(jakkoliv stanovisky jednotlivců vnitřně rozrůzněné). Zároveň jde o období také nejbohatěji
pokryté pramenným materiálem (což je jen logické, vzhledem k zákazu organizace po roce
1970) i samotnými vzpomínkami narátorů, jež s ním spojují mnohé emoce.
Konečně každý badatel by se rovněž měl čestně přiznat k případným limitům své
objektivity, které v tomto případě mohou u mé osoby vycházet z původního důvodu pro výběr
daného tématu – je totiž vždy otázkou, kde končí osobní motivace a začíná subjektivní
hodnocení.
Normalizace byla obdobím, kdy velká část společnosti zcela pozbyla sympatií
k vládnoucímu komunistickému režimu. Tento fakt si uvědomují i představitelé Sovětského
svazu a dochází tak k udržení „loajality“ jiným způsobem – Brežněvovou doktrínou.4 ČSSR
však již po období Pražského jara nikdy nezískala zcela zpět svůj charakter z dob padesátých
let a až do pádu východního bloku je možné sledovat určitou míru rezignace bezpečnostních
složek na kontrolu (a zejména represi) soukromého života svých občanů, pokud ti navenek
zachovávali svou loajalitu.5 Tím byl v některých oblastech umožněn určitý rozvoj
autentického života.6 Režim tedy v posledku volil proti svým odpůrcům spíše tvrdý nátlak než
přímý útlak.
Tato skutečnost je dle mého soudu základní fólií pro pochopení postupující tzv.
„Normalizace“ v rámci mládežnického hnutí a právě její průběh a vliv na junácké činovníky
mě zaujal už jen spektrem reakcí, které vyvolávala u nich a dodnes i vyvolává u „skautské

4

Brežněvova doktrína v podstatě vyhrazovala právo Sovětského svazu na vojenský zásah do jiné socialistické
země, pokud by hrozil její přechod ke kapitalismu a demokracii.
5
K této problematice „dvojí tváře“ je možné doporučit knihu od HAVEL, Václav. Moc bezmocných. Praha
1990. ISBN 80-7106-005-4
6
Viz VANĚK, Miroslav a kol. Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v
Československu. Praha2002.ISBN 80-7285-016-4
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veřejnosti“, k níž se sám řadím.7 Jasně řečeno jde o období mnoha velmi obtížně řešitelných
morálních dilemat, které dělí narátory a do jisté míry i další skautské generace. V tomto
smyslu se pak jeví jako samozřejmé využít metod orální historie, která umí velmi dobře
zprostředkovat pochopení doby, často lépe než písemné prameny, zejména pokud jsou
většinou úřední povahy.
Samotné téma vyžadovalo velmi pečlivý výzkum, který si dal za cíl postupně
„rozklíčovat“ toto složité období zodpovědným archivním bádáním i studiem dobového tisku,
kdy se badatel jen po velmi drobných krůčcích může začít v celé problematice orientovat a
dále jej ozřejmit pomocí rozhovorů s pamětníky.
Nelze rovněž v úvodu nezmínit, že výběr pražského regionu měl velmi zásadní vliv na
směřování celé práce, jelikož právě v hlavním městě se odehrávala vrcholná politika skautské
organizace, v jejíchž nejvyšších složkách byli aktivní i někteří narátoři. Domnívám se však, že
tento aspekt práci spíše prospěl, byť tím téma samotné získalo poněkud širší význam. V tomto
případě také nejde ani o zaměření čistě na nejvyšší společenské elity, jelikož vysoké postavení
v rámci komunistického režimu je logicky jen v omezené míře slučitelné s vysokým
postavením v rámci české (československé) skautské organizace.

7

Autor této práce je od roku 1995 členem Junáka v pražském 56. středisku Hiawatha a zároveň také členem
projektu Skautské století, který se zabývá zejména zaznamenáváním vzpomínek pamětníků z řad českého
skautingu. Viz http://skautskestoleti.cz
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2. Metodologie
V této části je nutné definovat, jaké badatelské postupy v práci hodlám užívat a jak
s nimi konkrétně zacházím.Vedle již zmíněné metody orální historie je možné zmínit jako
teoretické východisko celého problému (tj. odlišnosti přístupů k vypořádávání se
s Normalizací v rámci české skautské organizace) i koncept „kolektivní paměti“, ovšem při
samozřejmém respektování jeho určité problematičnosti zvláště při zacházení s jednotlivci a
menšími skupinami. Nelze totiž opomíjet, že kolektivní paměť je v posledku jen pracovním
pojmem a, jak rád dodávám, v podstatě neexistuje, jelikož bez svých „médií“ (tedy
jednotlivců a především jejich jednotlivých „pamětí“) nemá žádného nositele.
Zároveň se opírám i o již zmíněný velmi bohatý archivní materiál, který je
nashromážděn ve Skautském institutu Antonína Benjamína Svojsíka a k němuž jsem měl plný
přístup. Zde je nutné zmínit především rozsáhlou sbírku, jíž nashromáždil Karel Lešanovský –
Kay pro svou publikaci Stručné dějiny československého skautingu v období 1968 - 1970.8
Dále se jedná například o pozůstalost Františka Kašpárka, předsedy Pražské rady Junáka
v letech 1969 – 70.9
V tomto smyslu jde o nutné a velmi užitečné doplnění příběhů pamětníků zejména
pomocí zápisů jednání vrcholových skautských institucí v letech dočasné obnovy organizace
(včetně Pražské rady Junáka) jakož i ostatních mládežnických organizací. Dále pak relevantní
dobový tisk, fotografie, soukromou i úřední korespondenci a nakonec postupy i výsledky
práce tzv. Historické komise Ústřední rady Junáka, vzniklé po roce 1989, jejíž původní cíl sepsání historie československého (později českého) skautingu - došel nakonec jen velmi
částečného naplnění ve formě výše zmiňované publikace Karla Lešanovského.10
Pro studium jsem nejprve hodlal využít i poznatky z Archivu bezpečnostních složek.
Bohužel jak se ukázalo, velká část materiálů k danému období již byla skartována a jiné
(např. složky sledovaných a spolupracovníků StB z řad členů Junáka) se po pročtení jevily být
příliš mimo téma, jelikož Státní bezpečnost v letech 1968 – 1970 nevyvíjela přímou činnost
proti skautingu.

8

Celá sbírka je dostupná v rámci fondu Kay 1968 - 1970
SI ABS, Fond Pozůstalost Františka Kašpárka
10
Viz LEŠANOVSKÝ, Karel. Stručné dějiny československého skautingu v období 1968-1970. Praha 2003.
ISBN 80-239-2100-2
9
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2.1. Orální historie jako výzkumná metoda
Centrálním badatelským přístupem je v této práci, jak již bylo řečeno, metoda orální
historie, konkrétně formou životopisných vyprávění činovníků Junáka aktivních v Praze. Zde
si dovolím jistou stručnost, zejména v otázce historie disciplíny, což je dle mého názoru
umožněno především tím, že se obor jeví jako již poměrně známý a etablovaný do oficiálních
badatelských struktur i v rámci České republiky.
Orální historie do určité míry navazuje na nejstarší a tedy nejpřirozenější způsob
předávání zkušeností v lidské společnosti, tedy předávání pomocí ústního vyprávění. Svůj
vědecký rozměr však získává až od konce první poloviny dvacátého století, konkrétně ve
Spojených státech amerických, kdy v roce 1948 vzniká při University of Columbia první
orálně-historické badatelské centrum.11 Přes četné úspěchy vznikajícího oboru, který byl
podpořen i vznikem a rozvojem vhodné techniky – magnetofonového pásku, dochází
k založení mezinárodní organizace až v roce 1996 ve švédském Göteborgu. Konečně v našem
prostředí se prosazuje v důsledku vlastního výzkumu a poprvé se výrazně etabluje v roce
2000 vznikem Centra orální historie při Ústavu soudobých dějin Akademie věd. 12
Orální historie je kvalitativní metodou,13 jež si bere za předmět zájmu především
samotné pamětníky jednotlivých událostí a jejich životní příběh, názory i interpretace
jednotlivých událostí, jejichž smysl právě narátor (vypravěč, pamětník) může nejlépe
ozřejmit,14 a to ať už jejich průběh výrazněji spoluurčoval či byl spíše nucen se jim
přizpůsobit. Či přesněji: „Bezprostředním cílem konkrétní práce v orální historii je
uskutečnění (získání) rozhovoru, který rozšiřuje naše poznání o určité historické události
(období), o prožitku, aktivitě a postojích toho, kdo rozhovor poskytuje, k této události
(období), nebo přináší obraz celého jeho dosavadního života v kontextu jeho osobních i
společenských vztahů, významných historických událostí i každodenního života.“15

11

Viz VANĚK, M. – MÜCKE, P. – PELIKÁNOVÁ, H.. Naslouchat hlasům paměti: Teoretické a praktické
aspekty orální historie. Praha 2007. ISBN 978-80-7285-089-1
12
VANĚK, Miroslav: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha 2004. ISBN 80-7285-045-8, s. 8
13
Kvalitativní přístup se zdá být vhodný zejména pro obory zabývající se lidskou zkušeností, jedním z typů
kvalitativního výzkumu je pak i analýza rozhovorů. Srov. : STRAUSS, A. L. - CORBIN, J. Základy
kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Praha 1999. ISBN 80-85834-60-X, s. 1112
14
Srov.: Viz VANĚK, M. – MÜCKE, P. – PELIKÁNOVÁ, H.. Naslouchat hlasům paměti. Citované dílo (dále
jen C. d.).
15
VANĚK, Miroslav: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. C. d. Str. 53
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Orální historie tedy nestojí v protikladu k pramenům písemným. Naopak obě tyto
ústřední složky se při výzkumu soudobých dějin vhodně doplňují, ověřují jedna druhou a do
značné míry tak dodávají historickému výzkumu možnosti, jaké dříve neměl.16 Prozatím jde
tedy (i díky relativně nedávnému objevu zvukových zařízení pro záznam rozhovorů) o
metodu spjatou se soudobými dějinami, jež byly u nás datovány až od roku 1938.17 Pro
potřeby oboru je ovšem logicky toto období rozšířeno na události, které mají ještě své živé
pamětníky.
Zároveň povaha základního „pramene“ orální historie, kterým je lidský jedinec (jakožto
přímý aktér historických událostí), naznačuje širší možnosti použití metod dalších
humanitních disciplín, zejména antropologie, psychologie či sociologie. Zde také platí, že
relativně nízké stáří disciplíny dává badateli větší volnost, jelikož svým samotným výzkumem
jej může dále rozvíjet a přidávat tak nové cesty, kterými se dále orální historie vydává.18
Samotný rozhovor je v zásadě možné provést ve dvou základních variantách. První,
můžeme říci obvyklejší, je životopisné vyprávění (do jisté míry splývá s „životopisným
příběhem“, který více naznačuje v podstatě uzavřený děj), kdy badatel ponechává v prvním
setkání prostor pamětníkovi, aby převyprávěl základní průběh svého života. Teprve do
druhého rozhovoru si pak tazatel připraví sérii doplňujících otázek, jež se případně mohou
vztahovat i pouze k samotnému výzkumnému záměru (pokud je ten takto specifikován).
Další možností je pak systém otázek a odpovědí týkající se určitého tématu. V tomto
případě je nejlepší označovat výsledek termínem „interview“.19 Jde o způsob, jež má v zásadě
větší míru uplatnění při zaměření na jedno obecnější téma, k němuž je vhodné využít také
větší množství pamětníků. Váží se tak k němu i možné nevýhody. Takto provedený rozhovor
často může jít přespříliš po povrchu událostí a jejich samotné interpretace aktéry (pamětníky)
se vytrácí na úkor neutrálních odpovědí až dotazníkového rázu. Badatel si zároveň tímto
způsobem spíše ověřuje své hypotézy a má menší možnost je nově vytvářet. V zásadě také
obtížněji dochází ustavení důvěry mezi badatelem a narátorem, což na druhou stranu nemusí
být nevýhodou (zejména pokud mají být výsledky rozhovoru vyhodnoceny statisticky). V této

16

Srov.: VANĚK, Miroslav: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. C .d. Str. 10
Viz VAŠÍČEK, Z. – MAJEROVÁ, F. Minulost, současnost, paměť a dějiny, in Soudobé dějiny XI/4. Praha
2003, ISSN 1210-7050. Str. 30
18
Pokud se v nedávné i současné době mluví o orální historii jakožto „módním oboru“ (v některých případech i
s určitým pejorativním nádechem), pak nelze tento aspekt nezmínit jakožto jeden z navýsost logických důvodů.
19
VANĚK, Miroslav: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. C. d. Str. 54
17
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diplomové práci jsem se, jak již vyplývá z úvodu, zaměřil na první způsob, tedy životopisné
vyprávění.
Oba přístupy samozřejmě vyžadují předcházející rešerši, tedy zjištění toho, co je již
známé. V případě orální historie je dobré počítat s tím, že takto zjištěná fakta mohou
kolidovat s výpovědí pamětníka. Konfrontace narátora s tímto problémem je povětšinou
odkládána až na konec druhého rozhovoru či později - jde o takzvanou „fázi sporu“.20
Samozřejmě pamětník se může do rozporu s fakty dostat vědomě i nevědomě.
Vzhledem ke specifickému vztahu vypravěč – tazatel, kdy oba utváří výsledek rozhovoru, se
narátor sám velmi často může snažit badatele v podstatě přesvědčit o validitě vlastních
interpretací historických událostí (což je jen přirozené) a úmyslně i neúmyslně vypouští či
opomíná události, které by jeho vyprávění a argumentaci mohly narušit. Zde je potřeba dodat,
že vzniká de facto „vztahový trojúhelník“ i díky uvědomění vypravěče, že jeho příběh mohou
do budoucna číst a interpretovat i členové širší veřejnosti (včetně badatelské). V problematice
pravdivosti výpovědi pamětníka však již vstupujeme na pole spolehlivosti paměti,
individuální a (zejména) kolektivní, čemuž se věnuji v následující podkapitole.

20

VANĚK, M. – MÜCKE, P. – PELIKÁNOVÁ, H. Naslouchat hlasům paměti. C. d. Str. 105-106

12

2.2. Problematika individuální a kolektivní paměti
Jak již bylo řečeno, velmi zajímavým pojmem pro studium soudobých dějin, zvláště
v případě metody orální historie, zdá se mi být „kolektivní paměť“. Právě skrze ni je možné
pochopit, jakým způsobem narátor své vzpomínky strukturuje, co se v jeho příběhu objevuje a
co je naopak opomenuto.
S tímto konceptem poprvé v roce 1925 přichází francouzský sociolog Maurice
Halbwachs,21 přičemž lze říci, že i díky postupnému etablování oboru orální historie dochází
k jeho dnešnímu rozvoji. Ostatně samotná vzpomínka je předávána především ústně, skrze její
sdílení se utváří skupina.
Maurice Halbwachs tvrdí, že i přestože je nositelem vzpomínky vždy jedinec, k jejich
vytváření a upevňování dochází právě ve společnosti a zároveň jiní lidé tyto naše vzpomínky
také dále rozvíjí. 22 Vzpomínka na nějakou událost se pak může stát součástí různých tzv.
„rámců paměti“, které vychází z rozdílných kolektivních pamětí. 23 Kombinace kolektivních
pamětí do značné míry utváří osobní identitu každého jedince.24„Memory is the faculty that
enables us to form an identity, both on the personal and on the collective level.”25Jinak řečeno
skrze sdílenou kolektivní paměť můžeme být součástí skupiny a naopak existence skupiny
vytvoření a zejména další předávání kolektivní paměti podmiňuje. Každá vzpomínka má tedy
svůj přesah, díky němuž spadá do určitého „sociálního rámce.“26
Jedinec samotný se dle dané skupiny nejen orientuje a sdílí s ní určité cíle, ale hledá
skrze ji vlastní uplatnění.27 Jen ve společnosti dalších lidí může získat určité postavení, jeho
vlastní kvality v ní dostanou své potvrzení. Na oplátku skupina od jedince vyžaduje určitou
míru loajality a píle. “Each ‘we’ is constructed through specific discourses that mark certain
boundary and define the principles of inclusion and exclusion. To be part of the identity of
such a group is to participate in the group’s history which often exceeds the boundaries of

21

Viz HALBWACHS, M. On collectivememory. Chicago 1992. Původně se pojem objevuje v knize Les
Cadressociaux de la mémoires roku 1925 a později v Les mémoirescollectives roku 1950, tedy několik let po
autorově smrti.
22
Viz HALBWACHS, M. On collectivememory. C.d. Str. 38
23
Tamtéž. Str. 52
24
Srov.: LE GOFF, J. Paměť a dějiny. Praha 2007. ISBN 978-80-7203-862-6. Str. 111
25
ASSMANN, Jan. Komunikativní a kulturní paměť. Předneseno 7. 2. 2008 na FHS UK. Str. 2
26
OLŠÁKOVÁ, D. K diskuzi o paměti v českém kontextu “druhého života”. In Dějiny, teorie, kritika. 1/2004.
Č. 2. Str. 272 – 273
27
TODOROV, Tzvetan. Zneužívání paměti. In Antologie francouzských společenských věd: Politika paměti.
Cahiers du CeFReS n 13. Praha 1998. ISBN 80-902196-3-2. Str. 112- 113
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one’s individual life span. To participate in the group’s vision of its past, then, means that one
has to learn about it. One cannot remember it, one has to memorize it.”28
Skrze paměť jednotlivec i skupina také prožívají a vnímají plynutí času. Orientují se
v jednotlivých událostech a rozeznávají posloupnost minulého.29 Tento aspekt by ovšem
neměl být v rámci orální historie přeceňován, jelikož povaha paměti se jeví častěji asociativní
než čistě chronologická.30 Samotná skupina (a tedy i její kolektivní paměť) se v čase mění, jak
se mění zkušenost jejích členů a její obsazení samotné. Předáván je pak zejména příběh
(prožitek), který se nejlépe pamatuje a který poskytuje porozumění, umožní posluchači vcítění
se. Událost sama (děj) má pak přednost před jejím přesným časovým zařazením či
obsazením. 31
Velmi důležitým předpokladem, který vůbec umožňuje vznik kolektivního konsensu, je
ovšem zapomínání. To vytváří ucelený příběh nejen skupiny, ale i jedince samotného.
Konsensus je udržován sdílením toho, na čem se jednotlivé „já“ v rámci „my“ shodnou.
Jednotlivec tak nahlíží na okolní realitu prismatem své skupiny, pamatuje si to hodící se
(funkční) do její kolektivní paměti a naopak zapomíná to, co by s ní kolidovalo.32
Orální historie se v případě selekce vzpomínek logicky zaměřuje především na jedince
samotného. Domnívám se tedy, že tak tento původní aspekt tematizace paměti nutně svým
vlastním bádáním rozvíjí a blíže ukazuje, jakým způsobem se děje „kolektivní zapomínání“
skrze vědomé i nevědomé nepředávání části osobního příběhu po rovině pamětník – badatel.
Tato selekce se tak například dle Zuzany Kusé děje z hlediska požadavků přítomnosti (v níž
narátor svůj příběh vypráví). Vyprávění jednotlivce také podrobuje a potlačuje soukromé
vzpomínky ve prospěch tzv. „velkých dějin“ či zájmů samotné kolektivní paměti. Dalším
kriteriem výběru je i snaha o zachování vlastní sebeúcty (respektu), Pollyanin princip – tedy
vytěsňování špatných vzpomínek a nakonec vyřazování z hlediska zachování souvislé linie
celého vyprávění.33

28

ASSMANN, Aleida. Re-framing memory.Between individual and collective forms of constructing the past. In
TILMANS, Karin – VAN VREE, Frank – WINTER, Jay (eds.). Performing the past.Memory, history and
identity in modern Europe. Amsterdam 2010. ISBN 978 90 8964 205 9, Str. 37 - 38
29
RICOEUR, Paul. Myslet a věřit. Praha 2000. ISBN 80-7017-421-8. Str. 160
30
VANĚK, Miroslav: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. C. d. Str. 73
31
TODOROV, Tzvetan. Paměť před historií. In Antologie francouzských společenských věd: Politika paměti.
Cahiers du CeFReS n 13. Praha 1998. ISBN 80-902196-3-2. Str. 35
32
Tamtéž. Str. 40
33
VANĚK, M. – MÜCKE, P. – PELIKÁNOVÁ, H.. Naslouchat hlasům paměti. C. d. Str. 66 – 67;
Srov.:„Psychologové a psychoanalytici konečně v souvislosti se vzpomínkou nebo ve vztahu k zapomnění
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Dalším velmi důležitý způsob selekce vzpomínek, který do určité míry hraje roli i
v našem tématu, je možné zařadit pod termín biokracie, jež v podstatě znamená, že narátor,
který se nachází na vyšším stupni společenského žebříčku, může mít tendenci provádět tzv.
„autocenzuru“ a podávat tak svůj životní příběh až ve formě jakéhosi neutrálně (oficiálně)
znějícího životopisu. Tedy zejména opomíjí a vynechává události, které by mohly narušovat
jeho obraz, jaký má (a nadále má mít) zejména veřejnost.34
Tím ovšem není řečeno, že by lidská paměť byla nespolehlivým zdrojem. A historie
naopak objektivní pravdou. Oba tyto ústřední přístupy k minulosti se nutně doplňují. Oba
mají své způsoby výběru podstatného a selekce méně důležitého. Svůj způsob výběru a
zpracování událostí. Badatel se snaží analyzovat, a tedy vytváří obecné kategorie, zatímco pro
paměť je ústřední příklad a jisté specifické podrobnosti.35 Historie je však sama vždy vsazená
do svého kulturního prostředí, obdobně i badatel sám. „…i tazatelův (historikův) postoj
k narátorovým sdělením je nezbytně subjektivní, ovlivněný osobní zkušeností, prožitky, postoji
a ideologií.“36
Rovněž i kombinací příběhů pamětníků se lze dobrat i k objektivním faktům, jelikož
každý z nich může představovat střípek mozaiky. Ještě důležitější však je, že paměť může stát
proti historii a být i pravdivější, právě i díky tomu, že ani badatel není zcela objektivní a jeho
práce je vždy jen vlastní interpretací minulosti. „Národní příběhy vyprávěly ještě donedávna
o hrdinném odporu národů proti okupantovi a o hrstce zrádců, která kolaborovala,
individuální paměti ale věděly, že lidé se snažili nějak přežít, a všichni tedy činili nejrůznější
kompromisy na hranici možného a morální. Ústup oficiálních dějin… byl v tomto smyslu
vítězstvím paměti nad dějinami, paměť se ukázala být pravdivější…“37
V posledku tedy považuji orální historii za nejlepší způsob, jakým zkoumat individuální
i kolektivní paměť. Při samozřejmém vědomí si všech rizik zařazování konkrétních
vzpomínek do širších analytických kategorií. Domnívám se však, že je díky tomu možné
dobrat se nových pohledů na minulost a zároveň ji i lépe pochopit.
V této práci pak termín „kolektivní paměť“ pomáhá vysvětlovat právě existenci určitých
názorových skupin mezi pražskými činovníky Junáka a zároveň narátory. Je zároveň třeba
zdůrazňovali vědomé či nevědomé manipulace paměti, jaké způsobuje prospěch, efektivita, touha, zábrana či
cenzura.“ In LE GOFF, J. Paměť a dějiny. C.d. Str. 70
34
VANĚK, Miroslav: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. C. d. Str. 66
35
TODOROV, Tzvetan. Paměť před historií. C. d. Str. 42
36
VANĚK, Miroslav. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. C. d. Str. 102
37
TŘEŠTÍK, Dušan. Češi a dějiny v postmoderním očistci. Praha 2005. ISBN 80-7106-786-5. C. d. Str. 95-96
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zmínit, že tématem je zde především „komunikativní paměť“ (tedy v podstatě paměť skupiny
žijících jedinců, jež jsou spolu v přímém kontaktu), kterou Jan Assman definuje proti paměti
kulturní, jež je zejména více navázána na dějiny státu atp.38 K samotnému zvolení tohoto
pojmu došlo postupně. Po počátečním zběžném ohledání tématu (rešerši) se jevilo
pravděpodobné, že určité základní názorové proudy na fungování Junáka v letech 1968 –
1970 (a především na jeho likvidaci) mohou existovat. K vytvoření samotných analytických
kategorií, k nimž se dostanu v dalších kapitolách, však došlo později, díky archivní činnosti i
provedeným rozhovorům. Otestování této původní „hypotézy“ (tedy existence určitých
názorových skupin) však s sebou přinášelo i určité obtíže vycházející z přece jen
samozřejmých individuálních rozdílů mezi pamětníky. Ostatně nebylo cílem použít pojmu
„kolektivní paměti“39 jinak než jako pracovního (účelového) konceptu. V jiném případě by
došlo k narušení základní „demokratičnosti“ orální historie a tato její výhoda oproti
standardnímu historickému výzkumu (jež má samozřejmě zase jiné přednosti) by se tak
vytratila.

38
39

ASSMANN, Jan. Komunikativní a kulturní paměť. Předneseno 7. 2. 2008 na FHS UK.
Jež opět podotýkám vlastně „neexistuje“.
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2.3. Příprava
Primárním přístupem při výzkumu takto složitého tématu (které by se do určité míry
dalo shrnout pod oblíbené byť nepřesné heslo „vyrovnávání se s minulostí“) je samozřejmě
sběr faktů, který teprve umožňuje formulovat tématické okruhy a do jisté míry i otázky do
budoucích rozhovorů. S tím se pojí určité obtíže, jelikož relevantní skautská literatura
povětšinou nevyšla ve vysokých nákladech a nejlépe je možné se k ní dostat (či se i dozvědět
o její existenci) až po prvotním kontaktu s pamětníky. Rovněž je často až příliš zatížena
určitým názorem toho či onoho autora a badatel tedy musí při jejím zpracování postupovat
opatrně. Tak také došlo k rozhodnutí zabývat se podrobně příslušnou faktografií a v práci ji
detailně předvést, jelikož bez ní se nedá v tématu de facto orientovat.
Pokusím se tedy dále vyjmenovat základní publikace a další zdroje, z nichž jsem ve své
práci čerpal. Využíval jsem samozřejmě i mnohé další publikace užšího zaměření, které
budou zmíněny dále v textu. Nejprve bylo třeba do jisté míry blíže prozkoumat samotné
období Normalizace či úžeji téma dětských a mládežnických organizací prostřednictvím
relevantní literatury. V tomto smyslu je možné zmínit například práci Milana Otáhala40 či
dvousvazkovou práci širšího autorského kolektivu s názvem Občanská společnost 1967 –
1970,41 jež pokrývá nejvýznamnější skupiny a dokumenty zmíněného období. Dále se jako
velmi účelný jevil soubor odborných článků k tématu Normalizace, povětšinou vedených
metodou orální historie, pod názvem Ostrůvky svobody.42 Přímo skautingu se týká a velmi
zodpovědně věnuje stať Libuše Cuhrové,43 s jejíž pomocí jsem ostatně získal kontakty na
některé ze svých prvních narátorů. Zaměřena je ovšem zejména na léta 1970 – 1989 a
možnostem tehdejších vedoucí. Konečně je třeba i zmínit práci, která spíše než faktografii
zprostředkovává vhled do prostředí tehdejších politických špiček, jež zároveň vytvářely určité
mantinely pro představitele dětských a mládežnických organizací. Zde mám na mysli
například relativně krátkou publikaci Dušana Havlíčka „Jaro na krku“.44

40

OTÁHAL, M. Opozice, moc a společnost. Příspěvek k dějinám „normalizace“. Praha 1994. ISBN 80-8580012-8
41
PECKA, J. – BELDA, J. – HOPPE, J. Občanská společnost (1967 – 1970). První svazek – ISBN 80-85270-420. Brno 1995. Druhý svazek – ISBN 80-85270-80-3. Praha 1998
42
VANĚK Miroslav (ed.). Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech
v Československu. Praha 2002. ISBN 80-7285-016-4
43
CUHROVÁ, L. Dvacet let ve stínu. Malá kapitola z dějin skautingu. In VANĚK Miroslav (ed.). Ostrůvky
svobody. C. d.
44
HAVLÍČEK, D. Jaro na krku. Zážitky ze zákulisí sekretariátu UV KSC od června do prosince 1968. Praha
1998. ISBN 80-85270-82-X
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Jakožto přehledová práce o dějinách českého skautingu pak skvěle posloužila velmi
podrobná kniha Bruna Břečky,45 která nabízí de facto veškerou základní faktografii k danému
tématu. Podobně sledovanému období se věnovala i tzv. „Historická komise Junáka“, jež
vznikla při Ústřední radě Junáka záhy po roce 1989 pro potřeby postihnutí celku historie
české organizace. Období 1968 – 1970 bylo jedním z jejích hlavních zaměření, jelikož šlo o
jeden z oněch krátkých úseků novodobé historie českého skautingu po roce 1939, kdy
skautská organizace oficiálně existovala a zároveň se zkoumání této problematiky jevilo jako
podstatné i pro další fungování po roce 1989, resp. pro vyřešení vnitřních sporů, jež měly
v letech 1968 – 1970 své kořeny.46 Z původní širší skupiny skautů – historiků nakonec zbyl
jen Karel Lešanovský, který posléze vydal vlastní faktograficky velmi bohatou publikaci. 47
Přestože byla dále do značné míry velmi důležitá pro zdárné uchopení celé mé práce, nelze
zároveň zamlčet, že je vedena pod určitou perspektivou, jež není zcela v souladu se snahou o
badatelskou objektivitu. Nicméně však zejména archivní materiál, který k ní autor publikace
shromáždil a předal do SI ABS (Skautský institut Antonína Benjamína Svojsíka), byl pro mé
účely nedocenitelný.
Rovněž k tématu skautingu za Normalizace již vyšlo i několik kvalitních studentských
prací. Kolega Michal Pavlásek se tak zabýval skautingem na Karlovarsku,48 pro tento záměr
rovněž vedl výzkum pomocí metody orální historie. Výsledek se ovšem logicky týká spíše
tzv. „dějin každodennosti“ a „vrcholová“ politika Junáka je ponechávána více stranou. Dále je
nutné zmínit bakalářskou práci Oldřicha Hantona, která se více zaměřovala na mnou
vymezený region i období, ovšem je také vedena jinou metodou, v níž hrají rozhovory
s pamětníky citelně menší úlohu.49 Obsahuje však dle mého názoru mnohé zajímavé názory a
závěry, k nimž se dále v práci několikráte vrátím.
Konečně někteří pamětníci napsali po roce 1989 publikace, které se jejich skautování ve
sledovaných letech přímo věnovaly. Vzhledem k tomu, že jsou tak jejich osobním
svědectvím, využiji je více až v dalších kapitolách.

45

BŘEČKA, B. Kronika čs. skautského hnutí. Brno 1999.
Viz Stručná zpráva komise pro historii junáctví o činnosti Českého Junáka v letech 1968 – 1970. Skautský
institut Antoína Benjamína Svojsíka. Fond Kay 1968 – 1970. Číslo jednotky (dále jen Č. j.) 2122
47
LEŠANOVSKÝ, K. Stručné dějiny československého skautingu v období 1968 – 1970. Praha 2003. ISBN 80–
239–2100-2
48
PAVLÁSEK, M. Ve stínu lilie. Skauting v Karlových Varech v době normalizace. Diplomová práce.
Univerzita Karlova. Fakulta Humanitních studií. Praha 2010.
49
HANTON, O. Skautské hnutí v období Pražského jara a počátku normalizace. Bakalářská práce. Univerzita
Karlova. Filosofická fakulta. Praha 2010
46
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Archivní materiál je, jak již bylo řečeno, možné dohledat zejména v SI ABS, který vede
profesionální archivář Zdeněk Kovařík (skautskou přezdívkou Kosma). Zde jsem studoval
zejména materiály fondu KAY (již zmíněný Karel Lešanovský), dále pak pozůstalost
Františka Kašpárka či vznikající archivní složku Vlasty Mackové. Zajímavé historické
dokumenty je pak možné nalézt i v Archivu bezpečnostních složek, kde jsem zaměřil zejména
na složku a.j. A 2/8 –„Československý Junák-zánik“.
S některými narátory rovněž již existovaly rozhovory provedené v rámci jiných
projektů, které bylo vhodné prostudovat. Přístupné jsou na internetových stránkách Političtí
vězni.cz,50 Paměti národa51 či Ústavu pro studium totalitních režimů.52 Častěji se ovšem
soustředí na 50. léta, kdy byli někteří pamětníci vězněni v uranových dolech. Již zmíněná
Historická komise Junáka při ÚRJ (Ústřední radě Junáka) pak natočila prostřednictvím Karla
Lešanovského, Karla Vaňka a Jaroslava Macka rozhovor s místostarostou Junáka v letech
1968 – 1970 Václavem Marhoulem. 53 Jde však o soubor otázek, které se nadto na samotné
nahrávce neobjevují, a tedy nikoliv životopisné vyprávění.54
Bezpochyby je dobré zmínit, že je dnes možné brát za zdroj informací i některé
videozáznamy atp. Na Ústavu pro studium totalitních režimů se tak odehrály dvě přednášky
zaznamenané na videokameru, které se přímo týkají mého tématu, pod názvem „Buď
připraven na Normalizaci“. 55 Dalším velmi zajímavým materiálem pro mě byl i film od
režiséra Břetislava Rychlíka s názvem „Skaut má holá kolena“ z roku 2005, jenž byl
odvysílán v České televizi dne 9. 3. 2006. Jeho ústředním tématem je právě vzpomínka na
skautování v letech 1968 – 1970 v oddílu z městečka Veselí nad Moravou.

50

http://www.politictivezni.cz/
http://www.pametnaroda.cz/
52
http://www.ustrcr.cz/
53
Rozhovor byl uskutečněn 26. 11. 2001 v Praze v hotelu Panorama. Poskytnut mi byl na magnetofonové pásce
Zdeňkem Kovaříkem – Kosmou a v digitalizované podobě pak Oldřichem Hantonem.
54
Přesné znění otázek jsem později získal z fondu Kay z SI ABS
55
Setkání za účasti Miroslava Kopta, Ivana Makáska a Jiřího Zachariáše se konalo v prostorách ÚSTR v ulici
Siwiecova 2 v Praze ve dnech 30. 4. 2009 a 11. 6. 2009.
51
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2.4. Narátoři – pamětníci
Samotné kontaktování pamětníků proběhlo zejména prostřednictvím přednášky na
ÚSTR s názvem „Buď připraven na Normalizaci“ (viz výše), jež se konala dne 11. 6. 2009.
Přes toto setkání a skrze doporučení od historičky Libuše Cuhrové došlo k rozhovoru s
pamětníkem Miroslavem Koptem - Orlem.56 První narátor však byl získán s pomocí kolegy
Michala Pavláska, konkrétně se jednalo o Eduarda Marka - Hroznýše.57 Další vypravěči pak
již byli získáváni metodou tzv. „snowball“ (sněhové koule - tedy nabalování), přičemž
postupně se vyjasňovala přesná kritéria při jejich výběru. Obecně bylo přirozeně nutné, aby
dotyční byli ve sledovaném období (či alespoň v jeho části) aktivními členy české skautské
organizace v Praze, ideálně na pozicích vedoucích oddílů a středisek, či v postavení vyšších.
Všichni tedy byli v roce 1968 již dospělého věku.
Dalšími narátory tak jsou Jiří Zachariáš – Pedro,58Ivan Makásek – Hiawatha (též dříve
Medvěd),59 Jan Pfeiffer – Racek,60 Jana Pfeifferová – Janka,61 Jiří Navrátil62 a Josefa
Macková – Vlasta (používáno zároveň jako křestní jméno i autorem této práce).63
Dále jsem původně chtěl získat například Jana Šimáně, člena chlapeckého náčelnictva
Junáka v letech 1968 – 1970 a zároveň jednoho z mála skautů, kteří byli po roce 1970
opětovně pravomocně odsouzeni či Zbyňka Hálu, druhého předsedy stranické skupiny
Junáka, člena náčelnictva chlapeckého kmene a později i kooptovaného člena Ústřední rady
Junáka. Bohužel oba v současné době neposkytují rozhovory. Jan Šimáně mi na zaslaný dopis
neodpověděl, u Zbyňka Hály mi odmítlo (z výše zmíněných důvodů) poskytnou kontakt
několik jeho známých. I na základě těchto neúspěchů jsem cítil potřebu detailně prostudovat
dostupné archivní materiály, aby práce co možná nejlépe naplnila dané téma. Další
pamětníky, s nimiž jsem rozhovor původně zamýšlel provést, jsem již nehledal, jelikož jsem
přestával nalézat nové odpovědi i interpretace. Téma jsem tedy považoval za „saturované“.
První skupinou, která mě v tématu zaujala, jsou právě představitelé vrcholových složek
v letech 1968 – 1970, Ústřední rady Junáka a obou náčelnictev, jejichž oficiální činnost ve

56

Narozen v Praze 13. 6. 1935
Narozen v Praze 17. 3. 1917
58
Narozen v Praze 16. 4. 1943
59
Narozen v Praze 3. 5.1944
60
Narozen v Praze 17. 4. 1928
61
Narozena v Praze 2. 3. 1931
62
Narozen v Lipsku 10. 9. 1923
63
Narozena v České Třebové 5. 5. 1920
57
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skautingu končí v podstatě až sloučením organizace s Pionýrem (PO SSM). Po roce 1970 se
pak velmi často ocitají v pionýrských oddílech či dokonce vrcholných složkách této
organizace. Do významných funkcí v Junáku se pak mnoho z nich vrací i po roce 1989. Patří
mezi ně Vlasta Macková (členka ústřední rady a dívčí náčelní), Jan Pfeiffer a Jiří Navrátil
(členové náčelnictva chlapeckého kmene) a Jana Pfeifferová (členka náčelnictva dívčího
kmene a první místopředsedkyně pražské rady, manželka Jana Pfeiffera).
Druhou skupinou jsou pak autoři předních pražských prohlášení kritizujících postup
Ústřední rady Junáka v letech 1969 – 1970. Během dalších let Normalizace oficiálně končí
svou skautskou činnost, avšak častěji vedou pololegálně své oddíly pod jinými organizacemi a
obnovují tak podhoubí, z něhož se opětovně obnovuje organizace po roce 1989. Narátory
zastupujícími toto názorové křídlo jsou Eduard Marek (předseda Obvodní rady Junáka Prahy
2) a dále tři přední představitelé významného pražského střediska Psohlavci Miroslav Kopt,
Jiří Zachariáš a Ivan Makásek, kteří se postaví proti budoucímu budování jednotné PO SSM
svým prohlášením Syrinx.
Obě skupiny tak v mnoha ohledech kopírují základní přístupy k zániku organizace, jak
je formulovala například Libuše Cuhrová.64

64

CUHROVÁ, L. Dvacet let ve stínu. Malá kapitola z dějin skautingu. In VANĚK, Miroslav (ed.). Ostrůvky
svobody. C. d.
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2.5. Způsob kontaktování pamětníků a vedení rozhovoru
Po dohodnutí rozhovoru s pamětníkem následovala setkání na sjednaném místě
(zpravidla v domě narátora). Zapnutí diktafonu předcházela diskuse, během níž badatel
seznámil pamětníka blíže s tématem své práce, s postupem vedení rozhovoru a rovněž se
základními okruhy otázek. Samozřejmostí bylo také vysvětlení, k čemu bude rozhovor použit
a ujištění, že jeho přepis bude předtím předán zpět k autorizaci. Setkání před rozhovorem bylo
odděleno jen v případě Jana Pfeiffera – z důvodu jeho pracovní vytíženosti. Obecně ovšem
stačilo vysvětlení průběhu atd. po telefonu či mailu a následné cca 15 minutové povídání před
zapnutím nahrávacího zařízení.
Jako základní výhoda se v tomto případě ukázalo být členství badatele v Junáku. Jen
výjimečně tak rozhovor nebyl poskytnut a snaha o kontakt se nesešla s pochopením či
odpovědí (viz výše). Naopak častěji došlo představením a „stiskem levice“ (oficiální skautský
pozdrav) k opadnutí většiny prvotních bariér. V případě jednoho pamětníka dokonce
k verbálnímu ujištění, že „to tím budeš mít jednodušší“.
S většinou narátorů byla uskutečněna dvě standardní setkání, jak je popisuji v minulých
kapitolách (tzn. životopisné vyprávění a poté doplnění na základě připravených otázek –
strukturované interview). Vzhledem k tomu, že některé rozhovory byly použity i pro projekt
Skautské století, bylo setkání občas více, jelikož i pole tematických okruhů bylo širší. To se
týká zejména Vlasty Mackové, s níž bylo uskutečněno 9 sezení (z toho pro účely diplomové
práce 3) či Jiřího Navrátila, kde jsem se zapojil do jednoho ze série rozhovorů, které vedl jiný
člen (členka) projektu.
S většinou pamětníků jsem se setkával přímo u nich doma. S jedním narátorem jsem
vedl rozhovor u něj v kanceláři, s dalším v klidnější pražské kavárně. Obecně se mi nadále
jeví jako nejlepší, když je veden rozhovor přímo v bydlišti vypravěče, jelikož je ve známém
prostředí a nadto rozhovor není tlačen tím, že by pospíchal domů (tzn. obecně je pro něj tento
postup časově výhodnější a rovněž pohodlnější), což má často za následek kvalitnější
výsledek.
Na pamětnících jsem zpravidla (zvláště u prvního rozhovoru) ponechával tempo
vyprávění. Povětšinou neměli ani příliš tendence utíkat k vyloženě marginálním záležitostem.
Často se i menší odbočka ukázala jako prospěšná pro lepší pochopení osobnosti narátora.
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Po absolvování rozhovorů následoval přepis, jež zpravidla prováděli editoři projektu
Skautské století, a který byl posléze poskytnut vypravěčům k autorizaci. Někteří pamětníci
neměli tendenci takto poskytnutý přepis více upravovat. Další jej upravovali poměrně silně.
Prvotní špatný dojem z přepisu byl dán tím, že byl předán v co možná v „nejsurovější“ formě
(tzn. nikoliv beletristický přepis), včetně parazitních slov atp. Tento přístup byl zvolen
z důvodů zachování co možná největší přesnosti tohoto „pramene“. Případné větší úpravy
vždy hrozí tím, že výsledek bude až příliš silnou reinterpretací.
Během rozhovoru jsem se snažil držet určitých okruhů témat, jež byly z velké části
ustanoveny již před zahájením nahrávání, byť přirozeně některé otázky krystalizovaly
postupně, jak jsem se více seznamoval s tématem díky výpovědím pamětníků. V průběhu
prvního nahrávání jsem méně zasahoval do samotného rozhovoru a případné tématické
okruhy byly pamětníkovi nabídnuty, pokud se jeho vyprávění na delší dobu pozastavilo.
Při prvním rozhovoru jsem se tak zajímal zejména o:
- Dětství
- Rodina a rodinné zázemí
- Počátek skautování a jeho smysl pro jejich další život
- Vnímání socialismu a komunismu
- Postupné rušení Junáka po roce 1948
- Činnost v 50. letech – zejména se vztahem ke skautingu
- Obnova Junáka na jaře 1968 a vliv srpnové okupace

Přirozeně většina pamětníků neopomněla zmínit ani další témata, na která jsem se tak
nemusel přímo ptát (např. vzdělání a práce, založení rodiny atp.). Rovněž jsem se snažil
nezapisovat si případnému poznámky (použitelné do druhého rozhovoru) přímo před
pamětníkem, jelikož jsem se obával, aby tato činnost nenarušila vztah narátor – badatel.
V zásadě se mi dařilo udržet je v paměti až do konce rozhovoru a zaznamenat vše až po
rozloučení s pamětníkem.
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Další nahrávky pak byly pořízeny povětšinou do dvou týdnů, během kterých jsem si
utřídil dojmy z prvního setkání (přičemž poznámky výše jsem si zaznamenal bezprostředně
po rozhovoru), provedl základní zpracování nahrávky a připravil si dodatečné otázky.
Výjimku tvořil druhý rozhovor s Jiřím Zachariášem, který se z důvodu jeho pracovního
vytížení přes léto a začátek podzimu uskutečnil až cca o čtyři měsíce později.
Otázky k druhému setkání byly postupně tříbeny, nicméně lze říci, že původní okruhy
byly v podstatě zachovány (což bylo, podotýkám, umožněno zmiňovanou rešerší, která vlastní
nahrávání předcházela). Jednotlivá témata jsem se snažil vnášet do diskuse plynule, abych
příliš nenarušoval vyprávění pamětníka. Lze tedy říci, že pořadí otázek se do jisté míry
měnilo. Oblasti, na které jsem v druhém rozhovoru kladl důraz, byly přibližně tyto:
- Vztah k Pražskému jaru
- Fungování ústředních orgánů české skautské organizace v letech 1968 – 1970
- Názor na stranickou skupinu Junáka
- Prohlášení Syrinx a další opozice proti počínání Ústřední rady Junáka
- Skautská činnost za Normalizace
- Problémy s StB
- Obnova Junáka v roce 1989 a názor na její průběh

Nejdůležitější dojmy z narátorova vyprávění, jež se případně týkaly i přímo pocitů,
které ve mně vzbuzoval, jsem zaznamenával i do protokolů. Zpětně musím poznamenat, že
bez jejich existence bych se pravděpodobně v tématu brzy ztratil a jednotlivé okruhy otázek
by tak byly podstatně více chaotické.
Obecně lze říci, že vzhledem k dopředu delegovanému tématu práce, se pamětníci
vyjadřovali k některým základním okruhům druhého rozhovoru již při prvním setkání. Častěji
se toto týkalo zejména těch, kteří již měli určitou zkušenost s orální historií a uměli tak svou
výpověď lépe strukturovat. V jednom případě tento proces ovšem dospěl až k jakési „kopii“
oficiálního životopisu, který jsem musel již při prvním rozhovoru narušovat vícero otázkami.
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Rozhovory trvaly mezi 45 minutami až cca dvěma hodinami. Nejdelší rozhovor tak má
v posledku okolo čtyř hodin. Nejkratší kolem 30 minut (pamětnici se udělalo nevolno). Lze
říci, že doba nahrávání se uzpůsobovala možnostem pamětníků (čas, únava) a rovněž pocitu
badatele, zda už bylo téma dostatečně vyčerpáno.

2.6. Další práce s rozhovory – interpretace a analýza
Ve vědách vyznačujících se kvalitativním přístupem můžeme často sledovat vytváření
interpretací a analytických kategorií v podstatě v celém procesu práce. Tento záměr tedy není
oddělen již od prvotní rešerše, kdy badatel přichází s prvními náhledy na dané téma, postupně
specifikuje jednotlivá témata výzkumu a během nahrávání rozhovorů je dále zpřesňuje. Tento
postup je možné připodobnit k tzv. „grounded theory“.65
V podstatě během celého procesu tedy získává badatel i nová fakta a díky tomu dochází
k některým dílčím změnám při samotném rozhovoru, kdy se do určité míry mění i samotné
otázky. Jiný postup konečně povětšinou ani není správný. A mohl by mít negativní důsledek
na kvalitu výzkumu.
Jelikož těžištěm nahrávek byl zejména skauting, bylo třeba se více zajímat, z jakých
ideových základů vychází vztah narátorů k tomuto hnutí. Díky tomuto postupu docházelo
k postupnému vytváření jednotlivých analytických kategorií, které tak byly přímo závislé na
vhodné volbě tematických okruhů. Velkým rizikem tohoto tipu výzkumu je vždy určitá volba
„optiky“ a následný výběr „pasujících“ faktů tak, aby v podstatě podporovaly již předem
utvořený názor. Tato hrozba vytrvale ležela i nad mou prací a tedy jsem se snažil udržet si
pokud možno otevřenou mysl.
Badatel by měl umožnit narátorovi, aby ten předal svou životní zkušenost po svém, bez
hodnotících soudů, které by do nich mohl snad výzkumník vnést. Bezpochyby je tato
záležitost složitá, zvláště když vezmeme v úvahu, že tématem práce je v podstatě způsob,
jakým se jednotliví pamětníci vypořádávali s nastupujícím obdobím Normalizace i s nároky,
které toto období mělo. V tomto smyslu pak považuji za vhodné zmínit, že správným
přístupem pomáhá badatel do značné míry vyjevovat i určité morální dilema (ve smyslu
existence vícero přístupů, jak se zachovat tváří v tvář obtížným úsekům dějin), které má de
65

Česky „zakotvená teorie“, více např.: STRAUSS, A., L. - CORBIN, J. Základy kvalitativního výzkumu.
Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Brno 1999. ISBN 808583460X.
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facto až pedagogický rozměr.66 O to více je však jen třeba snažit se dosáhnout nezaujatého
přístup k tématu a dilemata lidského života v době Normalizace tak předat v co nejryzejší
podobě dále.
V podstatě tak platilo, že právě jen ponecháním prostoru pamětníkům bylo možné
zajistit, aby podávali vskutku svá hlediska. Tímto způsobem docházelo k postupnému
odhalování možných příčin názorového rozchodu mezi narátory, jak k němu došlo zejména
v letech 1968 – 1970. Přičemž tento proces měl kořeny již v dřívějších zkušenostech. V tomto
smyslu se vyjevila i účelnost více setkání a rozdělení na životopisné vyprávění a
strukturované interview. Povětšinou také platilo, že rozhovory samotné byly v souladu
s dostupnými archivními materiály. Konfrontace obou těchto zdrojů tak nebyla ve větší míře
nutná.
Zároveň nelze popřít, že na dané téma se lze dívat z různých pohledů. Do značné míry
tak činily i některé předcházející práce. Každá badatelská interpretace minulosti je nutně
parciální a nový pohled vždy může zároveň přispět k většímu poznání. Neosvojuji si tedy
zásluhy, že jsem dané téma vyčerpal.

66
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2.7. Etika
V oblasti etiky mi přijde jako zásadní uvědomění, že narátor je vždy dárcem příběhu.67
Badatel je tedy povinován principiální úctou vůči zdroji svých informací. S tím souvisí
naprostá otevřenost vůči pamětníkovi v otázce cílů výzkumů, jednotlivých témat i dalšího
využití. Na druhou stranu by se měl badatel snažit přenést přes vlastní předsudky a názory,
udržet si nad tématem nadhled (i přesto, že téma původně z důvodů nějakého zájmu volil).
Určitou pokoru je pak třeba vykazovat i v otázce vlastních schopností. Jak jsem zjistil
během rozhovorů, návodné otázky, které jsou právě odrazem předsudků, velmi snadno
přichází na mysl a tohoto zlozvyku jsem se postupně musel zbavovat. Zároveň nic tazateli
nepomůže s kvalitou více, než postupné získávání vlastní praxe.
V posledku se tedy badatel snaží vytvořit s narátorem vztah důvěry. Jde o spojení velmi
specifické a tedy je zapotřebí velké opatrnosti. Zapotřebí je už od počátku také seriózní
jednání, kdy tazatel zapne nahrávací zařízení až po předchozím upozornění a oddělí jej od
předcházejícího rozhovoru povinným úvodem. Rovněž je vždy nutné sepsat s narátorem
smlouvu,68 jež stanovuje základní využití nahraného rozhovoru, jakož i místo archivování (v
mém případě Centrum orální historie Ústavu soudobých dějin). Zároveň se tak badatel
zavazuje provádět výzkum dle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pro tento
účel jsem si upravil původní formulář, který používá ÚSD Akademie věd České republiky.
Zpravidla je rovněž žádoucí, aby badatel posléze poskytl přepsaný rozhovor
k autorizaci. Tato možnost je nejen vhodná z etického hlediska, ale rovněž z hlediska
faktografického a musím říci, že jsem s ní v posledku udělal dobrou zkušenost. Někteří
pamětníci tak opravovali důležitá jména, data atp., které by pro mě byly jinak v podstatě
nedohledatelné.
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3. Český Junák a jeho historie do roku 1970 včetně
mezinárodního kontextu
V této kapitole bych rád nastínil základní historii skautského hnutí (zejména u nás), její
ideové kořeny a organizační složky. Některé souvislosti, kterou budou zmiňované, mají
v rámci hnutí poměrně dlouho historii a proto má kapitoly smysl i pro ty, kteří jsou s dějinami
českého Junáka více obeznámeni. Zejména pak poválečná léta 1950 hrají naprosto zásadní
roli a je v nich možné hledat i původ budoucích rozporů mezi jednotlivými názorovými
skupinami skautů v letech 1968 – 1970.

3.1. Počátky skautingu ve světě
Dějiny světového skautingu se začínají psát v rámci takzvaných „búrských válek“ na
přelomu století, kdy britský plukovník Robert Baden-Powell využívá při obraně města některé
jeho obyvatele, konkrétně chlapce starší 15 let. Plní povětšinou úlohu spojek či zdravotníků.69
V této době tak můžeme hledat určité základy této organizace jakožto branné výchovy
mládeže (počítaje v to i budoucí skautské „uniformy“). Zejména ve svých počátcích je však
celé hnutí také silně inspirováno woodcraftem E. T. Setona, jehož výchova mládeže směrem
k některým indiánským ideálům a úctě přírodě se počíná mísit s představami (nyní již)
generála Baden-Powella. V březnu 1906 se také oba osobně setkávají.
Dalšího roku se koná první skautský tábor, během něhož využívá R. B.-P. skautskou
metodiku (charakterizovanou i určitou mírou sebevýchovy), kdy dělí cca 20 hochů do
menších družin. 70 Do jisté míry je každá z nich nezávislým celkem, za níž odpovídá její
„rádce“, zvolený z jejích řad a jenž se naopak zodpovídá dospělému vedoucímu. Z několika
družin je dále tvořen oddíl a v budoucnu z oddílů skautské středisko.
V lednu 1908 vychází základní příručka pro skautské hnutí – „Scouting for boys“, jež
zdůrazňuje další rysy (výchova k mravní odpovědnosti, škola hrou a rovněž povinnost vůči
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Bohu a králi). 71 Právě odpovědnost vůči vyšší autoritě (státní i náboženské) se nevyhnutelně
v našem prostoru stává do budoucna zdrojem určitým rozporů.
24. leden 1908 je pak brán za datum založení organizace v Anglii. Ještě téhož roku se
skauting dostává do mnoha dalších evropských zemí. O rok později se koná setkání britských
skautů za účasti již asi 10 000 lidí, včetně prvních dívčích družin a oddílů. Samotná
organizace pak počítá své členstvo na více jak sto tisíc.72 Do několika let se tedy myšlenka
skautského hnutí šíří do celého světa a nachází institucionální zakotvení ve většině západních
zemí.73 S tímto rychlým rozvojem se vyjevuje i nutnost založení světové organizace. Prvním
krokem bylo světové Jamboree (pravidelná mezinárodní skautská setkání) v létě roku 1920,
jehož se účastnilo přes 8000 skautů. O dva roky později je vytvořena mezinárodní organizace
WOSM (World Organization of the Scout Movement), jejímž zakládajícím členem se stává i
Československo. Dívčí mezinárodní organizace WAGGS (World Association of Girl Guides
and Girl Scouts) je založena roku 1928.74 Obě přitom existují až dodnes.
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3.2. Dějiny českého skautingu do roku 1968
Již v této i následujících kapitolách užívám vedle sekundární literatury a pramenů
archivní povahy i samotné rozhovory, neboť jak již bylo řečeno, vzpomínky pamětníků
pomáhají ozřejmovat smysl událostí. Nelze pominout, že v daném tématu je narátor rovněž
cenným zdrojem informací, které se v literatuře často najít nedají. Rovněž pak již deklarovaná
vzájemná spolupráce písemných pramenů a pramenů orálně-historických by neměla zůstat jen
u slov.
Do naší oblasti se dostávají ideje skautské výchovy relativně záhy, zejména
prostřednictvím středoškolského učitele tělocviku Antonína Benjamína Svojsíka.75 Při své
cestě po Anglii v roce 1911 navštěvuje místní skautské tábory a zpět se vrací s již
zmiňovanou příručkou „Scouting for boys“, jíž hodlá přeložit. Tak také činí, ovšem zároveň ji
upravuje, aby lépe vyhovovala české národní povaze. Vzniklé dílo nese název „Základy
junáctví“ a bere mnohé i ze Setonova woodcraftu.76 Poněkud upozaděna je však právě
náboženská výchova či věrnost panovníku, jež hrají v původní verzi daleko důležitější roli. Je
to však logické v situaci, kdy jsou české země součástí Rakousko-Uherska, jež se nadto
vyznačuje i poměrně silnou podporou katolické církve. 77 Název Junák pak vychází z inspirace
černohorské.78 Pozdější psí hlava ve skautské lilii potom odkazuje k Jiráskovým Psohlavcům
a tedy k dalšímu z českých skautských ideálů – k Chodům.
Roku 1914 dochází k založení první české skautské organizace pod názvem „Junák –
Český skaut“,79 nicméně světová válka celé hnutí utlumuje, jelikož mnozí mladí vedoucí
odchází na frontu.80 Roku 1915 však vznikají první dívčí družiny – Sasanky a Vlčí máky.
S koncem války a založením Československé republiky se skauti dávají do služeb
národních výborů a opět tak plní roli především spojovací. Již dalšího léta roku 1919 se pak
ustavuje organizace „Svaz junáků skautů republiky československé“ (SJS – RČS), do níž
vstupují mnohé další spolky. Při svém založení sdružuje celých 162 oddílů.81

75

Prostřední jméno je přezdívka využívaná později i v rámci českého Junáka
Částečně skrze profesora Miloše Seiferta, který k nám toto hnutí přivádí
77
BŘEČKA, B. Kronika čs. skautského hnutí. Brno 1999. C. d. Str. 18 - 23
78
CERMONOVÁ, K. Skauting v Děčíně v letech 1968 – 1970. Bakalářská práce. UJEP 2010. Str. 20
79
Dívčí odbor vzniká o rok později – zakladatelkou je doktorka Anna Berkovcová.
80
MAREK, E. a kolektiv. Pražský skautský almanach. Sborník vzpomínek na skauting v letech 1911 – 1994 na
Novém Městě pražském a Král. Vinohradech. Praha 1994. Str. 9
81
BŘEČKA, B. Kronika čs. skautského hnutí. Brno 1999. C. d. Str. 61
76

30

První republika se však vyznačuje existencí mnoha skautských uskupení, které přímo
vychovávají mládež například pro potřeby určité politické strany. Příkladem budiž socialističtí
„Junáci volnosti“ či komunističtí „Spartakovi skauti práce“. Rozvíjí se u nás také katolický
skauting díky oddílům sboru „Legio Angelica“ pod vedením pátera Klementa, jeho členem je
i narátor Eduard Marek.82 Stává se také předchůdcem pozdějšího (a dodnes existující)
významného pražského střediska Maják.
Po přijetí Mnichovské dohody vzniká nová jednotná organizace Junák (ustavující sněm
se konal22. 1. 1939 – dnešní Junák je de facto jejím dědicem), jež ovšem přejímá některé
nechvalně proslulé kroky Druhé republiky. Skrze nyní povinnou křesťanskou výchovu a
k tomu příslušnému dodatku slibu „Tak mi dopomáhej Bůh“, znemožňuje židům vstup do
svých řad. 83„Určitě to byla v době pomnichovské nevyhnutelnost, neexistovala svoboda a
mnohé se řešilo diktátem…“84
Po okupaci zbytku českého území 15. března 1939 ještě organizace přes rok funguje,
avšak letní tábory v roce 1940 jsou násilně rozehnány a paradoxně přesně 28. října téhož roku
vydává K. H. Frank (v zastoupení říšského protektora) nařízení o zákazu českého skautingu.85
Zbytek druhé světové války je však pro nyní ilegální skauting důležitým obdobím.
Junáci během něj získávají cenné zkušenosti, jež budou užitečné po dalším zákazu organizace
v roce 1950. Skauti se také přímo účastní odboje. Nejznámější je pravděpodobně takzvaná
„Zpravodajská brigáda“, jež se, vedle jiných akcí, účastnila i květnového povstání. Jde o
jednu z mála skupin, která nikdy nebyla odhalena gestapem. Osvědčily se tak u ní metody
skautské výchovy zahrnující například šifrování či technologii tzv. „mrtvých schránek“.86
Roku 1946 pak vzniká mohyla na beskydské Ivančeně, na památku skautů zemřelých v odboji
(zejména členů skupiny pod vedením Vladimíra Čermáka), jež se do budoucna stává
významným poutním místem.87
Období let 1945 – 1948 je z hlediska dalšího vývoje rovněž významné. Organizace má
jen pár měsíců po konci války opět přes 250 000 členů. 88 Junák se rovněž ještě v roce 1945
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začleňuje do Svazu české mládeže (SČM). Vzniká také již zmíněné středisko Maják. V Praze
je pak založen takzvaný „Vysokoškolský roverský kmen“ (či jinak 8. RS Praha),89 určený pro
skauty z celé republiky, kteří přichází do hlavního města studovat. Zajímavý je svým poměrně
značným levicovým zaměřením a rovněž časopisem vydávaným pod názvem „Plameny“,
který poměrně silně kritizuje tehdejší vedení organizace (na čas mu dokonce hrozí zákaz).
Jeho členem je i narátor Jan Pfeiffer. „To bylo ohromně intenzivní a silný hnutí, který ved
nějakej Skalník, řečenej úředně Skalník a jinak měl přezdívku Medník. A to se scházelo tady
v přírodovědecké fakultě v knihovně, ve Viničné ulici. A to bylo hodně levicový a tenkrát to
byla taková ta levice, co nikdo si nedovedl představit, co všechno to je - bez jakýkoliv
zodpovědnosti.“90
Relativně záhy (v roce 1946) přichází do 8. RS Praha Pavel Křivský. Někdejší katolický
kněz, později i člen komunistické strany, stává se v tomto společenství významnou
intelektuální elitou. Vzhledem ke svému širokému rozhledu zejména v rámci humanitních věd
pomáhá v rozvoji a utváření mladých členů spolku. Do značné míry je jeho vliv patrný ve
skautské organizaci až dodnes, jelikož právě z jeho žáků se rekrutuje mnoho v budoucnu
význačných představitelů Junáka. Určité aspekty výchovy, jíž zavádí, ovšem mnohdy budí
rozpaky. „No a poznala jsem Pavla blíž, takže jsem mohla, bych řekla, si ho vohmatat, tak
jsem měla spoustu věcí, s kterýma jsem nesouhlasila, když jsem viděla, že on sám tápe a že on
byl tim, že byl odchovanec toho kláštera, takže celý to úsilí, abysme my honem utvořili dvojice
abysme jako se zklidnili, von řikal, musíte tranformovat ten sexuální svůj .. jako ty touhy,
transformovat a prožít to co nejrychlejc, a udělat dvojice a sezdat se a vytvořit rodiny abysme
byli schopný pracovat, jo. Von to bral jako takový neštětí, jo, jako ten, že jo, Foglar. Jak von
to říkal: „Umřel nám chlapec.“, jo, když někdo začal chodit s dívkou. /…/ To byl konec. /…/
Umřel nám chlapec. (smích).”91
S příchodem roku 1948 se vyjasňují politické rozpory, které ve skautské organizaci do
té doby jen dřímaly. Již nechvalně proslulého 25. února dochází k násilnému obsazení ústředí
Junáka. Na straně útočníků stojí (a de facto celou akci vede) i jeden ze členů
Vysokoškolského roverského kmene Pavel Macháček.92 Ustavuje se Akční výbor Junáka,
který v podstatě přejímá vedení organizace a jehož členy jsou i (vedle Pavla Macháčka 89
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Kazana) i další příslušníci 8. RS Praha jako je právě Pavel Křivský, Milan Skalník (vedoucí
VRK, skautskou přezdívkou Medník), Jiří Chyský či Jiří Stárka (Hakim). „I já ten den jsem
byl tady s těma študentama na Hradě, jak jsme tam tenkrát pochodovali, a tam pak to tedy
skutečně policajti začali tlačit pažbama a vytlačovali a já jsem rychle zmizel. A utíkal jsem
přes Petřín, protože to byla nějak středa ten den, tak jsem běžel na to vysokoškolský roverský.
A oni se tam zrovna vrátili a teď říkali, že vyměnil se ten ústřední výbor a jsou tam lidi, který
jmenovali z toho...ten se jmenoval Medník, měl přezdívku, ten vedoucí z toho, on pak byl
šéfredaktorem toho časopisu pro vůdce, ale on se jmenoval Skalník… Zkrátka teď tam o tom
referovali. Mně to připadalo děsivý, když tady jsem viděl, jak ty policajti nás vyjednali, tak
jsem z toho utekl a Pavel za mnou poslal Stárku – Hakima a říkal, že on to má promyšlený, že
se musí v tý věci pokračovat, že se musí pracovat,… Pak stejně krátce na to je z toho vyházeli.
…ale je tam od tý doby trpkost.“93
Po obsazení ústředí rovněž dochází k jednání mezi ministrem spravedlnosti Alexejem
Čepičkou a náčelníkem Junáka Rudolfem Plajnerem, kdy Čepička (mj. Plajnerův dlouholetý
přítel) požaduje vstup Junáka do Národní fronty. Plajner však nesouhlasí a podle některých
pramenů dokonce dochází mezi oběma účastníky k fyzickému střetu.94
Dalšího roku (23. 4. – 24. 4. 1949) se koná sloučení Svazu české mládeže a Zväzu
slovenskej mládeže do jednotného Československého svazu mládeže (ČSM). Na stejné
konferenci je v podstatě založena i Pionýrská organizace ČSM.95 Zejména vrcholová
mládežnická složka se pak stává prostředkem nátlaku na jednotlivé organizace včetně Junáka,
jež se musí v duchu zásad marxismu-leninismu přizpůsobovat a tedy často i celkově vyměnit
své vedení.96 Skrze pionýrskou organizaci se také děje až vydírání některých skautských
vedoucích. „Samozřejmě to zkoušeli, když budu spolupracovat, když přivedu skauty do
Pionýru a svazu mládeže, že začnu u nich jako tajemník – že půjdu nahoru. To jsem
samozřejmě odmítl, tak jsem během roku byl vyšetřován a po třech vazbách zatčenej. Byl jsem
odsouzenej jako velezrádce.“97
Brzy po únoru 1948 také Pavel Křivský zužuje okruh svých žáků přibližně na 30 a
zakládá ve skautském světě velmi známé společenství s názvem KRUH, v určité míře
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fungující dodnes.98 Formuje se z účastníků tzv. „borůvkové brigády“, jejíž vedení převzal
Křivský od Františka Němce, jenž byl po převratu donucen organizaci opustit. Během tohoto
výjezdu, který měl pomoci poválečnému hospodářství a jehož se účastní i další významná
osobnost tohoto seskupení i Junáka – Václav Břicháček (Gigant)99 – se koná řada přednášek i
diskusí, rovněž ovšem dochází k útěku některých mladých skautů přes hranice (údajně až 80
lidí100), což přirozeně vyvolává značnou nelibost u nyní již komunistického vedení státu.
Později se Pavlem Křivským vybraná skupina „Kružanů“ – do níž patří i manželé Pfeifferovi
- pravidelně setkává v archivu ministerstva vnitra, kde je Křivský zaměstnán.101
Jasněji se dostává český skauting do opozice vůči novému režimu po pokusu o vojenský
převrat roku 1949, který byl řízen lidmi kolem Jaroslava Borkovce. Skrze politického
koordinátora akce Karla Skálu – Čila, vedoucího pražského střediska Šipka, dochází i
k napojení junáků, kteří měli plnit opět úlohu především spojek. Kráčí však do předem
připravené pasti Státní bezpečnosti.102 Jedním z vůdců skautské sekce povstání byl i další
z narátorů - Jiří Navrátil. 103
Následuje celá řada politických procesů a spolu s nimi je 13. 9. 1950 definitivně
oznámen zánik organizace Junák. Mnoho oddílů a středisek opětovně přechází do ilegality
(částečně již před samotným zákazem) a další skautská činnost pak velmi často hrozí
dlouhodobým vězněním. Jedenáct skautů dokonce končí svou životní pouť na popravištích,104
mnozí další odchází do exilu, kde ovšem často úspěšně pokračují v junácké činnosti.
V procesech není výjimečné umělé spojování obviněných skautů do různých skupin,
jejíž členové se ani neznají. Obdobně i udělované tresty nemají oporu v právním systému a
často se jeví jako víceméně nahodilé. „My jsme si z toho dělali legraci, že soudili podle
metody: "Soudruhu podívej se z okna, jaká jede tramvaj, kolik mu dáme.“105
Roku 1952 je, zejména kvůli zmíněnému organizování „borůvkové brigády“, zatčen i
Pavel Křivský. Přiřazen je do procesu se skupinou tzv. „klatovských skautů“, jež (viz výše)
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osobně neznal. „Pavel byl v tom procesu, nebo ten byl teda prohlášenej jako za takovýho
super velezrádce. Nejdřív ho chtěli snad úplně popravit a dostal pak těch pětadvacet let. Pak
bylo zavřenejch řada lidí. To byl, kromě Pavla, tak byl zavřenej ten Pilka zavřenej, Sláva Vinš
byl zavřenej, Odin, to byl vedoucí pražskýho... Pražskej náčelník skautskej, tak ten byl
zavřenej.“106
V rámci Prahy se ovšem postupně vytváří širší ilegální skupiny (střediska), jež spojují
svou činnost s odporem proti režimu. Příkladem je činnosti 34. střediska Ostříž pod vedením
Oldřicha Rottenborna, jehož členem je i narátor Miroslav Kopt. Bohužel rovněž brzy končí
v komunistických uranových dolech, kde se jim však daří udržovat skautskou činnost či
zakládat tajné oddíly. „A v rámci toho našeho společenství, ta vršovická skupina, ke který
jsem patřil, tak vnímala ten odpor proti tomu režimu, že se musí teda začít nějak jinak, ale že
je nás málo. Tak jsme říkali: , Musíme se pokusit vytvořit něco.´ Co přerostlo vlastně ve
spojení celý řady skautskejch skupin - z Pankráce, z Vršovic, ze Strašnic a z dalších míst a to
gró toho našeho společenství čítalo, řekl bych, možná v tý nejširší členský základně kolem
dvou set lidí.“107
Skautská ilegalita 50. a 60. let zároveň postupně pomáhá vychovat budoucí generaci
pražských vedoucí, kteří budou stát u další obnovy organizace v roce 1968. Zejména osobnost
Jaroslava Foglara, jehož alespoň částečně chrání literární věhlas, v první chvíli pomáhá
přitahovat především mladé chlapce, jimž začne chybět junácký život. Jedním z nich je i další
z pamětníků – Jiří Zachariáš. „A tak začalo moje druhé a nejdůležitější setkání se skautingem.
A zároveň moje kultivace pomocí něho. Brzy jsme pochopili, proč Foglar skautský původ
svého oddílu v té šílené době zrovna neinzeruje.

Skauting pro něho tenkrát byl velkým

ohrožením. Na rozdíl od jiných oddílů, které pracovaly v té době ilegálně, tak Jestřáb na poli
skautingu pracoval jiným způsobem než, řekl bych, vnějškovou formou. My jsme si zprvu
naivně a hloupě mysleli, že u Jestřába hned najdeme tajný skauting, ale velmi brzy nás
pohltilo jedinečné ovzduší a prostředí jeho oddílu. Skauting tam měl jiné formy, a to nám
Jestřáb dal dostatečně pochopit a ocenit. Tam jsme tedy vyrostli.“108
Je třeba říci, že po zrušení organizace (znamenající odchod mnoha junáckých činovníků
z hnutí) a vlně politických procesů je de facto zlikvidována celá generace skautských vedoucí.
I kvůli tomu se mnozí mladí lidé snaží najít pomoc u těch několika osvědčených starších
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skautů, kterým se podařilo v nějaké formě (zejména pod pláštíkem jiných povolených
organizací) udržet činnost. V jiném případě musí naopak často ještě nedospělí junáci vzít
odpovědnost na sebe a skautovat takzvaně „na divoko“.109 V mnoho případech tak došlo ve
vedení oddílů k poměrně radikální a nedobrovolné „výměně generací“.
Z podobných kořenů vzniká i v budoucnu důležitý roverský kmen Dakota, jehož
vedoucím je další z narátorů - Ivan Makásek – Medvěd (známější spíše pod pozdější
přezdívkou Hiawatha), bývalý člen Foglarova oddílu, který se později stává důležitou
postavou v rámci známého pražského střediska Psohlavci. Dakota se vzhledem ke svému
fungování zejména v 60. letech již může těšit z o něco uvolněnější atmosféry, která se
projevuje i širší sítí navazovaných kontaktů.110 Roku 1964 se konečně objevuje i smělý první
pokus o obnovení skautské organizace prostřednictvím žádosti o rehabilitaci zaslané
prezidentu Novotnému. Iniciátoři ovšem končí pouze v rukou StB.111
Tím se ovšem dostáváme k samotnému středisku Psohlavci, jež je již přímo spojené
s další obnovou Junáka v roce 1968. „Budou-li jednou skautští historici zpracovávat II.
obnovu Junáka, konkrétně pak oblast Prahy a středočeského kraje, vždy se musí zmínit o
pražských Psohlavcích.“112Jeho vedoucím je po dlouhá léta zajímavá osobnost Josefa Zikána
– Bobra, jenž je zároveň straníkem i bývalým členem poúnorového Akčního výboru Junáka.
Od roku 1965 jsou Psohlavci zakotveni jako Tábornický klub při Městském výboru
Československého svazu mládeže a sídlí v Nitranské ulici. 113 V této době přichází do
střediska Ivan Makásek s nabídkou pomoci při vedení a k tomu účelu poskytuje služby své i
služby dalších roverů z Dakoty. Ještě roku 1965 je tak již v rámci střediska sdruženo sedm
oddílů.114„Tehdejší tábor Jedničky na Nežárce označujeme za první psohlaveckej, protože
tam jsme Psohlavce v podstatě upekli. V několika málo měsících poté už sedm oddílů šlo ruku
v ruce. Tábornickej klub Psohlavců byl na světě.“115 Stejného roku se přidává i třináctý
tábornický oddíl při Československé akademii věd pod vedením Jiřího Zachariáše - Pedra a
Jiřího Kafky – Owíga. Ivana Makáska, který za nimi později přijíždí na jejich tábor do
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Měsíčního údolí na Blanici, znají již ze skautských přechodů Brd.116 O dva roky později
přichází rovněž členové již zmiňovaného ilegálního 34. střediska Ostříž Miroslav Kopt - Orel,
Oldřich Rottenborn a František Bobek – Stopař, kteří se stávají vedoucími ve 4. oddíle
vlčat.117 Jejich příspěvek byl o to cennější, že se poměrně nedávno vrátili z uranových dolů,
často s povinnou mezizastávkou na vojně, kam mnoho mladších politických vězňů směřovalo
po svém propuštění.118
Nově příchozí vedoucí brzy zakládají ve středisku Psohlavci nové oddíly, do nichž
přechází i se členy svých dřívějších uskupení. První oddíl si ponechává Bobr – Zikán. Dvojka
pak vzniká z oddílu při ČSAV. Trojka je Neskenon Ivana Makáska, který je ovšem silně
inspirován woodcraftem. Čtyřka je určena vlčatům pod vedením Miloše Kramáře. Pětka je
pak novým oddílem, do jehož čela se dostává Jiří Zachariáš – Pedro. Podobně vodácká
Šestka, kterou vede Jiří Kafka – Owígo. Sedmým oddílem jsou tzv. „Dívky táborového ohně“,
tedy oddíl určený skautkám. 119 Další skupiny pak postupně v letech 1966 – 1968 přibývají
(před obnovou má středisko celkem 13 oddílů s mnoha stovkami členů). Není tak divu, že
představitelé celého střediska nabývají postupně sebevědomí a během Pražského jara se
stávají ústředními postavami obnovy celé skautské organizace.
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3.3. Od Pražského jara k srpnové okupaci
V této podkapitole docházíme k samotnému jádru a důvodu určitého zaměření na
archivní prameny i sekundární literaturu. Bez skutečně pečlivého výzkumu v této oblasti se
lze jen poměrně těžko orientovat ve výpovědích pamětníků či jejich vzpomínky ověřovat.
Rovněž podrobnější vědecká publikace k tomuto tématu a období prozatím chybí. Nemohu
proto zvolit stručnost a případným znalcům dané historické problematiky se předem
omlouvám.
Rok 1968 je počátkem významného období v dějinách Československa. 5. ledna
nahrazuje Alexandr Dubček neoblíbeného Antonína Novotného ve funkci prvního tajemníka.
I čeští a slovenští junáci vycítí svou příležitost, které se již předem vyjevuje množstvím
víceméně tolerovaných skautských oddílů a středisek, jež se čím dál tím méně tváří jako
loajální členové ČSM.
První uskupení, které výrazněji vystupuje proti Československému svazu mládeže, je
vysokoškolské studentstvo, konkrétně ještě v roce 1967. Následky na sebe ovšem nenechávají
dlouho čekat. „Tam pak ke konci opravdu chodili ovšem ti už tak dobrý študenti, který /…/
byli původně samozřejmě všichni levicový, ale v ´68 roce šli do takový krajnosti, že je ÚV tý
ČSM vyhodili. /…/ A jak my jsme se k nim dostali? Jirka Dunovský, tedy jeden z toho našeho
Kruhu, dětskej pediatr a založil ty SOS vesničky, přišel do styku s Helenou Klímovou,
manželkou Ivana Klímy, spisovatele. A ty byli několikrát u nás, my u nich. A ty zas nás spojili
s Vaculíkem. A teď oni nám říkali: „Oni nás tam vyhodili.“ Tak říkám: „Tak pojďte k nám do
klubovny.“ Takže na té psychiatrické klinice, tam je takovej kvelt, se nakonec scházel
takzvanej Pincklub. To je Zdeněk Pinc. To bylo zajímavý intelektuální společenství. No a naši
chodili tam taky do toho, takže tam to pokračovalo v takovým rozvětveným kmeni. To už pak
bylo daleko víc, než ten starej Kruh. Chodil tam Pithart, Petr třeba, Kundera a takovýhle
osobnosti do toho.“120 Právě Zdeněk Pinc je přitom v této době jedním z představitelů
studentského hnutí na filosofické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň do určité doby i člen
ideologické komise a předsednictva VOV ČSM.121
První velké veřejné shromáždění samotných skautů se však odehrává v duchu jen málo
slavnostním. Na konci roku 1967 umírá zasloužilý junácký činovník Bohuslav Řehák a na
120
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jeho pohřbu 3. ledna 1968 (organizačně jej zajišťují lidé z Psohlavců) se po mnoha letech
potkávají stovky skautů v krojích. „V tento den také zazněly poprvé po dvaceti letech akordy
junácké hymny a skautské večerky. K junáckému pozdravu se tehdy zvedly stovky paží
přítomných, kteří se slovem i stiskem ruky ujistili, že jsou připraveni opět nastoupit do
junácké služby. Tak byl zajištěn jeden z důležitých předpokladů možné obnovy Junáka.“ 122
V lednu 1968 se odehrávají důležité změny i v samotné organizaci Pionýr, do jejíhož
čela se dostává Oldřich Kryštofek. Organizace je v této době v hluboké krizi, jelikož se musí
se potýkat s mohutným úbytkem dětí,123 kterým nevyhovuje program, jenž se povětšinou
odehrává přímo ve školních třídách (je tak navázán na školní výuku)124 a rovněž zaměření na
výchovu „socialistického člověka“. Vedoucím pak překáží příkazy strany, jež se k nim
dostávají prostřednictvím ČSM a jež berou jen málo ohledů na specifické potřeby a zájmy
dětské psychiky. Určitým symbolem změny se později stává zřeknutí se rudého šátku.125
Důležitější je však právě zisk nezávislosti na zastřešujícím Československém svazu mládeže a
tedy i možnost, aby vedoucí v Pionýru nebyli jeho členy.126 V samotném ČSM dochází
rovněž k obměně vedení, částečně i díky přispění některých Psohlavců (např. Miroslav Kopt
se v březnu stává členem předsednictva). Novým vedoucím organizace je zvolen Zbyněk
Vokrouhlický, jenž se záhy zasazuje o zrušení protiskautských rezolucí a rozhodnutí, jež byly
po roce 1948 vydány. V tomto smyslu žádá i plénum ÚV ČSM 21. března 1968 vládu o
plnou rehabilitaci československých skautů.127 Později, konkrétně 27. 3., přichází i oficiální
omluva ČSM představitelům Junáka. 128 Další jednotlivá uskupení včetně Junáka se do
budoucna dočkají podobné výhody jako Pionýr, kdy se konstituuje až 18 nezávislých
organizací.129 V případě skautské organizace se tak stalo po jednání dne 8. 4. 1968.130 ČSM
pomalu spěje ke svému zániku,131 který zároveň předznamenává vznik podobného svazu, jenž
by respektoval nezávislost svých jednotlivých složek.
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Situace využili zejména vedoucí již několikráte zmiňovaného pražského střediska
Psohlavců, kteří se s úmyslem skautskou organizaci obnovit rozjeli dřívějšími vedoucími
představiteli. Pravděpodobně v důsledku předchozího neúspěchu, který skončil u Státní
bezpečnosti, bylo zejména jednání v Lukách pod Medníkem s Rudolfem Plajnerem (vedli jej
Ivan Makásek a Ivan Dobrovolský – Orko132), bývalým náčelníkem chlapeckého kmene,
poměrně složité a trvalo údajně přes tři hodiny. 133 „Rok ´68, leden, to už byla opravdová
výzva. Sepsali jsme Junácký manifest“. A začali kontaktovat bývalé funkcionáře Junáka,
především Rudolfa Plajnera a Františka Němce. Za Plajnerem, myslím, že jel Ivan Makásek.
Já jsem jel do Krkonoš za Františkem Němcem. /…/ V té době jsme už měli zlanařeného
Foglara, kterého jsme dobře znali jako jeho odchovanci a Karla Průchu s Karlem Skálou Čilem. Ti byli z Prahy, docházeli někdy na střediskové rady Psohlavců a věděli, co
chceme.“134
Na počátku února 1968 je také (opět některými Psohlavci) v budově Městského výboru
ČSM v Senovážné ulici v Praze založena Junácká informační služba, jež má zjistit možnosti
obnovy organizace a dále zařídit její pokud možno hladký průběh. 135 Jednotliví členové
Psohlavců tak chodí navštěvovat další pražské skautské oddíly a střediska (jež fungovala
nadále ve skrytu) a snaží se získat jejich podporu. Josef Zikán, Ivan Makásek a Jiří Zachariáš
tak přichází do střediska Kruh (schází se na Neurologické klinice Všeobecné fakultní
nemocnice Prahy 2), jež založili Jan a Jana Pfeifferovi (členové původního KRUHU Pavla
Křivského) v roce 1966.136„Na jednu takovou schůzku v březnu 1968 přišel Bobr s Ivanem
Makáskem v kroji a žádali o souhlas a podporu, že jdou ohlásit na příslušné orgány, že
veřejně zahajují činnost Junáka. A tak se také stalo. Pak následoval bouřlivý rozvoj
skautského hnutí, který ohromil všechny státní orgány a mládežnické instituce, které tvrdily,
že za tím musí být pomoc západních kontrarozvědek.“137 Celkově se jedná o akci natolik
úspěšnou, že počet přihlášených skautských dobrovolníků přesahuje možnosti pracovníků
Junácké informační služby, mnoho oddílů z celé země se hlásí k Psohlavcům. Dochází proto
k již zmíněnému rozhodnutí pokusit se o celostátní obnovu s pomocí bývalého vedení.138
Souběžně s tím se ovšem koná spontánní zakládání mnoha středisek po celé republice i zcela
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nezávisle na iniciativě Psohlavců. Například 1. března žádá generál Eduard Ureš – Ulbricht
z Brna (pozdější člen chlapeckého náčelnictva) Alexandra Dubčeka o obnovení Junáka.139
Novou iniciativu se pokouší zachytit i vedení Pionýra, které v této době prohází již
zmíněnou obměnou vedení. Začátkem února se tak koná jednání, jež má přesvědčit vedoucí
Psohlavců, aby obnovili Junáka jakožto autonomní organizaci v rámci PO ČSM. Nikoliv
náhodou se tak po dlouhé době vidí i „staří známí“. „Po téměř dvaceti letech se setkali Dr.
Karel Průcha s Jiřím Haškovcem členem předsednictva ÚR Pionýra. Karla Průchu vyváděla
ozbrojená četa Titovy mládeže 25. února 1948 z obsazeného Ústředí Junáka, když
organizační podíl na tomto přepadu měl právě Jiří Haškovec. Podobné pocity z tohoto setkání
prožíval asi i Jaroslav Foglar, bývalý skautský vůdce Jiřího Haškovce.“140Psohlavci toto
řešení odmítají a ještě téhož dne posílá Josef Zikán – Bobr a Miroslav Kopt – Orel do tisku
(skrze ČTK) tzv. „Junácký manifest“, jenž jasně deklaruje snahu obnovit českou skautskou
organizaci. Důležitým bodem tohoto prohlášení je i výzva do celé země (včetně Slovenska)
k zakládání dalších skautských oddílů a středisek.141
Značná část společnosti, včetně sdělovacích prostředků, přijala obnovu Junáka s velkým
nadšením. Naopak do značné míry nefunkční pionýrská výchova je vnímána velmi kriticky,
paradoxně tak sami skautští představitelé hájí před novináři i veřejností další existenci
Pionýra. Zejména Mladá fronta (i jakožto ústřední tiskový orgán ČSM) dává široký prostor
článkům junáckých představitelů a v budoucnu se stává i vydavatelem skautských časopisů
(viz dále). Je třeba si ovšem uvědomit, že skautská organizace byla u nás již záhy po roce
1918 velmi silná a skautingem tak prošla značná část tehdejší mládeže. Proto se nelze divit, že
velké podpory se dočkali skauti i od představitelů komunistických národních výborů.
„Všechny kanceláře na národním výboru /…/ měly skautskou vlajku. Nadšení bylo velký. /…/
Starosta Prahy 2 byl bejvalej skaut, … Taky nosili skautský kroje, širáky, ale to byly ty
Spartakovi skauti práce. A ten mi říkal: „Víš náčelníku, já jsem junák nebyl, ale byl jsem
skaut. Tak když budeš něco potřebovat, tak máme tady pro vás peníze připravený.“ My jsme
nikdy nic nedostali jako skauti od státu, a teď nám nabízel, říkal: „Já tady mám dva miliony,
tak z toho kolik chceš.“ /…/ Tak povidám: „Tak nám taky něco dej, no. Koupíme stany a spací
pytle.“ Tak jsme dostali tenkrát asi 150.000. Ty byly velký prachy tenkrát. Jako půl druhýho
milionu. „Dojdi si za předsedou finančního výboru, to je soudruh Němec. Ať vám ty peníze
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vyplatí.“ K tomu když jsem šel, říkal: „Vám to dám, ale pionýrům bych nejradši nedal nic.“
/…/ Já povidám: „Jsou to taky naše děti, tak jim taky musíš něco dát.“ Tak jim dal 50 a nám
asi 150 tisíc. /…/ A pak jsem byl volanej k náčelníku Plajnerovi. „Bratře, jaktože jsi tady byl
žebrat? My jsme nikdy žádný peníze nechtěli!“ „Nám to bylo nabízeno a my to potřebovali.“
Tak jsme to načali, pak dostali taky na Praze 6. A pak všecky starostové jednotlivých těch
městských částí dávali těm skautům. A příští rok jsme dostali zase, taky tolik.“142
Tyto dotace sice umožní rychlý rozvoj organizace a nábory tisíců nových členů, avšak
zároveň se tím, jak ukazují dokumenty, stávají mnohé junácké složky (včetně těch nejvyšších,
jelikož masová organizace de facto vyžaduje placené pracovníky) do určité míry závislé na
finančních příspěvcích od státu, což v následujících obdobích zvyšujícího se politického
nátlaku může negativně ovlivnit jejich samostatnost.
Bývalý náčelník chlapeckého kmene, jenž se nedávno vrátil do Prahy ze svého domu
v Lukách pod Medníkem, podává 17. 3. 1968 žádost o oficiální rehabilitaci Junáka ministru
školství Hájkovi.143 O pět dní později se uskutečňuje schůzka bývalých náčelnictev Junáka se
střediskovou radou Psohlavců, jejímž závěrem je rozhodnutí oficiálně obnovit činnost
organizace na slavnostní schůzi o týden později. Vzniká tak přípravný výbor pro obnovu a
utváří se i jednotlivé odbory.144 V pozdějším prezidiu přípravného výboru zasedá již
především bývalé vedení – Rudolf Plajner, Vlasta Koseová (bývalá náčelní dívčího kmene),
Antonín Sum, 145 František Němec, J. O. Martinovský, Anna Moravcová, Anna Floriánová ale
i Václav Marhoul.146„…ale začalo to de facto seshora. My jsme chtěli tu skautkou organizaci
budovat zezdola. Ne, se sborem funkcionářů, ale zezdola.“147Druhého dne pak vychází
v Mladé frontě zajímavý článek činovníka Junáka (resp. budoucího činovníka) Karla Průchy
s otázkou, zda zachovávat pionýrskou organizaci či zda by nebylo lepší spojit ji s Junákem do
organizace nové, s převážně skautskou výchovou, doplněnou o některé účelné metody
pionýrské. 148
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29. 3. po sedmé hodině večerní přichází velmi známé setkání v sále ZK Tesla zvaného
Domovina v pražských Holešovicích, kteréžto předem zajišťují opět Psohlavci – zejména
Josef Zikán.149 Zde za účasti více jak tisíce skautů, z nichž někteří se teprve nedávno vrátili
z vězení, dochází k oficiální obnově organizace.150 Poprvé se také Junák ústy náčelníka
Plajnera přihlašuje k socialistickému zřízení.151 Zároveň také náčelník sděluje své přání, aby
zůstala zachována pionýrská organizace.152 Zpráva o této akci se velmi rychle šíří i denním
tiskem, mimo jiné i díky mnoha novinářům přítomným přímo v sále.153 První schůze
obnovených náčelnictev se pak koná 2. dubna,154 přičemž dochází k doplnění přípravného
výboru o mladší členy (zejména z řad Psohlavců).155
Nesporně zajímavým dokladem tehdejšího sebevědomí některých skautů je i dopis
Okresního přípravného výboru Junáka v Třebíči z 3. dubna určený Předsednictvu Národního
shromáždění, kde de facto požadují, aby byl zbaven funkcí poslanec Národního shromáždění
Alois Poledňák, autor knižních pamfletů proti Junáku po roce 1948.156 Je třeba zmínit, že
Poledňák se přišel již v roce 1968 omluvit R. Plajnerovi157 a za Normalizace je za svůj postoj
k okupaci vojsky Varšavské smlouvy zatčen a stráví i nějaký čas ve vězení (po provedení
veřejné sebekritiky je však definitivně propuštěn).
19. dubna je odeslána oficiální žádost o obnovení Junáka i na ministerstvo vnitra. Zde se
poprvé vyjevují významné obtíže, které budou organizaci následovat oněch několik málo let.
Úřad nechce schválit původní stanovy skautské organizace z roku 1946, jelikož nerespektují
socialistickou ústavu (zejména ve smyslu vedoucí úlohy komunistické strany). Vyjednání
nových se pak stane setrvalým problémem po zbytek roku a v případě federálního Junáka i
roku následujícího.158 Byť budoucí kompromisy skautští představitelé odsouhlasí, objeví se i
povzdech, „jestli to, co zbude, bude skauting.“159 25. května však alespoň vydává
ministerstvo rozhodnutí, kterým umožňuje až do případného schválení stanov přípravu
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fungování skautské organizace.160 Situace se však samozřejmě dále komplikuje po srpnové
okupaci.
Ke konci měsíce (pravděpodobně 24. dubna) dochází k jednání Rudolfa Plajnera
s představitelem Pionýra – Oldřichem Kryštofkem – v redakci Mikrofóra,161 které do jisté
míry zajišťuje budoucí člen náčelnictva chlapeckého kmene Jiří Navrátil. „A celé to vysílání
skončilo tím, že /…/ oba tam spolu vykouřili dýmku míru.“162 O dva dny později se na setkání
v redakci Mladé fronty celý proces opakuje.163 27. dubna vychází v tomto deníku článek
s názvem „Ať svědčí dětem, co jsme smluvili“,164 který obsahuje i fotografii z této události,
jež zachycuje samotný akt popotahování z dýmky míru Oldřichem Kryštofkem za účasti
Rudolfa Plajnera a šéfredaktora Mladé fronty.165
Brzy je ustavena redakce časopisu Skaut - Junák, určeného primárně členům organizace
do cca 15 let. Nulté číslo vychází poprvé 20. 6. 1968 a od září se stává hlavním junáckým
časopisem spolu se Skautingem, jež je více zaměřen na pedagogiku a teorii výchovy.166 Již
nulté číslo Skaut – Junáka, vydané v nákladu 200 000 výtisků, je pak vyprodáno.167 Obě
periodika vydává Mladá fronta, která rovněž platí redaktory, přičemž čistý zisk z prodeje je
předán zpět Junáku.168 Zpravodajem junáckého tiskového oddělení, které vydává oficiální
dokumenty a prohlášení organizace, je pak Junák hlásí. Dochází rovněž k ustavení Ústřední
duchovní rady a vznikají homogenní oddíly se zdůrazněnou náboženskou výchovou. Svou
činnost obnovuje i Hlavní kapitanát vodních skautů.169 Pravděpodobně rovněž v červnu 1968
je také ustanovena stranická skupina ústředních orgánů Junáka (složená ze členů ÚRJ, obou
náčelnictev a Ústřední revizní komise), nicméně je zatím de facto nefunkční. 170 Do budoucna
je také stanoveno důležité pravidlo, kdy je existence skautského střediska podmíněna účastí
minimálně tři oddílů.171
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Na obnově organizace Junák se podílí i řada bývalých členů Kruhu kolem Pavla
Křivského, jako například Václav Břicháček, Jan Pfeiffer, Jiří Stárka a další. Obnovuje se i
samotný 8. RS Praha (tedy Vysokoškolský roverský kmen), s řadou bývalých členů
původního VRK a Kruhu, jehož vedoucím se stává Jiří Stárka – Hakim.172 Založen je časopis
FONS, kterýžto se do jisté míry reakcí na již zmíněné Plameny, jež společenství vydávalo cca
před dvaceti lety. „A to byl, myslím, nápad Vaška Břicháčků, kterej říkal: „Tak dobře,
Plameny to pálily, ale my spustíme vodu a to budou prameny čisté vody.“ A to šlo o to ad
fontes a z toho vznikl ten FONS, jako pramen čisté vody.“173Vychází však jediné číslo a
vzhledem k emigraci Jiřího Stárky po srpnu 1968 nemá společenství dlouhého trvání.174
Do jednotlivých činovnických složek Junáka jsou rovněž přijímání někdejší členové
Akčního výboru Junáka (počítaje v to i minulé členy Kruhu či Vysokoškolského roverského
kmene).175 Tento postup sice vyvolává protesty, jsou však poměrně ojedinělé.176 Vážným
problémem pak logicky není ani členství v jakékoliv straně, včetně komunistické. Jedním
z kandidátů do budoucího chlapeckého náčelnictva je tedy i Zbyněk Hála, již zmiňovaný
druhý předseda stranické skupiny (po Pavlu Macháčkovi).
Co se týče Prahy samotné, pak předsedou Pražské rady Junáka se stává právě první
vedoucí střediska Psohlavců – Josef Zikán – Bobr (vedení Psohlavců načas přejímá od 8.
dubna Ivan Makásek).177 Ve své funkci vydrží až do řádných voleb na začátku roku 1969, kdy
jej nahrazuje Fantišek Kašpárek (první místopředsedkyní se pak stává jedna z narátorek –
Jana Pfeifferová).178 Zikán je také jedním z prvních, kdo kritizují angažování a činnost
některých skautů a zároveň členů komunistické strany. A to ač je, paradoxně, rovněž jejím
členem. 179 Diskuse na téma účasti skautů – straníků na obnově Junáka (především pak v jeho
vedení – jmenovitě např. Václav Marhoul, Vlasta Koseová, Anna Floriánová či Jaroslava
Pešková) spěje až k roztržce mezi Psohlavci kolem Josefa Zikána s náčelníkem Rudolfem
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Plajnerem, který tak údajně den před okupací (20. srpna 1968) hrozí rezignací.180 Samotní
Psohlavci se i vlivem narůstajícího počtu oddílů (s čímž někteří vedoucí nesouhlasili) a
Zikánově práci na obnově organizace (později se stává i redaktorem časopisu Skaut – Junák)
rozpadají na několik středisek. Především déle působící oddíly přecházejí do nových
působišť. Vzniká středisko Spirála (sdružuje známý oddíl „Pětka“, 11. oddíl Václava
Kopeckého, 144. pod vedením Zdenka Pastorka a 4. oddíl vlčat pod vedením Josefa Elise –
Robina181) pod vedením Jiřího Zachariáše a Tecumtha (jedním z jeho oddílů je i 3. Neskenon,
dále pak Šavani a Dakota) včele s Ivanem Makáskem.182 Zbytek Psohlavců, tvořených
nejnovějšími oddíly, má pak na starosti Žofie Sochorová.183 Josef Zikán se přitom také stará o
zakládání a fungování jednotlivých pražských obvodních rad Junáka. Ještě v roce 1968
pověřuje Eduarda Marka, aby vytvořil skautský okres Prahy 2 a následně jej vedl. 184 Téhož
roku dosahuje 800 členů, v roce 1970 pak již 1700.185 V hlavním městě se tak jen do konce
roku 1969 utváří 59 středisek, v nichž je obsaženo 327 oddílů a přes osm tisíc členů.186 Pro
zajímavost jen v roce 1969 koná Praha 216 skautských táborů, jichž se účastní přes šest a půl
tisíce členů organizace (z toho cca šest tisíc dětí).187
Přes rychlý rozvoj organizace je třeba vyřešit nedostatek skautských vedoucí, který
vznikl takřka dvacetiletým zákazem. I tak nicméně rychle stoupá počet oddílů, kdy jen do
dubna jich obnovuje svou činnost cca 90%.188 Paradoxně se skauti 1. května po mnoha letech
účastní prvomájových průvodů a o pět dní později se náčelník Rudolf Plajner účastní v rámci
delegace ČSM setkání s prezidentem Ludvíkem Svobodou.189 Přes všechna pozitiva je však
Junák obnoven jen na bázi tzv. „socialismu s lidskou tváří“ a již před okupací jej čekají
mnohé kompromisy. Dochází k úpravě skautského slibu, který určuje základní ideovou náplň
života všech junáků. Napříště je tak zdůrazněna služba a láska k „socialistické republice
180
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Československé“.190 Celkovým problémem se tedy stává slazení různých (často naprosto
protikladných) proudů v organizaci do jednoho. Náčelník Rudolf Plajner to popisuje: „Jsou
také starosti s lidmi. Mnozí naši bývalí činovníci jsou živé konzervy, volají po návratu před
rokem 1938 do bývalého Svazu skautů, jiní chtějí startovat z roku 1948, a to je všechno zlé.
Mnozí se bouří proti oddílům s náboženskou výchovou, jiní nechtějí uznat skutečnost, že se
naše republika změnila z lidově-demokratické v socialistickou.“191V tomto duchu se například
zastává homogenních oddílů v Přibyslavi.192 Dále vznikají problémy v samotném Náčelnictvu
chlapeckého kmene, kdy na jeho zasedání 11. června 1968 několik činovníků (např. Skála,
Purghat aj.) nesouhlasí s pořádáním III. sněmu, jenž by za ústupky režimu (viz výše) stanovil
nové vedení organizace.193 Rozmach Junáka je však zřejmý a v létě se tak koná více než 380
táborů, které navštíví asi deset tisíc dětí.194
Na obzoru jsou ovšem další potíže. Junáčtí činovníci jsou nuceni s obavami pozorovat
svět okolo sebe. 16. července obdrželo ÚV KSČ telegram od pěti států Varšavské smlouvy,
které vyjadřuje obavu z odtržení Československa ze „socialistického společenství“. Následné
stanovisko ÚV KSČ pak má jednoznačnou podporu i mezi vrcholovými skautskými
představiteli, což vyjadřují v dopise již z 18. července. 195 Možné nebezpečí pak dostává
jasnější kontury na setkání Světového festivalu mládeže v bulharské Sofii v červenci 1968.
„Já jsem byl tam jaksi delegován za Junáka do tý delegace mimo jiný. /…/ Tam došlo na tom
festivalu k celý řadě sporů. Dokonce jsme zjistili, že na ubikacích jsou namontovaný
odposlechy a tak dále, /…/ A mimo jiný /…/ na naší ambasádě bylo /…/ sezení a setkání mezi
vedením československý delegace a vedením sovětskýho komsomolu. Tam došlo vlastně
k prvnímu ostrýmu střetu, kde nás snažili, nejdřív jaksi mazat nám med kolem huby, ale přesto
říkali: „Hele to, co děláte- kontrarevoluce.“ /…/další setkání bylo za dva dny /…/ tam teda
na to setkání přišlo víc důstojníků, mimo předsedy a místopředsedy ÚV komsomolu, tam byli
samí neznámí lidi, většinou v uniformách. A hlavní slovo tam měl ten kosmonaut Leonov, /…/
to byl politruk sovětskej. /…/ A na stěně byla velikánská mapa Evropy a teď ty Sověti nám tam
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jaksi.. .za prvé věděli, na každýho z členů delegace byl pověřenej člen sovětský delegace,
kterej o každým věděl maximum dostupnejch informací. To byl první šok. To znamená, že ty
lidi si nás rozdělili a začali do nás hustit nalejvárnu. Druhá věc byla, udělali nám tam
přednášku o rozložení sil ve světě a ten Leonov takhle s pravítkem takovým jako takhle kreslil
čáry na tom a říkal: „Víte pro nás Československo je tak důležitý a my vám nedovolíme,
abyste se z tohoto našeho společenství vyčlenili. I za cenu toho, že by vás měli zbejt tři
milióny.“ Vyhrožoval, že klidně jsou rozhodnutý použit nukleární zbraně jenom pro to, aby
Československo udrželi. Tím to jednání za mrazivýho ovzduší skončilo.“196
Tři základní možnosti pokračování Pražského jara – tedy postupná demokratizace,
opětovné utužení režimu a zásah Sovětů – byly do jisté míry známé. Tomu napovídá i jednání
s kandidátem ČSM na prezidenta – Čestmírem Císařem, který je během rozhovorů
s představiteli mládežnických organizací předestřel.197
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Z rozhovoru s Miroslavem Koptem. Vedl Lukáš Havel dne 17. 8. 2011
Z rozhovoru s Miroslavem Koptem. Vedl Lukáš Havel dne 25. 8. 2011
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3.4. Od okupace k nástupu Gustáva Husáka
Když však 21. srpna 1968 vstoupí vojska pěti států Varšavské smlouvy do ČSSR,
propuká ve skautské organizaci značný chaos. Obsazení totiž přichází v době, kdy se ještě
konají tábory. Například lesní škola na Červeném hrádku, jež vychovává budoucí pražské
vedoucí, musí být zcela zrušena. 198„První moment to bylo děsivý. Teď to tu budou nějak
vraždit a tak. Teď jsem šel do ulic, a teď jsem zjistil, že to má takovej zvláštní tragikomickej
podtext. Tam byly nápisy jako: „Ivane, vrať se domů. Káťa ti chodí za Péťou.“ Nebo: „Rudí
bratři vraťte se do vašich rezervací.“ Teď každej tady mluvil rusky. Teď oni ty Rusové byli
zmatení opravdu. Byli jich spousta, který začali ty diskuze. Oni jim to zakazovali. Oni řikali:
„Co tady chcete? My děláme ten správnej komunismus. Ten komunismus s lidskou tváří.“ /…/
Zkrátka bylo to tu, jak to bylo. Všude byly ty tanky. Něco bylo rozstřílenýho a tady byl takovej
bordel, ale jako nakonec to byl samozřejmě konec nějakýmu socialismu s lidskou tváří.“199
Reakce Junáka byla zcela v souladu s většinou tehdejší společnosti - odmítnutí okupace.
V tomto smyslu se vyjadřuje Rudolf Plajner – toho času v nemocnici pravděpodobně po
operaci slepého střeva. V poznámkách napsaných na papíře ÚRJ tak 22. 8. píše: „Nepřijmeme
a neplníme ničí rozkazy, než legálních představitelů. Nikdo nesmí zradit!! Náš postoj a
pevnost přenášejte na všechny a zvedejte hlavy všem slabým. Navzájem se neopouštějte, o
rodiny internovaných či fyzicky likvidovaných se musíme starat.“20026. 8. 1968 se ozývá
vedení organizace (Sum, Plajner, Koseová, Němec) v dokumentu „Výzva všem složkám
Junáka - K situaci po 21. 8. 1968“, který odsuzuje obsazení a vyzývá k respektování pouze
legálně zvolené vlády ČSSR. 201 Citelné rány však utrpí tento postoj s podpisem tzv.
Moskevských protokolů představiteli Československa, resp. poté, co tato informace vejde ve
známost.202 Ještě 27. srpna však prohlášení ÚV ČSM (pod nímž jsou vedle Zbyňka
Vokrouhlického a Oldřicha Kryštofka podepsáni za Junáka i Antonín Sum a Miroslav Kopt)
opětovně odsuzuje okupaci, označuje Moskevské protokoly za vynucené vydíráním, požaduje
okamžitý odchod okupačních armád a vyjadřuje podporu vedení státu (přičemž jej zároveň
zavazuje znovu nezklamat).203
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Místo dalšího čísla časopisu Skaut - Junák pak 26. srpna vychází tzv. „Nepokořená
svoboda“, tedy speciální číslo složené z fotografií z průběhu okupace. „Na srpnové dny v roce
nadějí 1968 se nedá nikdy zapomenout. Naše ulice byly plné osvoboditelů-okupantů a my
skauti v pobočce Junácké edice Ústí nad Labem jsme dostali zprávu od skautů z redakce
časopisu Junák, že si máme přijet do Prahy pro „krajský příděl“. Nikdo z nás se na nic
dvakrát neptal a jeli jsme. /.../ V redakci nám bratři předali balíky s protiokupačními letáky.
Byly ve formě časopisu s osmi stranami, 39 reportážními fotografiemi o pravdě – okupaci
Prahy s výroky významných osobností – myslitelů o svobodě. Na sestavení této publikace se
podíleli bratři Miloň Lom – Tom, Jan Šimáně – Galén a Josef Zikán – Bobr. Bratři v redakci
nám připomněli, že máme letáky pro jistotu raději v autě pořádně nějak „zarachtat“, protože
část nákladu jim už bohužel zabavila „naše STB“.“204Redakce časopisu pak, obklopena
sovětskou vojenskou technikou, pořádá na Letenské pláni 27. srpna besedu. 205 Po dvou letech
(přesně 21. srpna 1970) je za vydání Nepokořené svobody zatčen tehdejší šéfredaktor
časopisu, člen náčelnictva i komunistické strany Jan Šimáně, později je rovněž k 1. 9. 1970
(tedy v podstatě na posledním zasedání předsednictva ÚRJ) vyloučen z Junáka.206 Za
„podvracení republiky“ a údajné falzifikování dobových fotografií následně stráví dva roky ve
vězení207 Jedním z možných důvodů tohoto trestu je fakt, že časopis nebyl vydán jako další
oficiální číslo Skaut – Junáka. Z hlediska státu se tedy v podstatě jednalo o ilegální
tiskovinu.208 Zajímavým dokladem skautské protiokupační angažovanosti je i ilegální vysílání
“Svobodné Podbrdsko“, jež nezávisle informovalo o obsazení vojsky Varšavské smlouvy. 209
Po republice je rovněž záhy šířena nechvalně proslulá „Bílá kniha“ aneb „K událostem
v Československu“, kde je obnova Junáka přímo odsouzena jako „separatistická“.210 Naproti
tomu jako pokus o odpor a zároveň pomoc republice je na konci srpna koncipována tzv.
„Služba vlasti“, k níž se připojuje Junák i Pionýr. Oficiálním cílem je především zajištění
odstranění škod, základní pomoc postiženým okupací, brigády v zemědělství atp. I nadále pak
v příslušných výzvách (často společných prohlášeních Junáka i Pionýra) podněcují činovníci
k věrnosti pouze legálním představitelům státu a ujišťují, že sami nikdy nezradí.211 Dle
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výpovědí některých pamětníků, například Miroslava Kopta, který se stal místopředsedou
ústředního štábu tohoto projektu,212 šlo v rámci Služby vlasti i o vybudování paralelní
struktury kontaktů, díky níž byli například občané varováni před činností lokálních
prosovětských agentů zaměstnaných na československém ministerstvu vnitra. Dle pozdějšího
denního tisku však obsahovaly za tímto účelem vyrobené letáky i výzvu k jejich likvidaci.213
K jejich šíření (i s fotografiemi) údajně vyzval Zbyňka Vokrouhlického sám příslušný
ministr.214„Takže se hledaly nějaký alternativy co a došlo k takovýmu zásadnímu rozhodnutí,
že /…/ teda se budou budovat paralelní struktury /…/ a vytvořila se /…/ myšlenka vytvoření
takzvaný Služby vlasti. Do jejího čela byli postaveni dva lidi, já jako tajemník a Oldřich
Kryštofek jakožto předseda. Byl vytvořenej /…/ štáb a měli se budovat buňky zasvěcenejch
lidí, který se měli opírat za prvé o informační strukturu a o to, že připravenosti pro případ,
kdyby opravdu došlo k nějakým konfrontacím mezí Východem a Západem, tak aby se pokud
možno vytvořili podmínky, za co nejmenších ztrát a se připravit nějak na případnej odpor a
tak dále. A tohle bylo jako pro veřejnost. Pro krytí bylo vymyšleno to, že se budou organizovat
brigády mládeže, prostřednictvím Služby vlasti, na záchranu zemědělství a tak dále.”215
Zajímavostí rovněž je, že se poprvé v dokumentech vyhlašujících „Službu vlasti“ můžeme
setkat s termínem „normalizace“, který si do budoucna režim přisvojí.216 Okupaci nicméně i
přes tyto akce následuje také vlna emigrace, včetně mnoha skautů. Někteří z nich pak
v zahraničí zakládají exilové oddíly.217
Paradoxně obavy mnoha junáků uklidňuje sám Alexandr Dubček, když jej přichází
skautská delegace 27. září navštívit. Údajně sděluje, že i v budoucnu počítá s pomocí a prací
junáků. Neopomněl ovšem dodat, jak se spoléhá na to, „…že každý junák dobře ví, kde je jeho
místo a co může a nemůže v dnešní tak těžké době dělat.“218 Podobně uklidňuje na jednání ÚV
ČSM v Pardubicích ve dnech 19. a 20. září Zdeněk Mlynář.219 Na začátku října však
upozorňuje své kolegy na zhoršující se situaci v Československu i nejvyšší představitel
světového skautingu Laszlo Nagy. „Our Czechoslovak brothers have warned us that they may
212
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be obliged to make statements in which they do not really believe and that they may accept
forms of cooperation which will surprise us.“220 To se prokazuje již 21. října, kdy dostává
český Junák své schválené stanovy, jež ovšem již respektují vedoucí úlohu strany i výchovu
v duchu marxismu-leninismu.221 Předpokládají také zrušení duchovní rady a homogenních
oddílů i vstup do SODM (k čemuž se ovšem Junák již dříve přihlásil).222 Byť zejména konec
oddílů s náboženskou činností se může jevit jako velmi nespravedlivé rozhodnutí, je třeba říci,
že se v praxi většinou nedodržovalo i z toho důvodu, že neexistovaly žádné jejich seznamy
ani relevantní způsoby kontroly. 223 Homogenní oddíly tak byly zrušeny spíše jen navenek a
fungovaly, dle dohody s Němcem, Remišerem a Reinsbergem (představiteli duchovní rady),
až do konce organizace.224„No, byly zrušený ty duchovní rady v tomhle tom období. Vlastně
neexistovaly. Vždyť jsme byli členy Varšavské smlouvy! A dokonce se na ústřední radě říkalo,
jen prosím vás na lesních školách neparádujte nikde jako kolem kostela. A když jsem jela na
naší lesní školu, která byla ve Slavoňově... /…/ No, a teď tam už byly ty ženský, který otamtaď
jely, který se vracely do toho Slavoňova, a taky z Novýho Města nad Metují, a říkaly: „No,
vždyť my jsme tak rádi, že ty skautky tam máme, oni nám v neděli v kostele tak krásně
zazpívaly.“ (smích) Tak, tak vypadal ten zákaz.“225
Byť se později v rušení křesťanských oddílů angažovala stranická skupina, i nadále se
našly způsoby, jak zákaz obejít. „Takže nám řekli, že musíme ten oddíl rozpustit. To
nařizovala stranická skupina, ústředí Junáka do toho nemluvilo. Tohleto byla druhá vláda
v Junáku. A tak sme tomu oddílu dali jiný jméno a řekli jsme, že jsme ho rozpustili. A tu
vedoucí – vedoucí oddílu – jsme jmenovali zástupkyní a její zástupkyni vedoucí. A jelo se dál.
/…/ Na základě toho nařízení, že sme dělali náboženskou činnost.“226
Díky schváleným stanovám může ve dnech 23. – 24. listopadu dojít k III. volebnímu
sněmu Českého Junáka v samotné Smetanově síni Obecního domu. Účastní se 1108 delegátů
a 150 čestných hostů, zdravice posílá řada vrcholným československých politiků (mj. Ludvík
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Svoboda, Alexandr Dubček, Josef Smrkovský, Čestmír Císař aj.).227 Údajně se předem
objevuje leták, který doporučoval nezvolení některých kandidátů, zejména komunistů.
Nicméně valného vlivu neměl. 228 Starostou se stává Antonín Sum. Náčelníkem chlapeckého
kmene Rudolf Plajner a náčelní dívčího kmene Vlasta (Josefa) Macková, vedoucím revizní
komise pak Pavel Macháček (z funkce však odstupuje již 7. března 1969).229 Členy prezidia
jsou Sum jako starosta a šest zvolených místostarostů (Koseová, Floriánová, Němec,
Marhoul, Smítalová, Jedlička), přičemž z titulů své funkce jsou plnoprávnými zástupci
v tomto orgánu i náčelníci obou kmenů.230 Sněm zároveň schvaluje členství v SODM i další
dříve dohodnuté závazky (např. výše zmíněné zrušení duchovní rady). Podobně stanovy
neumožňují ani fungování kmene dospělých (tzv. oldskautů).231 Jako nereálně se prozatím
jevilo přihlášení se do mezinárodních skautských organizací, 232 které se má dostat na program
snad až po ustavení federálního Československého Junáka. 233 Ústřední rada se zabývá
vnějšími styky, zatímco náčelnictva se mají starat především o samotnou výchovnou činnost a
její konkrétní náplň.234 Celostátní (federální) Junák byl ustaven o několik dní později – 1. 12.
1968. Přihlášku do mezinárodních skautských organizací však rovněž, v důsledku zákazu ÚV
KSČ, nepodal.235 Již druhého dne je nicméně Český Junák přijat do Národní fronty.236
Poměrně podstatné se ukáže do budoucna být i zvolení Václava Marhoula
místostarostou Junáka. „To byl za komunistickou stranu strčenej do ústředí Junáka.
Komunista, kterej byl námořní důstojník. Já jsem mu říkal: „Vašku, ty jsi vozil mírový zbraně
do Korey, viď?“ Dělal jsem si z něj srandu.“237Do této čelní funkce se podle svých slov
dostal na žádost Rudolfa Plajnera a Vlasty Koseové. Mělo jít o jakousi odměnu za přípravu
III. sněmu, které se ujal po okupaci, jelikož se jiní údajně této zodpovědnosti báli jejím
následkem ujmout.238 Václav Marhoul je v té době poměrně vysoce postaveným státním
úředníkem, když na ministerstvu pro mládež a tělesnou výchovu vykonává funkci ředitele
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prvního odboru (přičemž Zbyněk Hála – budoucí předseda stranické skupiny, byl jakožto
pracovník předsednictva vlády jeho kolegou).239
Ustavující kongres nového zastřešujícího svazu – Sdružení organizací dětí a mládeže
(SODM) se odehrává 19. – 20. prosince 1968.240 Je však třeba říci, že vzhledem ke zvolení
proreformního Zbyňka Vokrouhlického předsedou, zůstává po nějakou dobu spojencem
Junáka.Poté co je o rok později z funkce odstraněn mu také ÚRJ za jeho práci děkuje.241 Na
počátku roku je tedy Junák společenstvím se stoupajícím významem a více než 51 000
členy. 242
Oficiální delegace skautských činovníků se ještě účastní i pohřbu Jana Palacha 25. ledna
1969, přičemž skauti stojí i jako čestná stráž u rakve.243 Právě mezi lednem až dubnem tohoto
roku však dochází podle mého názoru v celé skautské společnosti k nejvýznamnějším střetům
s nastupujícími „normalizátory“. „Pravicové síly, které stále ještě zastávaly klíčové pozice
v jednotlivých organizacích a sdruženích, v tomto politickém zápase krok za krokem ztrácely
vliv. Postupně byly nuceny uvolnit prostor těm, kterým skutečně šlo o zájmy mladé generace a
zájmy socialistické společnosti.“244 Do jisté míry bylo budoucí sjednocení dětských a
mládežnických organizací zpomaleno zánikem ČSM, k němuž došlo 5. března 1969.245 Již
fungující SODM, jakožto nová zastřešující organizace, pak prozatím nemohl ve svých
stávajících stanovách hrát onu neblahou slučovací roli. Samostatnost všech organizací (včetně
Junáka) konečně SODM potvrzuje i na kongresu z 11. – 12. března, kdy je za Junák zvolena
Jaroslava Pešková jako místopředsedkyně organizace. Stejného dne se skautská organizace
stává členem Národní fronty.246
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3.5. Od nástupu Husáka k listopadovému jednání ÚV KSČ
Počátek konce českého skautingu můžeme spatřovat v nástupu Gustáva Husáka do
funkce generálního tajemníka v půlce dubna 1969,247 přitom první organizací, která mu
blahopřeje, je údajně právě Junák.248 Velmi brzy poté přichází aktivizace stranických skupin
v jednotlivých mládežnických organizacích, která je tak spojena s opětovnou snahou
komunistického režimu zcela ovládnout výchovu dalších generací. „7. dne měsíce Zelené
trávy roku 1969 byl odvolán z funkce šéfa komunistické strany Alexander Dubček a moci ve
státě se chopil Gustáv Husák. Od jeho prvního projevu jsme věděli, co to znamená! Další
mnohaleté období komunistického běsnění historie nazvala „husákovská normalizace“!“249
Obnovení činnosti stranické skupiny po dubnu potvrzuje i Václav Marhoul. Ovšem s tím, že
měla vést především „ústupové boje“.250 Do jejího čela se dostává po Pavlu Macháčkovi
Zbyněk Hála, který je rovněž 10. 6. na návrh Rudolfa Plajnera kooptován do Náčelnictva
chlapeckého kmene.251 Údajně se tak stalo z příkazů vyšších míst, které Plajnerovi a Sumovi
předal právě Marhoul.252 Je ovšem třeba připomenout, že Hála byl již dříve kandidátem
náčelnictva na III. sněmu.
Opět však přicházejí od komunistické strany matoucí signály, když ÚV KSČ posílá 23.
dubna gratulace k padesátiletému výročí organizace253 a o týden později dokonce obdrží
Rudolf Plajner a Vlasta Koseová Řád práce.254 V rámci květnových oslav osvobození
republiky jsou pak přijati prezidentem Svobodou.255 Naopak například slovenský Junák se
revanšuje čelním představitelům (Svoboda, Dubček ale i Husák a další) udělením nejvyššího
vyznamenání – Zlaté junácké hvězdy.256 Přesto přichází například zákaz výjezdu vedoucích
představitelů Junáka na letní konferenci o mládeži do Helsinek. V oficiální verzi vydané
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v časopise „Junák hlásí“ je uvedeno, že se tak stalo v důsledku časově náročného vyjednávání
o nových stanovách.257
V květnu 1969 následuje odvolání Karla Průchy z funkce odpovědného redaktora
Skautingu, údajně na nátlak KSČ. Nicméně názory se do určité míry různí. 258 Nahrazen byl
Václavem Břicháčkem.259„Na přímý dotaz, co je v pozadí, mi bylo řečeno, že se objevily jisté
finanční nesrovnalosti, které musí být odstraněny (Němec) /…/ Funkci jsem přejímal nerad –
z povinnosti a bylo to pro mne nejméně příjemné. /…/ Také jsem měl dojem, že finanční
nesrovnalosti, které zřejmě byly, nebyly tím jediným a asi ani ne hlavním důvodem. Kdo
vyvíjel nátlak (a zda vůbec to byl nátlak) - nevím.“260 K 31. 12. byl časopis Českým úřadem
pro tisk, který se tak opětovně stará o cenzuru, zcela zakázán. Podařilo se však vyjednat za
značně zhoršených podmínek určitou náhradu v podobě „Junáckého činovníka“.261
Jedním z příkazů nového normalizačního vedení státu je i vypracování takzvané
„analýzy činnosti“ v jednotlivých mládežnických organizacích (včetně jejich nižších složek),
které by v nich zhodnotily svou dosavadní historii z pozic marxismu-leninismu. Práce na
skautské analýze počíná datem 17. 6. 1969 a projde během následujícího roku, na nátlak
vyšších míst z řad komunistických elit, několika verzemi.262 Poslední stvoří de facto na
zakázku brněnský skaut (a čerstvě vyloučený straník) docent Josef Solař.263 Pro první verzi
však byla určena sestava Marhoul, Břicháček, Plajner, Pachman, Sum a Floriánová.264
V únoru 1970 předkládá svou analýzu činnosti rovněž Pražská rada Junáka, 265 která je ovšem
denním tiskem v budoucnu spíše kritizována. „Asi v době /…/, kdy vedení Junáka prohlašuje,
že je nutno se distancovat od všeho, co je spjato s netřídním a apolitickým chápáním výchovy,
vydává Pražská rada Junáka analýzu činnosti, která tato základní hlediska postrádá,
povrchně, nesprávně a jednoznačně hodnotí některé společenské jevy, například příčiny
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nedostatků PO ČSM apod.“266Trudné události jara 1969 na čas přehlušuje opět léto se
skautskými tábory, jichž se konalo na 1300 a prošlo jimi údajně až 50 000 dětí i dospělých
(Český Junák se v této době pyšní 65 747 členy).267
Po prázdninové přestávce je jedním z prvních kroků již aktivizované stranické skupiny
sepsat a odeslat výzvu do jednotlivých krajů k zakládání místních stranických skupin. Jejími
autory jsou Břicháček, Floriánová, Hála, Marhoul a Pešková.268 Skupina si také na zasedání
31. října rozděluje úkoly, přičemž nejvíce na starost jich dostávají samozřejmě Zbyněk Hála a
Václav Marhoul.269 Třetího listopadu se pak přímo v prostorách ÚV KSČ (kam ovšem měl
přístup Marhoul i Hála) porada všech členů (včetně zástupců z krajů).270„A v té době aktivity
stranické skupiny začaly překračovat tu mez, v kterou možná věřil Plajner a další staří
činovníci Junáka. Tedy, že komunisté na vedoucích pozicích organizace vytvoří brzdy
režimních tlaků a kritiky od ultralevice, která se v posrpnové politice dostávala stále více ke
slovu. Ze stranické skupiny KSČ v Junáku, která možná měla původně sehrát tuto roli, se
posléze stala likvidátorská skupina, která organizaci Junák nejen nezachránila, ale přivedla
jej k nedůstojnému a trapnému konci.“271
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3.6. Rozhodnutí UV KSČ sjednotit dětské a mládežnické organizace a konec
Junáka
Dosavadní události od dubna 1969 spěly rychle ke kritickému dni 17. listopadu 1969,
kdy na zasedání předsednictva ÚV KSČ padne rozhodnutí zrušit všechny dětské a
mládežnické organizace a nahradit je jednotným Socialistickým svazem mládeže. Je tak mj.
rozhodnuto i o konci Junáka, o čemž nicméně jeho řadoví členové ještě po několik měsíců
neví. Federální rada SODM se zároveň stává v postatě přípravným výborem nové jednotné
organizace. Schází se poprvé téhož dne.272 Za Junák jsou v této složce sdružení také Václav
Marhoul a Ludmila Tenorová (která je zároveň tajemnicí ÚRJ).
Ruku v ruce s rozhodnutím o vytvoření jednotné organizace přichází také kampaň
v tisku, jež je vedena proti Junáku. Ve stranické Tribuně na konci roku 1969 vychází článek
Zdeňka Svatoše s názvem „Otazníky za Junákem a před ním“,273 který kritizuje především
západní ideové základy skautingu a ptá se, zda je tedy možné sjednotit je se socialistickou
výchovou. Lze se zároveň domnívat, že článek reflektuje názor „vyšších míst“, jelikož Svatoš
se do budoucna stává jedním z vedoucích pisatelů komunistických publikací o mládeži (viz
seznam literatury). „Podle mnohých lidí, znalých situace, odhadovala se koncem šedesátého
devátého roku životnost skautské organizace zhruba na půl roku.“274 Na zmíněný článek
reaguje ve stejném periodiku stranická skupina, která se snaží o určitou obranu organizace.275
Dle zápisu ÚRJ z 5. 4. 1970 toto (de facto oficiální) stanovisko ústřední rady vypracoval
zejména Václav Marhoul a Zbyněk Hála.276 Na další útok v červnu téhož roku už však nikdo
nereaguje. 277 Za velmi zajímavé považuji, že v článcích i publikacích proti skautingu a rovněž
v projevech některých nositelů Normalizace v dětských a mládežnických organizacích se
často opakují celé odstavce. 278 Počínají také četné represe skautských činovníků. Tentokráte
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zejména výpovědi v zaměstnání, konec kariérního postupu, snížení mzdy či problémy dětí
s přijetím na školy.279
Proti snaze o „sebelikvidaci“ jednotlivých organizací, jak je v plánu Federální rady
SODM,280 se staví anonymní prohlášení Syrinx, za nímž stojí trojice bývalých Psohlavců
Miroslav Kopt, Jiří Zachariáš a Ivan Makásek. 281„My jsme ho napsali, rozmnožili, tehdy
pomocí cyklostylových blan, a rozeslali na skautská střediska v republice. Avšak nerozeslali
jen samotný text prohlášení Syrinx, ale přidali jsme k němu komentář hodnotící situaci v zemi
a skautské organizaci po invazi. Hlavně však, a to, myslím si, že „bratry a sestry“ na ústředí
vytočilo víc než víc než samotný obsah prohlášení, byly přiložené materiály… A z těch
materiálů bylo zřejmé, jak bude postupovat likvidace Junáka. Na přelomu 69 a 70 roku, kdy
jsme Syrinx rozesílali, byl tento scénář již známý a schválený, takže řeči ústředí o tom, že se
stále hledá cesty jak organizaci zachovat, se ukázaly jako nepravda. Ty dokumenty hovořily
jasně, závazně a byly vybaveny jejich podpisy, což znamená podpisy představitelů tehdejší
Ústřední rady Junáka. A jaká byla reakce? Samozřejmě jistu paniku to vyvolalo. Ale že by na
to skautská obec nějak pozitivně reagovala nelze říct.“282
24. ledna je rovněž z vedení Pionýra sesazen a následně zcela vyloučen (poměrem hlasů
18:2) Oldřich Kryštofek, do té doby spojenec československých skautů.283 Celý proces tedy
spěje ke konci skautské organizace. Přímo začíná jednáním předsednictva SODM 29. ledna
1970, které vydává dokument „Postup při budování jednotné masové dobrovolné organizace
dětí a mládeže“, 284 jenž nastiňuje harmonogram slučování a zároveň vytváří Československé
ústředí dětských organizací (ČsÚDO či jindy ČÚDO), jež má nad sloučením Junáka
s Pionýrem přímo dohlížet.285 Další dokument vycházející o dva dny později však ujišťuje:
„V tomto období se předpokládá, že se Junák stane zájmovým seskupením jako součást
pionýrské organizace, včetně označení Junák (analogicky jako je např. u mladých strážců
hranic).“286Zajímavostí je, že se představitel ČsÚDO Otto Čmolík, údajně bývalý skaut, vrátil
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spolu s dalšími „normalizátory“ v rámci mládežnických hnutí teprve nedávno z Moskvy.287
Tato destinace byla oblíbená ze studijních důvodů – pro absolvování stranických škol při ÚV
KSSS či VLKSM.288„Velký význam pro budování SSM mají studijní zájezdy funkcionářů do
socialistických zemí (z ČSR přes 800 lidí navštívilo SSSR, BLR, NDR, PLR).“289V Junáku
zatím 29. 1. probíhají horečnaté přípravy na zasedání ÚRJ, která má 1. února schválit
sjednocovací proces a předat příslušné pokyny krajským a okresním složkám Junáka.290
Samotná schůze se odehrává v hotelu Beránek na pražských Vinohradech. Koná se za
účasti představitelů krajských rad Junáka, členů náčelnictev i zástupců ČsÚDO.
Nejdůležitějším bodem je volba nového předsednictva a kooptování dalších členů do ústřední
rady. Členy předsednictva se tak stávají Plajner, Sum a Macková a dále pět straníků –
Floriánová, Kulíková, Břicháček, Hála, Marhoul. Václav Břicháček později místo
v předsednictvu odmítl, nicméně zastupuje Rudolfa Plajnera, který se od dubna potýká
s dlouhodobými zdravotními problémy. 291 Děje se tak i na žádost náčelníka chlapeckého
kmene, aby se jednání PÚRJ účastnil buď právě Břicháček (jakožto místonáčelník byl k tomu
určen stanovami organizace) či jiný člen náčelnictva a komunistické strany.292 Během
zasedání je přijata rovněž rezignace Jarmila Burghausera (původně již z 27. 11. 1969), který
se necítil být schopen pokračovat dále v „dané perspektivě“.293
Kooptováno do ÚRJ je dalších dvanáct členů KSČ, paradoxně v několika případech
zároveň i členů náčelnictva. Je přitom otázkou, do jaké míry jsou z hlediska stanov kooptace
vůbec přípustné.294 Zbyněk Hála je přitom údajně kooptován na příkaz „vyšších míst“, který
Antonínu Sumovi a Rudolfu Plajnerovi sděluje Václav Marhoul, přičemž se mělo jednat o
jediného činovníka, který byl přijat do vrcholových orgánů takto z donucení. 295 Do
přípravných orgánů SSM pak byli zvoleni Hála, Charvát, Marhoul, Plajner, Floriánová,
Macková a Tenorová.296 Václav Marhoul se přitom v budoucnu v SSM stává hlavním
287
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vyjednavačem. „Při jednání funkcionářů se zástupcem starosty „JUNÁKA“ v ČSSR Ing.
MARHOULEM, jim tento tlumočil přání starosty, aby se „JUNÁK“ zapojil do nově utvářené
organizace Svazu socialistické mládeže,… Po začlenění do této organizace, bude postupně
získávat vliv a pozice, prosazovat své požadavky a potřeby, což prý bude poměrně velmi
snadné, neboť Pionýr nemá kromě státní podpory nic, ani děti, ani vedoucí a proto budou
rádi, když tam „JUNÁK“ přijde, aby mohli vykazovat vůbec nějakou činnost.“297
Primárním schváleným (a rozeslaným) dokumentem na jednání z 1. 2. 1970, který by
ovšem spolu s dalšími prošel i bez zmíněných kooptací,298 je tzv. „Prohlášení ústřední rady
Junáka“, jež oznamuje nastupující integraci dětských organizací. 299 Dále pak bylo
odsouhlaseno stanovisko k Syrinxu, jež zároveň upozorňuje na možná nebezpečí obdobných
protestů.300 Samotný dopis uvozující tuto sérii dokumentů je psán veskrze utěšujícím tónem.
„V žádném případě není v těchto dokumentech otázka sjednocení chápána jako likvidace
nebo administrativní zrušení Junáka, nebo jeho prosté začlenění do Pionýra, nýbrž jako
společné úsilí o výstavbu nové organizace, vnitřně velmi bohatě diferencované.“301
Několik dní po zasedání se pokouší Rudolf Plajner podat rezignaci. 302 Tento záměr je
však zastaven Václavem Marhoulem, který dle vlastních slov dostává udržení náčelníka
Junáka v organizaci za svůj „stranický úkol“ (spolu s jeho pozdějším přijetím členství
v ústředí PO SSM). Údajně mu za úspěch gratuluje i Gustáv Husák s poznámkou, že to
„dobre s Plajnerem urobili.“303 Proti dokumentům schváleným 1. února se pak ještě 10.
března ozývá ORJ Prahy 2 (zprávy z jednání jsou tedy oznamovány junácké veřejnosti
poměrně pozvolně), v jehož čele stojí jeden z narátorů – Eduard Marek. V rámci Prahy jde tak
o druhý z významných projevů nesouhlasu s postupem vedení (prvním je již zmíněný
Syrinx).304 Ke kooptaci dochází také v chlapeckém náčelnictvu, kdy je 14. 2. 1970 (po
resignaci Perglera a Martinovského) tímto způsobem přizván jeden z narátorů – Jan Pfeiffer.
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„…to mě překvapilo a říkala jsem si proč,… Že to byla právě taky ta kamufláž, že vlastně tam
jako straník něco posichruje nebo tak. Nebyla to jeho snaha, to rozhodně nebyla.“305
Duben je provázen zoufalou snahou o povolení pořádání IV. skautského sněmu, který
má jediný pravomoc organizaci rozpustit (či zformulovat oficiální stanovisko). Vyplývá to ze
zápisů jednání ÚRJ z 5. 4., kde Václav Marhoul záhy oznamuje nemožnost ustavit Junáka
jakožto autonomní organizaci pod SSM či i jen Pionýrem (PO SSM).306 Rovněž pořádání
sněmu se později ukazuje jako nemožné, jelikož Federální rada dětských a mládežnických
organizací se snaží tomuto řešení vyhnout.307 Nejčastěji se tak děje se zajímavým poukazem,
že organizace svou činnost končí sloučením s Pionýrem, a tedy v podstatě nezůstane nikdo,
kdo

by

konferenci

mohl

pořádat.

Administrativní

zrušení

tak

v podstatě

není

možné. 308„Základní metodou budování jednotné organizace byl politický přístup. Žádná
z existujících organizací mládeže a dětí nebyla zrušena administrativním způsobem.
Sjednocovací proces byl uskutečňován na základě rozhodnutí všech centrálních orgánů
jednotlivých organizací zdola.“309
23. května 1970, končí federální Československý Junák (Slovenský Junák ukončil
činnost již o měsíc dříve). Na začátku června (2. 6.) pak ze „studijních důvodů“ rezignuje na
funkci starosty Českého Junáka Antoním Sum. Dále jej má ve funkci zastupovat dvojice
Koseová a Marhoul.310 Poslední velkou skautskou sešlostí je sraz skautek 13. – 14. června
1970 v Roztokách u Prahy u příležitosti 55 let dívčího skautingu, jež má více než 1200
účastnic.311 Zajímavým dokladem světlejších momentů tohoto období je ještě poděkování
skautům od Sdružení přátel SOS dětské vesničky za jejich příspěvek na organizaci ve výši
přes 450 000 Kčs.312 V létě se navíc junáci podílí na výstavbě vesničky SOS v Doubi u
Karlových Varů.313
Již před prázdninami dochází v mnoha oblastech ke slučovacím konferencím. 314 Dělo se
tak prostřednictvím okresních komisí SODM, za účasti zástupců okresních rad Junáka a
305
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Pionýra.315 Při volbě kandidátů bylo nutné zmínit mj. jejich účast na akcích proti vstupu
vojsk, postoje k závěrům příslušných plén ÚV KSČ, účast na pohřbu Jana Palacha, podíl na
„destrukci“ ČSM a rovněž zhodnotit vlastní přínos k nové integraci a samozřejmě případně i
provést sebekritiku.316„Potom bylo další slučování… Tenkrát to dopadlo tak, že nás svolali.
Oni nás nechtěli rozpustit, říkali, že to je slučování, že to není rozpuštěnej skauting, že
zůstane, co bylo atd. Byl tam přítomen taky ten náš… starosta Prahy 2, pak za ústředí Junáka
a pak zástupce pionýra a svazu mládeže. Ti nám říkali, že to není rozpuštění, ale sjednocení.
Jenže ta tajemnice svazu měla takovej projev, jak skauting byla buržoasní organizace. A
starosta Prahy 2 se zarazil: „Tak co jim to tady povídáš? Tak se rozbíjíte nebo slučujete?“
Tak ji zarazili sami, ale stejně si pak udělali, co chtěli, /…/nás bylo na Praze 2 například /…/
1200 a pionýrů bylo 250. A voni přitom udělali zástupci pionýra pět členů a skautů jenom
dva. My sme řikali, jaký to je zastoupení? Tak chtěli, abych tam byl já a doktor Oliva, v tom
zastoupení. No a řikali, že to je /…/ prej podle důležitosti organizace. Pokládali za důležitý
někoho jinýho, takže Oliva /…/ tam zůstal a já sem s tim nesouhlasil, já sem vodešel…“317
SSM si tak na konci roku pochvaluje, jak se mu práce daří a pionýrů přibývá,318 zároveň jsou
si však představitelé tehdejší mládežnických organizací plně vědomi, že se mnozí skautští
vedoucí snaží přihlásit svou organizaci mimo Pionýr, přejít do ilegality či zcela ukončit svou
činnost.319 Tak činí i již zmiňovaný oddíl Neskenon (ze střediska Tecumtha), který míří do
Obvodního domu dětí a mládeže Prahy 4 jako vodácko-tábornický oddíl.320
Proces sjednocení jde v samotné Praze relativně pomalu i z důvodu, že v mnoha
obvodech se pionýrská organizace teprve vytváří. Na konci května tak Václav Marhoul
obchází některé obvodní pražské rady a ujišťuje, že mnoho znaků junácké výchovy (včetně
symbolů) zůstane skautům v jednotné organizaci i nadále. 321 Již v dokumentu z 19. června je
ovšem budoucími představiteli SSM zachování jakékoliv skautské symboliky zcela
zavrhnuto.322 Mladá fronta v této době v Praze počítá s celkově asi pěti tisíci pionýry a osmi
tisíci junáky. 323 Nicméně samotné množství skautů, kteří přestupují do PO SSM, se jeví jako
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relativně nízké – hovoří se asi o pětině až třetině z celkového počtu.324 24. 6. Tento trend
potvrzuje rovněž Mladá fronta, když píše, že z Prahy 1 přestoupilo jen asi osm oddílů
s celkem dvěma stovkami skautů.325
Trudné období je na chvíli opět přerušeno letními tábory, které jsou však pro mnoho
účastníků zároveň na dlouho dobu posledními. I přes postupující slučování se jich koná jen o
málo méně - celých 1138. Projde jimi na 32 617 dětí a 4 167 činovníků, 326 přičemž k 16. 6.
1970 měla celá organizace 76 906 členů.327
Konečně závěrečné zasedání českého Junáka se koná 1. září. O čtyři dny tak přežívá
svého někdejšího rivala – PO ČSM.328 Při této příležitosti Rudolf Plajner uděluje pražskému
Neskenonu „Junáckou medaili díků“329 a nabádá dospělé skauty, aby zůstali „u dětí“ (k
tomuto hledisku se ještě v dalších kapitolách vrátíme).330 Pražská rada Junáka pak končí
činnost na schůzi 3. září, 331 asi třetina oddílů údajně přestupuje do Pionýra.332
Celorepublikově je však těžké počty odhadovat. Nejčastěji se mluví o cca třetině až polovině.
Zajímavostí je, že oficiální závěrečný protokol o ukončení činnosti Junáka byl na ministerstvu
vnitra podepsán až 28. října 1971 (paradoxně již poněkolikáté komunistický režim vybírá
takto zajímavé datum).333 Do té doby také musel být převzat či zlikvidován veškerý skautský
majetek. „…měli sme ještě prodejnu, skautskou, na Žižkově – Jun,…. No a při tom rozpuštění
měli /…/ obavy, aby se nedělala skautingu propagace, tak jak bylo na ňáký příručce jenom
lilie, tak to všecko šlo do šrotu. /…/ Tak třeba měli starosti, když se tenkrát /…/ udělali
vodznaky na památku /…/ Palacha. Tak vo to měli starost, aby se s tim neudělala
propaganda, tak dostali svazáci nařízení, abysme ty odznaky zabalili a zapečetili, že je /…/
hoděj ve Slapech do /…/ přehrady. Samozřejmě, jako správnej Žižkovák, když sem to dostal na
starost, abych to zabalil, tak dyž nekoukali, tak sem do toho šahnul a strčil sem ňakej vodznak
do kapsy. Takže mi ňaký ty vodznaky zbyly. /…/ Tak takovou měli starost, že si vzali lodičku a
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z tý lodičky to zabalený hodili v těch Slapech do vody. Utopili tam Palacha ještě
s vodznakama.“334Samotné junácké oddíly, pokud nepřestoupily do Pionýra, musely ukončit
svou činnost definitivně k 15. 9. 1970.
Do SSM (resp. do jeho českého ústředního výboru), jenž má ustavující konferenci
teprve 16. – 17. 10., přechází Václav Marhoul a Zbyněk Hála. V České ústřední radě PO pak
zasedá opět Zbyněk Hála, Josefa – Vlasta Macková, Jan Pfeiffer a M. Kvíčalová (činovnice
z Brna). Tu po jejím brzkém skonu nahrazuje Karel Křivý. 335 Rudolf Plajner je pak až do roku
1977 členem federální PO SSM.336 „Nerada stůňu, ale na konec června jsem musela do
nemocnice. Můj podpis, že vstupujeme do nové organizace, schází. /…/ V Praze jsem se
dozvěděla, že jsem byla pověřena zastupovat Junáka s Ing. M. Kvíčalovou a MUDr. J.
Pfeifferem v České ústřední radě PO SSM, zatímco bratr náčelník atd. se stali členy Federální
rady.“337Stanovy SSM již nepočítají ani s junáckými oddíly.
Dodnes je konec Junáka v roce 1970 velmi důležitou událostí., jež je spojena i s velkou
otázkou právní, jelikož dle oficiálních stanov mohl rozpustit organizaci pouze řádný sněm (k
pohledu např. ČsÚDO viz výše). Podobně bylo i nepřípustné, aby byli do ÚRJ kooptováni
členové s hlasovacím právem.338 Tyto problémy si údajně uvědomoval i Václav Marhoul a de
facto s nimi počítal jako s výhodami při možné budoucí opětovné obnově organizace.339
Smutnou skutečností je, že někteří představitelé Normalizace ve vrcholových strukturách
mládežnických organizací ujišťují skauty i po konci Junáka o tom, že prvky skautingu budou
legálně využívány v rámci tábornických oddílů Pionýra.340„…nejdřív se slibovali junácké
oddíly, a pak se slibovalo nevím co. Pak Marhoul nechal všech slibů, řekl, že vlci to
nepřipustěj. No a rozplynulo se to všecko jako ty speciální oddíly s tim jménem junáckým…
Do poslední chvíle porád jsme doufali, že budou speciální oddíly.“341
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4. Činnost vybraných pražských činovníků během let 1970 - 1989
Období po konci českého Junáka bych již rád zaměřil přímo na své narátory a skupiny,
které se kolem nich formovaly. Tedy zejména na další skautskou činnost, pokud ji dále
vykonávali. Zároveň tato část textu přináší relativně zajímavé souvislosti pro další kapitolu,
k nimž se dostanu v jejím závěru.
Byť je tato část opět logicky zaměřená na Prahu, dovolím si zmínit několik významných
události celorepublikového charakteru. První z nich je každoroční pietní setkání skautů na již
zmiňované Ivančeně. Organizaci po Junáku převzal Pionýr, nicméně i v roce 1971 nadále
prokazoval svou sílu spíše právě skauting. Zejména když místo navštěvuje bývalý náčelník
Rudolf Plajner. „Pokud se Ivančeny týče, letos tam nepojedu. …jsem zván, ale rozum mi říká,
abych zůstal doma. Loni totiž došlo mou přítomností k mnoha nepříjemným a nežádoucím
zjevům. Bylo mnoho zbytečného pláče, bylo demonstrativní podávání levice u dětí, které měly
na krku červené šátky, byly nepříjemnosti se skautskými vlajkami, opasky, pionýrské oddíly
přišly ve skautských kloboucích, došlo k bojkotu oficiálního zahájení celou řadou skautských
oddílů atd.“342Po smrti Rudolfa Plajnera je mu na stejném místě instalována v roce 1987
pamětní plaketa za účasti více než pěti set lidí.343 Podobně významný byl i pohřeb bývalé
náčelní dívčího kmene Vlasty Koseové 29. září 1973, na nějž se rovněž sjeli skauti z celé
republiky.344O prázdninách 1973 jsme měli na chalupě u dcery Olgy sestru Koseovou. Moc se
jí tam líbilo. Měla lepší povahu než já. Ačkoliv se dvůr teprve předělával, viděla už tam
anglický trávník a na opravené zdi keře vína. Dnes to tam opravdu je. Bydlela v domku pro
výměnkáře, zařízeným tetiným nábytkem, s velkou knihovnou. Bohužel to byl poslední měsíc
jejího života. Zemřela 29. 9. 1973 v noci. Byla to velká rána. Protože měla od jara 1968 Řád
práce (dostali ho společně s dr. Plajnerem), napsala jsem do Mladé fronty oznámení, že
zemřela nositelka Řádu práce i s datem pohřbu. Mladá fronta to otiskla a na pohřeb se sjeli
lidé ze všech stran. Rozloučili jsme se s ní s bratrem náčelníkem. Na kovové stuze je odznak a
jméno.”345
Pokud se dostaneme k samotným možnostem skautských vedoucích, jaké mohou volit
v roce 1970, pak musíme zmínit tři základní varianty. První byla převedení oddílu do Pionýra
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a tedy pokračování s vlastními svěřenci ale i celým majetkem. Další spočívala v ukončení
činnosti a předání klubovny PO SSM. Konečně poslední alternativa, tedy pokračování ve
skautingu (což ale bylo do jisté míry možné i v pionýrských oddílech), se dále větví.346
Jednotliví vedoucí tak nejčastěji volili převod své skupiny pod jiné organizace SSM a
poměrně malá část se pak rozhoduje pro úplnou ilegalitu.347 Mezi cílová útočiště v rámci SSM
patřily především tělovýchovné jednoty (spadající pod Československý svaz tělesné
výchovy), zejména pak jejich turistické oddíly mládeže (TOM). Oblíbenou destinací pak byl i
Svazarm, Sokol, TIS – Svaz ochránců přírody či později vzniklý Český svaz ochránců
přírody, Československý červený kříž atp. 348„Ale většina těch oddílů šla jako do těch oddílů,
které… ale jak si říkaly…to byla jako oddíly pro životní prostředí…nebo to byly…někdo šel
do Svazarmu, někdo šel do TOM, Červeného kříže. To bylo všechno na vybranou, mohl se
zařadit kamkoliv, tak…“349
Přirozeně oddíly, jež se snažily udržet autentický skauting,350 nečinily tak zcela veřejně.
Krom několika speciálních činností (např. skládání skautského slibu) jsou tak povětšinou
skautské symboly uchovávány v tajnosti. Podstatou je ovšem i nadále dodržování skautského
zákona (a zmíněného slibu). „Skautská organizace může zaniknout, ale skauti zůstávají.
Zůstávají i povinnosti plynoucí ze slibu a zákona, které zavazují po celý život!“351
Nová skautská ilegalita disponuje i ohromnou výhodou oproti dřívějším obdobím.
Režim, jak již bylo řečeno v úvodu, vyžaduje povětšinou jen veřejně projevovanou loajalitu.
Soukromé akce jsou pak státem považovány za méně významné. Novému postupu se tak musí
podřídit i StB, jež pronásleduje jednotlivé vedoucí přece jen v mírnější formě. Represivní
opatření jsou tedy navázána obvykle na jejich jinou činnost (např. podpis Charty 77).352
Zároveň je třeba zmínit předem i výhody Prahy jakožto velkoměsta a s tím spojené anonymní
prostředí, které ilegálnímu skautování (a tichému přechodu oddílů do jiných organizací)
prospívá.
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Mezi další nositele skautské myšlenky v tomto období patří významně i autoři již
několikráte zmiňovaného prohlášení Syrinx – tedy Miroslav Kopt, Jiří Zachariáš a Ivan
Makásek. Všichni zmiňovaní tvoří již před oficiálním koncem Junáka první podhoubí širšího
společenství vedoucích a oddílů s neoficiálním názvem Liga roverských kmenů. „…ale přes
to všechno se podařilo, dá se říct, v Praze vytvořit kruh mladejch lidí a funkcionářů jako
v takové druhé vlně. A byla to zase většina lidí, který už s náma v tom jeli před tím obnovením
činnosti Junáka, že se vytvořila takzvaná Liga roverskejch kmenů.“353 Jejich výhodou byla
přirozeně již dřívější zkušenost s vedením ilegálních oddílů. Opětovný přestup do
„undergroundu“ tak Ivan Makásek označuje až za „zcela samozřejmou rutinu“.354 Dle
některých informací byl tento proces usnadněn i tím, že velká část financí bývalých
psohlaveckých oddílů byla vedena na účtech (knížkách) rodičů jednotlivých dětí (což bylo
přetrvávající praxe z období před rokem 1968).
Z původních Psohlavců přežívá 3. oddíl Neskenon (ze střediska Tecumtha), Pětka (ze
střediska Spirála) a dívčí Sedmička (tzv. Dívky táborového ohně). Zejména Pětka a Neskenon
se pak stávají spolu s Tuscarorou (vedl Jiří Kafka – Owígo a Pavel Döllinger – Minewakan)
základem tzv. Ligy pěti, do níž se připojuje ještě oddíl Sov ze Strašnic a Jedenáctka.
Platformou pro společná každoroční setkání jsou od roku 1972 utkání na „Šavanských
loukách“ (Anenské louky u Dobříše) v nově přivezeném sportu – lakrosu.355 Konají se až do
roku 1989356 a postupně se jich účastní ještě Třiadvacítka a oddíl Bílého orla. 357„Ale hned
začátkem normalizačního období jsem se do činnosti vrátil s nápadem lakrosové ligy. /…/
Nejdřív jsme totiž zkusili lehkoatletickej mítink na Pražačce, ale to příliš nedopadlo.Tak jsme
se přesunuli do brdských lesů. V ´72 roce, začínal s lakrosem Neskenon a ostatní naše oddíly
se této indiánské hry chytily také. To už byl krůček ke vzájemnému každoročnímu zápolení a
na turnaji bylo dost místa ke vzájemným rozhovorům a kontaktům. Zároveň to bylo vynikající
krycí médium, důvod ke vzájemnému setkávání, a přitom nijak tajený. A tak oddíly dál o sobě
dobře věděly. Říkali jsme si mezi jejich vůdci – Svaz pěti.“358Jednou z prvních platforem
společenství po roce 1970 je také periodikum „Cesta“, které však vyšlo jen v cca 12
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číslech,359 jelikož časopisem jednotliví činovníci, dle svých slov, ohrožovali utajené
skautování.360
Pětka Jiřího Zachariáše, kterou nyní vede spíše Ivo Vacík, hledá v roce 1970 nějakou
dobu své útočiště, dokonce jim po vyhoření klubovny nějakou dobu hrozí i přestup do
pionýrské organizace. Po obdržení dotace 25 000 korun od Pražské rady Junáka naštěstí tato
eventualita padá. 361 Na rok tak přechází do Svazarmu a později do TOM 5001 při TJ Žižkov
kde vydrží až do roku 1989.362 Přes prvotní problémy dodává oddílu pevnost i křesťanské
prostředí. „Sílu jim dodalo napojení na křesťanské rodiny, které utvořily kolem Pětky
sympatickej prstenec příznivců, který jim pomohl překonat těžké doby i ty nejtěžší. /…/ Jinak
mimochodem z tohohle oddílu taky pochází šéf šlužby BIS, generál Jiří Lang.“363Poté co Jiří
Zachariáš podepisuje Chartu 77, stává se Pětka, přes možné vlastní ohrožení, útočištěm i pro
děti dalších signatářů.364 Pedro zde později vede, právě s Ivo Vacíkem, vlčáckou družinu
Jelenů. Definitivně pak v oddíle končí až v roce 1982, kdy přechází pomoci do oddílu
Jaroslava Foglara. Vrací se tak de facto ke svým kořenům a vydrží zde až do roku 1989.365
Ivan Makásek – Hiawatha se dlouho snaží setrvat s Neskenonem v původní klubovně
v Nitranské ulici, spolu s dalšími oddíly střediska Tecumtha (Venedi, Sedmička, 85. klub
oldskautů Dakota). Klubovnu se sice před pionýry nepodaří zachránit, vybavení však naštěstí
ano. „To už byla dobrá práce 3. náčelníka Neskenonu MUDr. Romana Splítka - Šakoha,
dneska žije v Příbrami. Byla to krušná léta, protože samozřejmě v zimě v těch dřevěnejch
kůlnách u hřiště v Horské ulici nad Albertovem zrovna teplo nebylo. Ale přece jen to byla
střecha nad hlavou a bylo kde složit oddílový inventář. Přežívali jsme, přežívali a kluci se
zase dočkali lepších kluboven, třeba té v Chopinově ulici u Riegráku. On to byl totiž soukromý
byt kněze Mirka Brtvy - Agiho, který Neskenonu pronajal, když odešel do západních Čech na
svou katolickou misii.“366
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Neskenon se nejprve uchyluje pod křídla TISu a jeho vedoucího Otakara Lejského –
Rolfa, jako jeho 68. základní organizace.367 Toto „krytí“ však nemá dlouhého trvání a
s koncem TISu368 se vysloužilci z oddílu (resp. střediska Tecumtha) 17. dubna 1974 dostávají
přes TOM do Českého svazu ochránců přírody, který Makásek zakládá, kde se stávají 2.
základní skupinou Taraxacum.369 Později zde vydávají i známý časopis NIKA. „Název
Taraxacum, což je latinsky pampeliška, měl pro nás své skautské souvislosti. To se vrátil
tehdy můj skautský bratr Jirka Zachariáš-Pedro z jamboree ze Skandinávie. /…/Protože věděl,
že dělám do ekologie, první co mi soukromě řekl bylo: „Jestlipak víš, co mají skauti jako
symbol ochrany přírody a životního prostředí?“ Samozřejmě jsem nevěděl. „Představ si že
padákové ochmýřené semínko pampelišky.“ A tak jsem to hned převedl do praxe - 2. ZO
ČSOP přijala název Taraxacum. Nechali jsme vyšít „padáčky“ do trojúhelníkové domovenky
a bylo to.”370 Chmýří pampelišky bylo zvoleno z prozaického důvodu – uchytí se kdekoliv.371
Roku 1972 má původní Neskenon již 45 členů a vydává i svůj časopis. Nejprve je jím
Ondaqua

později

známější

Wampum Neskenonu.372

Do

skautingu

přináší

oddíl

v sedmdesátých letech vedle lakrosu i dnes velmi oblíbené stanování v indiánských tee-pee.373
Celé společenství je tedy silně inspirováno woodracftem, což v něm zůstává i po roce 1989.
Neskenon ale svým indiánstvím zakrýval ilegální skauting a woodcraft. Lilie se ovšem nosily
jenom tehdy, když se dělaly sliby.374
Miroslav Kopt – Orel přebírá v roce 1970 jeden z původních psohlaveckých roverských
oddílů a převádí jej do svého mateřského střediska Ostříž, které rovněž rok 1970 přežívá.375
V jeho čele stojí až cca do roku 1984. Orel se stává důležitým prostředníkem v kontaktu se
západoněmeckými i českými exilovými skauty. „Právě v této činnosti pomáhají i jednotliví
roveři. A v tom roverským kmeni byl třeba syn toho spisovatele Oty Pavla Jirka Pavel,
bohužel těžce nemocnej v současný době a řada lidí. A jako i část těch chlapců mi víceméně
vytvářela zázemí pro ty skauty, který sem jezdili z toho Německa západního. A jaksi takový
367
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krytí pro, jak z hlediska jejich ubytování a podobně, takže to dostalo trošku jinej
charakter.“376
Kopt se dále podílí i na šíření „samizdatové“ skautské literatury. Vydány jsou tak
některé skautské příručky či i překlad Frommova „Být či mít“. Právě přes německé skauty
jsou pak posílány články do časopisů exilového skautingu a naopak exilové časopisy se
dostávají do Československa. Patří mezi ně například Tam-tam, Šíp, Řetízek, Stopa atp.
Spojkou do rádia Svobodná Evropa pak byl Miroslav Obrman – Mýval (další z bývalých
členů střediska Ostříž).377 Němečtí skauti rovněž na konci sedmdesátých let přijíždí na
návštěvu do Československa. Setkání se povede, jen jeden ze západních pomocníků je
bohužel později ze země vyhoštěn. 378 Úloha spojení k západnímu sousedovi však nebyla
nikdy prozrazena.379 Jakožto člen radioklubu pak také Orel sám vyjíždí do Německa, což další
kontakty usnadňuje.
StB o sobě v tomto období dává jasně vědět poprvé v roce 1974 s koncem smíchovské
Tuscarory působící při Domě dětí a mládeže, přitom oddíl vznikl teprve o dva roky dříve
oddělením od pražského střediska Hiawatha, přičemž roku 1973 má již 51 členů. 380 Oba
vedoucí (Kafka a Döllinger) musí vedle výslechů čelit i zákazu další práce s mládeží.381
„Jirkovi Kafkovi – Owígovi zakázala StB v roce 1974 práci s dětmi. Našli si vždycky pro to
nějaký důvod. Nenazývali to už rozvracením republiky nebo sdružováním proti republice, ale
byl to zpravidla špatný dohled nad mládeží, nebo to byl takzvaný hospodářský únik. Estébáci
často přiměli oddílům nadřízené orgány provést velkou kontrolu táborového účetnictví a tam
se vždycky něco našlo. Protože naše tábory byly sice dobře metodicky vedené, ale až na
vzácné výjimky nemívaly dobré účetní pokrytí.“382
Roku 1975 se Jiřímu Zachariášovi podaří vyjet na světové jamboree do norského
Lillehammeru, když předtím získává devizový příslib přes manželku Miroslava Kopta. „Sešli
jsme se tam i s těmi, kteří z domova jeli různými spoji a cestami. Václav Ševčík - Rada jel
z Chebu, Vláďa Havránek - Mánek byl Příbramák a jel přes NDR, Ludvík Švarc – Kivi také
přes NDR. Potkali jsme tam samozřejmě český exilový oddíl, který byl součástí
376
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západoněmecké skautské delegace. /…/ Potěšilo nás, že na jamboree, vlála první tři dny
československá vlajka. Pak musela být po protestu československého vyslance sejmuta,
stažena. Likvidovat se musely také výstavní panely, které představovaly a vysvětlovaly historii
Československa, včetně sovětské okupace. Mluvil jsem s Lászlo Nagyem, který byl tehdy
generální sekretář světové skautské organizace. Byl poměrně dobře o situaci československé
skautské organizace informován. Pak jsem se tam sešel i s Velenem Fanderlikem, který přijel
na závěr jamboree.“383Samozřejmě celá událost opětovně neuniká zájmu Státní bezpečnosti,
což se prvně projeví při širším setkání, kde si skautští vedoucí po návratu Jiřího Zachariáše
promítají pořízené fotografie. Jimi chycený agent, který do té doby údajně visel na okně, však
přispěchá s pohotovou omluvou, že mu údajně s jedním z účastníků „zahýbá“ manželka a on
se jí snaží přistihnout.384
Přichází i vlna výslechů, ovšem dle Jiřího Zachariáše jsou již jen „slabým odvarem“
toho, co by se bývalo stalo v letech padesátých. Došlo však k zabavení některých získaných
materiálů z jamboree. Protiskautské oddělení v čele s Miroslavem Kvítkem údajně
potřebovalo vyšetřováním jen obhájit svou činnost.385 Zatýkání některých účastníků ovšem
probíhalo za vyhrocenějších okolností. „Každopádně jednoho dne, řekněme, že jsme se vrátili
v srpnu, a jednoho dne v říjnu padla klec a všechny nás v jednom dnu vlastně sebrali. U mě to
nebylo tak dramatické jako u těch ostatních. Mánka kupříkladu sebrali, když se vracel
z nějakého venčení psa brzy po ránu. Zašel do domu, kde bydlel a tam se na něj vrhli tři
místní estbáci,… A dotyčný Mánek dodnes vzpomíná, jak zvedl z postelí a od snídaní všechny
obyvatele baráku. Hrozně při zatýkání řval. „Pomoc“ křičel, „Pomoc! Přepadli mě.“
Policajti samozřejmě potom museli vytahovat legitimace a domovnímu důvěrníkovi, který
běžel Mánka zachránit, se jimi prokazovali.“386
Při výslechu Jiří Zachariáš uvádí, že do účelu cesty na výjezdní doložku po pravdě
napsal „výjezd na skautské jamboree“, což vyšetřovatele po ověření poměrně překvapilo.
Jejich otázky na způsob financování pak směřovaly k pomoci zahraničních donátorů.
„Nemohli uvěřit, že někdo vyjede na skautské jamboree a dá do toho svoje peníze. Což jsem
jim tvrdil. Říkal jsem: „já jsem si půjčil na to od tchýně, a teď jí to musím splácet. To není
možné,“ říkali oni! „To vám určitě buď Vatikán nebo skautská kancelář v Londýně něčím
přispěli.“ Takže o to Kvítkovi tenkrát šlo – udělat z naší návštěvy jamboree protistátní
383
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záležitost, na níž by si nabrousil estébáckou šavli.”387Miroslav Kvítek měl již svou pověst a
stál mj. i za koncem zmíněné Tuscarory.388
Toto v posledku možná až veselé setkání s mocí je však smazáno o rok později, kdy
páchá sebevraždu z důvodů osobních (rozvod) a rovněž z důvodu nátlaku StB Josef Zikán –
Bobr.389 Původní zakladatel Psohlavců byl již roku 1969 vyloučen z komunistické strany.
Sám byl dále ve skautingu neaktivní a jeho psohlavecká Jednička tak zanikla již v roce 1970.
„Režim se k němu zachoval bezohledně, stejně jako k mnoha jiným obrozeným komunistům.
Jeho učinili odpovědným hromosvodem za skautské Pražské jaro. A pak svými metodami
Bobra-Zikána uštvali neustálým vyšetřováním, takže si nakonec vzal život. /…/ Bobr obětoval
obnově skautingu všecko.“390
Rovněž pak Jiří Zachariáš má po podepsání Charty 77 znemožněny další výjezdy do
zahraniční. Trestu v podobě postihu v zaměstnání uniká tím, že se již předem rozhoduje
pracovat v této době v nízké pozici - jako myč oken.391 StB se ještě poněkud laxně pokouší
získat informace od manželky Pedra. 392 Celkově je však zájem Státní bezpečnosti po smrti
Josefa Zikána podstatně méně častý a omezuje se především na kontrolu pošty. Až téměř před
listopadem 1989 kontaktuje Ivana Makáska jeden z vyšetřovatelů, vše se ovšem týká jeho
činnosti v ochraně přírody.393 Postupný úpadek tajné služby zaměřené proti „vnitřnímu
nepříteli“ potvrzuje i Miroslav Kopt. „Na mě bylo nasazenejch, podle dokumentace,
v podstatě během těch let asi dvacet agentů a o většině z nich jsem to věděl nebo mi to řekli.
Takže se daly docela i rozehrávat určitý hry, podhazovat informace například o tom, že se
mám sejít někde v Tatrách s nějakým novinářem a já jsem jel někam úplně jinam, na jinou
schůzku a oni si mohli jaksi paty ušoupat a podobně. …už to nebyla ta státní bezpečnost těch
50. let. Už to byli taky trochu flinkové a pár zavilců. /…/ Ale jako toho sledování a tak dále,
toho byli schopný, protože oni měli rozsáhlou agenturu. Čím je tahle rozsáhlá agentura
krmila, to jim bylo už tak trochu jedno.“394
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Z dalších oddílů původních Psohlavců přežívají celé období i „Dívky táborového ohně“,
které jsou jen na čas donuceny přestoupit do Pionýru, kde se však dokonce potkávají se
slavnou Dvojkou Jaroslava Foglara.395 Později přestupují k tělovýchovné jednotě. Vlčácký
oddíl Krmáře – Akély je ovšem zrušen v důsledku úmrtí svého vedoucího.396
Mezi další fungující pražská skautská společenství je možné zařaditnapříklad i TOM
5024 TJ Praga Vladimíra Prince či bývalé katolické středisko Maják, z něho i dále po celou
dobu zcela ilegálně funguje 43. oddíl Atahokan vedený Petrem Maišaidrem – Kimem, 397 jímž
za jeho historii prošlo údajně 76 skautů. Ostatní oddíly z tohoto známého střediska přecházejí
do TOM jako – Protěž, Lumturo (znamená maják v esperantu) a Bílý albatros.398 Do Majáku
také plyne řada samizdatových i zahraničních tiskovin od zmíněného okruhu kolem bývalých
Psohlavců.399 Množení získaných materialů se stává jednodušší poté, co se přes Jana Kavana
(a opět skrze německé skauty) podaří do republiky propašovat kopírku.400
I díky tomu se od roku 1989 tiskne ilegální skautský časopis ČIN, jenž vychází od
dubna, byť do listopadové revoluce jen ve třech číslech.401 „Začali jsme vydávat časopis Čin.
A pak, když se to v listopadu 89 zhouplo, tak už jsme zase stáli v dalším obnovovacím
procesu.”

402

V listopadu tak skupina kolem bývalých autorů prohlášení Syrinx zakládá

Skautskou informační kancelář, jejímž cílem je opětovná obnova činnost celé organizace otevřena je 27. 11.403
Na středisko Maják je, jak již bylo dříve zmíněno, navázán i další pamětník – Eduard
Marek, jež v něm po roce 1968 vedl kmen dospělých. Skautská činnost Eduarda Marka
spočívala po ukončení činnosti Junáka v tom, že i nadále v podstatě fungoval jako předseda
ORJ Prahy 2 a bývalá střediska svého oddílu objížděl. 404„Já se účastnil těch ilegálních
organizací. Jsem je navštěvoval. Mě pozvali na tábor, nebo tak podobně. Ty odznaky skautský
měli připnutý (ukazuje pod košili) jinak to sundali a večer si to napíchali. Taky jsem je hledal
na jednom táboře. Bylo mi řečeno, že v lese až najdu svatej obrázek, tak podle toho, abych po
395
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tý cestě šel až k nim na tábor. V takovým lesech je takových míst dost, tak jsem prostě
zabloudil. Tak jsem se v tý vesnici ptal, kde jsou ty děti, co tady tábořej. A oni říkali: „Jo ty
skauti, co tady jsou?“ Oni si mysleli, že o nich nikdo neví, že jsou to skauti. Ale byli tak
skovaný, protože dole pod tou skalou měla cvičiště milice, takže byli vlastně blízko. Pak mi
říkali: „Už se nemusíš mezi nás bát chodit, už jsme turisti, už se přihlásili někam.“ Pak
někteří byli přihlášený na Žižkově do Viktorky. Tam byl Döllinger Pavel.Ten to tam ved
s Kafkou. …, já jsem pořád pokračoval jako předseda okresu, i když už okres žádnej nebyl.
Ilegálně jsme udržovali styky s těma střediskama.“405Eduard Marek tak navštěvuje i tábory
oddílů bývalého Majáku, který byl registrován rovněž na Praze 2. Na sklonku osmdesátých let
se však opětovně na čas vrací ke skautingu i jako vedoucí, když vede vlčata v rámci
pionýrského oddílu.406 Po roce 1989 se pak opět stává předsedou ORJ Prahy 2 do doby, než
jej nahrazuje Pavel Döllinger. Zajímavostí je, že právě z jeho obvodu přešly do PO SSM cca
jen tři oddíly z více jak padesáti celkových, je tak označován za „nejodbojnější“ část Prahy.407
Co se týče dalšího známého střediska – Kruh – v němž se z narátorů angažoval Jan
Pfeiffer (bývalý člen náčelnictva chlapeckého kmene) se svou manželkou Janou (bývalá
členka náčelnictva dívčího kmene a první místopředsedkyně Pražské rady Junáka) a jež
navazuje na myšlenky Pavla Křivského, tak přirozeně ani ten svou existenci nekončí, když
přechází do PO SSM jako jeho 17. skupina (namísto původní 13.). Prvním problémem se však
stává stranická prověrka Jana Pfeiffera, který se ovšem předtím nečekaně a do jisté míry
nedobrovolně stává spoluúčastníkem nového odboje, když u něj na neurologické klinice
ukryje Jiří Řehák ilegální vysílačku.408„…no, a teď já jsem nechtěl o tom vůbec mluvit, ale se
to tam rozkřiklo a teď tam do toho našeho doupěte chodili tyhle ty lidi, jako byl Pinc a
Vaculík a Kundera, se tam scházeli. Tak oni pak dokonce chtěli z toho udělat, jako že to tam
taky byl takový jako centrum takovýho toho odboje a ještě říkali: „A ještě tam máme tu
vysílačku.“ Oni tam vysílali. To jsem měl tedy opravdu nahnáno. Říkali: „To je třetí centrum
odboje.“409 Právě o této vysílačce se však rovněž dozvěděla prověrková komise, případné
následky by samozřejmě byly neblahé. „Teď jsem tam šel a říkám: „Je to blbý, protože
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jakmile mě vyhodí, tak děti nebudou mít kam jít na školu.“410 Přesvědčí však historka o tom,
že se nejednalo o vysílačku nýbrž o nefunkční miograf. Pádným argumentem pak je i členství
v ústředí pionýrské organizace, což přesvědčí i nejhorlivější členku komise. „Betynko, já jsem
v Čúrpo.“ A ona si myslela, že si z ní dělám srandu. To byl hroznej ten název Čúrpo, tak si
říkaj čůráci, že jo. Tak ona zase si myslela, že se jí posmívám. Jsem říkal: „No, to je Česká
ústřední rada pionýrský organizace.“ A to už úplně zvadla…“411 Jana Pfeifferová však
musela kvůli zmíněné vysílačce absolvovat i jeden výslech na StB.412
Středisko si tedy může ponechat i veškerý svůj majetek a pokračovat dále v činnosti.413
Tvoří jej dva oddíly – chlapecký a dívčí.414 Před záborem Pionýra se daří rovněž uchránit dvě
chaty v Krkonoších – Primaveru a Beníšky. Odradí až informace o netekoucí vodě a absenci
elektřiny. Středisko také na nějakou dobu ukrývá i Jaroslava Foglara s jeho slavnou
Dvojkou.415„Jsme museli dělat znova všecky zkoušky pionýrský /…/. No a to jsem se
seznámila blíže, vlastně poprvé, s Foglarem, /…/ kterej taky tady byl na Praze dvě, a byl taky
předvolán na tuhle zkoušku, tak jsme tam šli spolu, /…/ a on tu zkoušku neudělal. …takže bylo
mu zakázáno pracovat s mládeží,… Tak jsem mu řikala: „Hele nic si z toho nedělej, my tě
vezmem pod svoje křídlo.“ Tak on nějaký čas byl v našem sedmnáctém... jak ono se to řikalo,
pionýrská skupina, takže byl u nás v pionýrský skupině, než zase našel pro ty svý mladší, aby
se někde octli, /…/ museli sondovat, kterej ten turistickej oddíl nebo Sokol by je přizval jako
skupinu,…“416
Problémem během činnosti oddílu se také stávala nutnost vypravovat děti do
pionýrských průvodů, což bylo ze strany Jany Pfeifferové odmítáno. „Já jsem říkala: Moje
děti nepůjdou do průvodu. A v pionýrskym kroji,… Já jsem hrála otevřenou hru, že teda
opravdu jako proto, abych ty děti nějak chránila a tak a ne aby chodily na
průvody.“417Samotná každodennost skautování se údajně příliš nemění. I nadále se konají
(byť tajné) skautské sliby namísto pionýrských, plní se skautské nováčkovské zkoušky. Jen
junácké kroje tak středisko vypouští.418

410

Z rozhovoru s Janem Pfeifferem. Vedl Lukáš Havel dne 31. 1. 2012.
Z rozhovoru s Janem Pfeifferem. Vedl Lukáš Havel dne 31. 1. 2012.
412
Z rozhovoru s Janou Pfeifferovou. Vedl Lukáš Havel dne 10. 2. 2012.
413
Z rozhovoru s Janou Pfeifferovou. Vedl Lukáš Havel dne 10. 2. 2012.
414
ŘÍČAN, Pavel. Hledání grálu. Bakalářská práce v oboru sociologie a sociální politika. Jaro 1995
415
Z rozhovoru s Janem Pfeifferem. Vedl Lukáš Havel dne 31. 1. 2012.
416
Z rozhovoru s Janou Pfeifferovou. Vedl Lukáš Havel dne 10. 2. 2012.
417
Z rozhovoru s Janou Pfeifferovou. Vedl Lukáš Havel dne 10. 2. 2012.
418
Z rozhovoru s Janou Pfeifferovou. Vedl Lukáš Havel dne 22. 2. 2012.
411

76

Posledním problémem se státními orgány, s nimiž se středisko muselo potýkat, byla
velkolepě pojatá akce StB se šťastným koncem. „Pak ještě tady po mě šla nějaká /…/
Plechatá. …doktorka. To zas, že jsem se nějak vetřel do strany, že musím bejt vyloučenej.
…nám ROH koupilo mlejn Pášov. To je za Prahou, /…/ někde u Českýho Brodu. …u rybníka
Strašíka /…/. …najednou tam v noci přijeli z Kolína, StB a tahle ta Plechatá řekla: „Na
základě informace někoho...“ /…/ Jako že my se tam tajně scházíme a tam udělali prohlídku a
našli tam ten náš časopis, kterej jsme vydávali jako Fons, kterej jsme tiskli na psychiatrii,
v tiskárně psychiatrickejch pacientů. A tam byly blány z toho. A ona tam viděla: „To jsou ty
skauti. Oni tady maj vysílačku a tadyhle nějakej tajnej časopis.“ Tady byl vyhozenej
esenbák,…. On tam měl dělat hlídače. Vzal si na psychiatrii tyhle blány, že si s tím bude topit
a udělal si tam guláš. ...přijel velikej nějakej útvar z Kolína, z StB. A teď světlo a tam vtrhli a
on /…/ tam seděl prostě u guláše a topil tam tímhle tím. Tak oni řekli, že jako aby příště
soudružka nebyla tak horlivá. /…/ Takže to byla taková osudová šťastná věc, že oni tu začali
brát trochu jako praštěnou, tu Plechatou. /…/ Tak já už jsem měl pak vlastně pokoj.“419
Od února také 1974 také vychází střediskový časopis Kruh.420 A konečně roku 1979 oba
oddíly přestupují do TOM Sokola na Malé straně.421„Tak to se potom podařilo na tom Sokolu
Prahy 2. A tam, přes zase skauty, samozřejmě, jsme tam měli známosti,…“422V této době také
Jan a Jana Pfeifferovi opouští přímé vedené oddílu a nadále se věnují jen přípravě roverského
programu. Středisko se rovněž zaměřuje na sportovní činnost. Podobně jako u již zmíněné
Ligy pěti jde vedle lakrosu i o softball. Ale softball, to byli velmi úspěšný, to právě ten Jirka
Bursík velice... Oni byli sportovně založený, no, Bursíci oba dva.“423
I Kruh kolem sebe pak vytváří společenství spolupracovníků, jež vychází z původní
skupiny kolem Pavla Křivského. Mnozí bývalí členové nicméně také odchází po srpnu 1968
do exilu.424 Naopak zůstává například Miloš Zapletal a jeho liberecký oddíl, který s Kruhem
manželů Pfeifferových spolupracuje. Podobně oddíl Josefa Kříže z Opařan.425 Nejznámějším
produktem tohoto spojenectví se však v této době stávají tzv. „Kultury“. „Ty starší pak, když
už teda odrostli tomu klasickýmu skautskýmu věku, tak pak byly Kultury a ty byly velmi
bohatý. Tam chodila i spousta významnejch lidí přednášet. /…/ Dokonce tam přednášel tedy i
419
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Vašek přímo v tom našem oddíle kromě toho jeho, ale zase zdaleka ne jenom on. Chodili tam
všelijaký ty muzikanti, tak to jako byla součást právě toho jako přirozenýho
života,…“426Václav Břicháček – Gigant přitom vede vlastní oddíl jako TOM 506-56, jež
vzniká již v roce 1970 (dodnes funguje jako pražské středisko Javor). Přednášky se tak od
sedmdesátých let konají vždy jednou za čtrnáct dní a pomáhají vychovat mnoho budoucích
osobností polistopadového vývoje. 427
Společenství tak přežívá až do roku 1989, kdy se Jan Pfeiffer spolu s Václavem
Břicháčkem, Pavlem Macháčkem (rovněž bývalý člen 8 RS Praha – viz předcházející
kapitoly) pokouší opětovně obnovit Junák jako tzv. „Iniciativní skupina“. 20. září téhož roku
uveřejňuje Vasil Mohorita (předseda ÚV SSM) článek v Rudém právu, v němž vyjadřuje
možnost existence dalších dětských a mládežnických organizací,428 na což reaguje zmíněné
seskupení dopisem z 5. října. 429 Dohodnuté jednání s kličkujícím Mohoritou je však
odkládáno a protahováno a až do konce listopadu nemá valného výsledku. „A teď Mohorita
nebyl proti tomu /…/, ale zase přece jenom se bál to úplně provalit, …ale byl tady ten převrat
/…/ za dveřma, tak jsme tam šli za ním a on /…/ měl takovej vliv, pustil to pak do novin. Takže
v novinách jsme se objevili jako první, který chtěj, aby se znova obnovil skauting, /…/. Tady
mě ráno zastavovali lidí a: „Vy už jste to spustili?“ Jsem říkal: „Já ani nevím, že to bylo už
publikovaný.“ …to /…/ se vztekali právě potom tenhle ten Kopt a ty jako proč jsme s nima
jednali. My jsme jednali ještě dávno dřív. Potom už to bylo jasný, když /…/ už to povolilo,…
Takže takhle skutečně jsme se tam vyskytli a ty se vztekali, že jako nejsou oni ty první.“430
Listopadové události tedy přinesly konec jednáním se zástupci SSM a iniciativu přebírá
skupina kolem bývalých autorů Syrinxu a jejich Skautská informační kancelář (mj. sídlící
v klubovně Taraxacum ve Spálené ulici). 431 28. 11. dochází k jejímu otevření a zároveň i
vyjde v Mladé frontě krátká zpráva „Junák znovu“ informující o jednání Iniciativní skupiny
s Vasilem Mohoritou.432 Tato kolize záměrů přirozeně obnovuje některé spory z minulosti.
„Zpráva o vzniku Skautské informační kanceláře vyšla 27. 11. Otevřeli jsme ji 28. 11. A ten
den byla v Mladé frontě otištěna zpráva „Junák znovu“. A v našich řadách došlo k těžkému
426
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znechucení. Za prvé proto, že jednali na ÚV SSM, že se vedle Břichářka a Pfeiffera, dvou
velmi slušných lidí, objevily i podpisy Pludka a Macháčka, společensky i skautsky těžce
kompromitovaných,…“433
Iniciativní skupině se však daří skrze Kateřinu Rocmanovou (mj. budoucí náčelní
dívčího kmene) dohodnout na 2. prosince 1989 prostory ústřední městské knihovny na
pražském Mariánském náměstí,434 kde se tak odehraje slavnostní obnova za účasti mnoha
tisíců bývalých činovníků.435
Přes nesporný úspěch daného ustavujícího zasedání také vyplouvají na povrch již
zmiňované spory mezi představiteli Junáka z let 1968 – 1970 a zástupci jednotlivých
pražských středisek a oddílů, které přežívaly po dvacet let v pololegalitě či úplné ilegalitě.
„To byly opravdu těžký chvíle proti Břicháčkovi, proti Pfeifferovi... mnoha lidem byli
takovýhle tendence, že poškozujou skauting, no, tak nebylo mi to řečeno úplně takhle: „Ty
nemůžeš kandidovat.“ …jsem si říkala: „Nebudu nikoho dráždit tím, že jsem manželka
nějakýho Pfeiffera.“ /…/ Že jsem taky pošpiněná, nečistá. Ale myslím, že pořád jsou tábory
jednotlivé. A ty teďka je všecky posloucháš, tak asi víš nejlíp, co ti říkaj. A že nás maj teda
jako nepřátele pořád, že jo, asi. …já jsem neměla za co se stydět vlastně. …cítila jsem to
vždycky jako velice smutnou záležitost, že vlastně jsem tím svým manželem do toho
zatahovaná a že jako se mám nějak rozhodnout na který straně jsem nebo tak nějak. …právě
těch perzekuovanejch bratří, /.../ ta zatrpklost a taková ta: „Vy mně nemůžete porozumět“.“436

Pokud bychom nyní odskočili zpět k dalším představitelům vrcholných skautských
orgánů a zároveň i zaznamenaných narátorů, pak lze říci, že dále se skautingu v omezené míře
věnovala již jen Vlasta Macková. Jiří Navrátil se tedy vrací do Junáka až s jeho obnovením,
kdy moderuje právě ustavující schůzi 2. 12. 1989 (později se dokonce stává starostou
organizace). „Moc jsem toho nedělal, protože, no... bál jsem se. Bál jsem se, protože jsem
tehdy bydlel v Šáreckém údolí, tam co se nevědělo, tak si někdo vymyslel... Věděl jsem, že na
mě neustále přicházejí nějaké dotazy na Pouliční výbor… a cejtil jsem..., že jsem stále pod
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dozorem. V. Princ mě pozval do výboru skautské ekologické skupiny pracující při Národním
muzeu¸ ale bál jsem se, že bych na ni zbytečně upozornil a odmítl jsem.“437
Ještě v říjnu 1970, tedy cca měsíc po sloučení s Pionýrem, vychází v mladé frontě
článek „Plnou podporu PO ČSSR“, v němž bývalý činovníci varují před vstupem oddílů do
jiných seskupení mimo Pionýr s tím, že jde o porušení stanov Národní fronty s možnými
právními důsledky. Podepsání jsou Koseová, Macková, Plajner, Marhoul, Floriánová,
Kulíková, Břicháček, Hála, Charvát, Tenorová, Pfeiffer, Bednářová, Jager, Domnosilová.
Bayer, Vurm.438
Samotná Josefa (Vlasta) Macková pak nevzpomíná příliš v dobrém na své působení
v České radě PO SSM, byť urážkám Junáka čelit nemusela a rovněž činnost její i dalších
bývalých činovníků Junáka prý byla pouze ve sféře „dělání stafáže“. Nadále však přijímá
mnohé zahraniční skautské návštěvy a rovněž se pravidelně setkává s dalšími bývalými
vrcholovými činovníky v kavárně Obecního domu v Praze.439„Vzpomínáme-li na schůzkách
ST a předtím dlouhá léta na setkáních v kavárně Obecního domu, neubráníme se lítosti, že
jsme musely přerušit tak úspěšně „rozjetou“ práci. Umí si dnes někdo představit, co pro nás
v tomto období znamenaly osobní návštěvy skautek ze zahraničí? Často se objevila bývalá
náčelní francouzských Eclaireuses, 14 dní pobyla v r. 1973 zástupkyně ředitelky Naší Chaty,
přijely se podívat spoludelegátky mezinárodního tábora (1982, 1983. 1988).“440
Zájem StB se tak omezoval pouze na tyto schůzky a dalším problémům se státní mocí
tak již Vlasta Macková nečelila. „Taky, když za mou přišel na návštěvu jeden zástupce StB a
/…/ řek: „No, já se jdu zeptat na vaše skautský schůzky.“ Já jsem povídala: „Zaplaťpánbůh,
já jsem měla strach o život muže, tak pojďte dál.“ A měla jsem někoho v kuchyni a říkám:
„Udělejte nám kafe, přineste koláč.“ Sedli jsme si … (smích) …sedli jsme si tady ke kafi a ke
koláči. /…/ „No, a kde se scházíte?“ A já jsem povídala: „Jedině na pohřbech, kde bysme se
jinak mohli scházet. Každá má starostí kolem dětí a vnoučat, tak na nějaký velký scházení
není čas.“ No, bavila jsem ho, koláče mu chutnaly. No, tak se za chvíli odporoučel.“441
Pokud si tedy shrneme celou kapitolu, pak je zřejmé, že v přímém vedení dětí mimo PO
SSM pokračovali spíše činovníci, kteří nebyli členy dřívějších vrcholových orgánů a naopak
437

Z rozhovoru s Jiřím Navrátilem. Vedla Magdalena Benešová a Lukáš Havel dne 15. 2. 2012.
Plnou podporu PO ČSSR. Prohlášení bývalých vedoucích funkcionářů Junáka. Mladá fronta. 6. 10. 1970. SI
ABS. Fond Kay 1968 – 1970. Č. j. 57043. (v přílohách na DVD)
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Z rozhovoru s Vlastou Mackovou. Vedl Lukáš Havel dne 17. 1. 2012
440
MACKOVÁ, Vlasta. Dívčí kmen Junáka 1968 - 1970. Soukromý archiv Lukáše Havla.
441
Z rozhovoru s Vlastou Mackovou. Vedl Lukáš Havel dne 17. 1. 2012
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80

se během let 1968 – 1970 věnovali především vlastním oddílům či střediskům. Naopak
legální fungování Kruhu Jana a Jany Pfeifferových pak bylo víceméně zajištěno, přes určité
nemalé obtíže, vstupem do pionýrské organizace a rovněž postavením Jana Pfeiffer (počítaje
v to i setrvání v komunistické straně). Po uvolnění atmosféry na konci sedmdesátých let tak
může středisko vstoupit do Sokola a skrze další členy bývalé skupiny kolem Pavla Křivského
i upevnit výchovný systém pro další generace (zmíněné „Kultury“).
Přes rozpuštění Tuscarory lze však rovněž říci, že s relativně malými obtížemi (oproti
možným sankcím např. v 50. letech) prochází Normalizaci i bývalé oddíly Psohlavců, jejichž
vedoucí tak stojí již podruhé v čele obnovy organizace, tentokráte v roce 1989.

81

5. Analýza rozhovorů
5.1. Základní kategorizace rozdílů v přístupech k ukončení činnosti
organizace v roce 1970 a tematizace jejich možných příčin
V minulých kapitolách jsme si mohli všimnout, že postup většiny skautských činovníků
byl do značné míry jednotný, přes určité potíže a neshody, ještě krátkou dobu po 21. srpnu
1968, jakkoliv šlo o jednotu křehkou a možná i neudržitelnou. „Problémy byly analogické
jako v celé společnosti: Nadějné a optimistické Pražské jaro, těžký šok srpnový, snaha uhájit,
co se uhájit dá a postupné ustupování.“442 V této závěrečné časti se pokusím pomocí
vytvořených analytických kategorií popsat názorové rozdíly a proudy a především objasnit
(nikoliv však hodnotit!) možné příčiny jejich existence, tak jak se nejjasněji vyjevují od
srpnové okupace do konce organizace v roce 1970. Ač bylo naznačeno, že v základě existují
dvě nejvýznamnější skupiny (tzn. vedoucí Psohlavců a vrcholové vedení Junáka), nemá tato
analýza za cíl „nahnat“ pamětníky do jasně vyznačených společenství (tj. v podstatě
kolektivních pamětí). Mnoho význačných činovníků (včetně některých narátorů) do ani jedné
z nich nelze zařadit či mezi oběma skupinami názorově oscilují. Jak již bylo řečeno, hranice
jsou ne vždy zcela jasné, což se během následujícího textu několikrát prokáže. Přesto však
považuji jednotlivé užité kategorie, které spolu nevyhnutelně souvisí, za velmi důležité pro
vyjevení podstaty odlišných přístupů. Opětovně jde však o dělení víceméně pracovní
(účelové), odpovědi pamětníků jsou přirozeně často zařaditelné do více kategorií. Podobně i
mezi samotnými pamětníky jsou názorové rozdíly, i když mohou být v rámci některých
kategorií zařazeni do jedné „skupiny“. Části z nahraných rozhovorů, na které je i tato kapitola
logicky zaměřena, dokládám, pokud je to vhodné, dalšími prameny.
Mezi jednotlivé kategorie tak řadím generaci (věk pamětníka a možná hlediska z toho
vyplývající), podstatu (myšleno představy o podstatě skautingu), víru (úzce souvisí
s předchozím bodem a v podstatě tematizuje, do jaké míry je pro český skauting podstatný
tzv. „duchovní přesah“), směřování (zde jde zejména o názorové rozdíly na způsob
fungování organizace v letech 1968 – 1970).
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Václav Břicháček v dopisu Jaroslavu Mackovi. 14. 5. 1994. SI ABS. Fond Kay 1968 – 1970. (viz přílohy na
DVD). Srov.: „Kdyby se však situace vyvíjela poněkud normálněji, dá se skoro s jistotou říci, že Junák by se
rozpadl na nejméně dvě, programově dost odlišné organizace. Ta rozplizlá idea, která tvořila ducha Junáka,
nebyla tak nosná, aby mohla udržet to obrovské rozpětí mezi pionýrskou výchovou a náboženskými principy,
mezi duchovní radou a stranickou buňkou KSČ při ústředí.“ BOBEK, František. Skauting. 1974. SI ABS. Fond
Kay 1968 – 1970. Č. j. 33072
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5.1.1.1. Generace
Nejdříve se zastavíme u poměrně významného faktu (a jeho dalších souvislostí), kterým
je poměrně vysoký věk vrcholného vedení Junáka v letech 1968 – 1970. Drtivá většina tak
prožívá své dětství i mládí ještě za první republiky.443Už u samotných kandidátů III. sněmu
přesahuje průměrný věk 50 let, což je pro dětskou organizaci poměrně nezvyklé. 444 Rudolf
Plajner či Vlasta Koseová se narodili ještě kolem přelomu století, velká část dalších pak
kolem roku 1920. Podle místostarosty organizace Václava Marhoula se tak v podstatě jednalo
o „penzisty“.445 Náčelnictvo má sice členy obvykle o něco mladší, nicméně celkově lze říci,
že i oni se povětšinou blíží v roce 1968 tzv. „střednímu věku“ (připomínám, že data narození
vypravěčů jsem zmínil v kapitole „Narátoři“). „Při volbě představitelů Junáka se výrazně
ukázalo, že československému skautingu chybí celágenerace. Drtivá většina zvolených
činovníků byli padesátníci nebo šedesátníci (místostarostce ústřední rady Vlastě Koseové bylo
dokonce 75 let) a byli činní ve skautu už před rokem 1948.“446
Oproti tomu velká část vůdců významných pražských oddílů je na vrcholu svého mládí,
když počátky svého skautského života datují do svého dětství – do padesátých let. S tím
ovšem souvisí dle mého názoru také určité tenze (mohu-li to tak nazvat), na něž navazují i
s rozdílné životními názory. Spojující generace, jež by je snad pomohla překonat, byla, jak
jsem předestřel v předcházejících kapitolách, zdecimována procesy padesátých let a zákazem
organizace. Mnozí mladí skauti tak do značné míry pokračovali (či zcela začínali)
v roverských oddílech bez dospělých vůdců.
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Namátkou roky narození některých činovníků: Drahomíra Kulíková – nar. 1930, Jana Pfeifferová – nar. 1931,
Karel Skála – nar. 1905, Jiří Zachariáš – nar. 1942, Josef Zikán – nar. 1926, Jan Šimáně – nar. 1924, Vratislav
Řehák – nar. 1927, Dagmar Skálová – nar. 1912, Ludmila Tenorová – nar. 1932, Jaroslava Pešková – nar. 1929,
Vladimír Princ – nar. 1925, Miroslav Kopt – nar. 1935, Vlasta Macková – nar. 1920, Pavel Macháček – nar.
1921, Václav Marhoul – nar. 1932, Jiří Navrátil – nar. 1923, Václav Břicháček – nar. 1930, Jarmil Burghauser –
nar. 1921, Přemysl Hauser – nar. 1921, Anna Filipová – nar. 1906, Anna Floriánova – nar. 1920, Karel Grimm –
nar. 1919, Bohumil Charvát – nar. 1930, Jiří Chyský – nar. 1906, Vlasta Koseová – nar. 1895, František Němec
– nar. 1907, Rudolf Plajner – nar. 1901, Karel Průcha – nar. 1900, Vladimír Purghart – nar. 1903, Jiří Řehák –
nar. 1926, Eduard Ureš (Ulbricht) – nar. 1904, Vladimír Vurm – nar. 1904
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HANTON, O. Skautské hnutí v období Pražského jara a počátku normalizace. C. d. Str. 31
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Z rozhovoru s Václavem Marhoulem. Vedl Karel Lešanovský dne 26. 11. 2001. Nahrávka je přístupná v SI
ABS
446
HANTON, O. Skautské hnutí v období Pražského jara a počátku normalizace. C. d. Str. 40
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Generační spor
Možný konflikt začíná již samotnou obnovou organizace. Byť totiž vedoucí Psohlavců,
po určitém váhání,447 sami některé bývalé představitele kontaktují (viz předcházející
kapitoly), považují rovněž za logické, aby se na vedení obnovené organizace podíleli vedle
politických vězňů také ti, kteří vedli v předcházejících letech ilegální oddíly448 a jejichž cílem
koneckonců také byla opětovná legální činnost.449 Právem sebevědomí mladí vůdcové
pražského střediska Psohlavců, kteří cítí, že bez nich by k obnově možná nedošlo,450 jsou však
v postatě odsunuti na druhou kolej. „Na dnešním Senovážném náměstí jsme si zřídili
informační a přijímací kancelář. /…/ Zažil jsem tam následující scénu, která přibližuje dobu a
mentalitu mnohých činovníků. Otevřeli se dveře kanceláře a do místnosti vpadl, poněkud
hlučně, Franta Němec. Byl to historickej místonáčelník Junáka, snad poslední z ´48 roku.
Někdo jej pozval do Prahy, aby pomohl obnově Junáka. Pozdravil sice po junácku, ale aniž se
představil, neprodleně přistoupil ke stolu: „Tak co jste nám tu nachystali? Tohle bude asi náš
stůl, že?“ předbíhal poněkud situaci. Já zíral jako blbec, tak jsem ho pln rozpaků pustil
sednout, když tolik o to stál. Dětskej přístup? Možná, nicméně dost praktickej. Na sněmu byl
skutečně znovu zvolen do své původní funkce a začal dohlížet na kanceláře náčelnictva a
ústřední rady. Řekneš si: „Co to jako má bejt?!“ Tak jsem se ptal taky. On dělal do tý doby
dobře zavedeného hoteliéra, někde v Krkonoších a myslím, že o ilegálním skautském hnutí
neměl ani páru. Začala dubčekovská revoluce, začali skauti a ty ho pozvali ke kormidlu. Přijel
a chtěl sloužit, myslel to jistě dobře. No jo, ale on se choval suverénně a nafoukaně až to
odpuzovalo. Ale nebyl sám. Byl jsem šokován nejen já, ale v jinejch případech a situacích,
moji vrstevníci.“451 V omezené míře samozřejmě tento moment komentují i bývalí členové
náčelnictva,452 Václav Břicháček tak naopak o autorech Syrinxu píše: „…možná, že měli větší
ambice na roli v Junáku, než jak se to celé vyvinulo – ale to je opravdu jen dohad.“453
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Z přednášky „Buď připraven na normalizaci!“. ÚSTR. 30. 4. 2009 http://www.ustrcr.cz/cs/cyklus-verejnychhistorickych-seminaru-2009#p090430
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Z rozhovoru s Miroslavem Koptem. Vedl Ondřej Bratinka dne 7. 7. 2009. Rozhovor natočen v rámci projektu:
Příběhy 20. století. http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/1196
449
„Rozhodlijsme se věřit Dubčekovi, a že to taky rozjedeme. /…/Za několik dní poté se v novinách objevila
zpráva, že Tábornický klub Psohlavci Praha se prohlásil za Skautský klub Psohlavci. A to byl také signál
k obnově této organizace a my kluci z Dakoty jsme u toho byli, jak jsme si předsevzali.“ Z rozhovoru s Ivanem
Makáskem. Vedl Lukáš Havel dne 18. 5. 2011
450
Z rozhovoru s Jiřím Zachariášem. Vedl Eugen Liška dne 1. 3. 2010 v rámci dokumentačního projektu ÚSTR
Paměť a dějiny totalitních režimů. Přístupné v archivu ÚSTR.
451
Z rozhovoru s Ivanem Makáskem. Vedl Lukáš Havel dne 18. 5. 2011.
452
Viz například Jiří Navrátil v rozhovoru ze dne 15. 2. 2012. Vedla Magdalena Benešová a Lukáš Havel
453
Z dopisu Václava Břicháčka Karlu Lešanovskému. 8. 7. 1996. SI ABS Fond Kay 1968 – 1970. (viz přílohy na
DVD)
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Rudolf Plajner také počítá povětšinou s někdejším vedením organizace, aby se
překlenulo období do III. volebního sněmu. Sami mladší činovníci v zásadě souhlasí, že by se
obnova pravděpodobně bez bývalých představitelů neobešla.454 Neshoda se snad poprvé
objevuje u složení přípravného výboru organizace. „Takže to byli takový, řekl bych, spory, ale
který měly zásadní charakter, protože...ono je otázka, jak by se vyvíjela situace, o tom je
možno se dohadovat, ale způsobili to, že de facto Plajner se ujal toho vedení toho
přípravnýho výboru a najmenoval tam v podstatě, vedle mě, Zikána a pár lidí, de facto starý
skautský funkcionáře, který celejch dvacet let...jenom někteří, který seděli s náma jako věděli,
o co jde, ale neměli za sebou žádnou aktivní činnost v tom mezidobí. Takže ale vyzval všechny
funkcionáře, který kdy dělali, aby se ujali, de facto si začali budovat skautskou organizaci. A
vyústilo to v ten proces, kterej na straně jedné zapříčinil, řekl bych, řadu vnitřních sporů a
v podstatě ten debakl toho roku ´70.“455
Přirozeně určité odsunutí od zodpovědnosti poskytlo bývalým Psohlavcům, kteří po
obnově zakládají vlastní střediska (např. zmiňované Tecumtha a Spirála), prostor vrátit se
k vedení oddílů, což pro ně byla často příjemná změna. „Chci ještě říct, že každej to
samozřejmě viděl svýma očima, a také chtěl do všeho kecat. Najednou tu byli dědci, co přišli
po dvaceti letech, jak utržený od reality. Neskrývám, že většina z nás z toho byla rozmrzelá,
nakonec i zklamaná. A pak jsme si najednou uvědomili, že máme kam ustupovat. V tichu se
vytratit ze scény. Jaká je to obrovská úleva, že jsme měli možnost kdykoli se stáhnout do
svejch pozic a zase si jezdit na své Brdy a dělat si, co chceme. Najednou toho politikaření bylo
moc – konference, zasedání, svazy. Jeden křičel s tím ano, druhej zase s tím ne.“456
Další rozdíly v názorech nastávají při obnovení Junáka v sále pražské Domoviny dne
29. března 1968, kdy Rudolf Plajner slavnostně obnovuje přísahu státu, ovšem již jako
Československé socialistické republice. Například Jiří Zachariáš však tomuto aktu zprvu
nepřipisuje velkou váhu.457
Mladší z narátorů postupně na generační rozdíl stále více poukazují, zejména poté, co se
dostanou k tématu okupace 21. srpna 1968 a pozdějšímu chování tehdejšího vedení, které dle
jejich názoru v podstatě stojí proti skautským ideálům. Zároveň se silně ozývá hledisko
zdůrazňující selhání autorit a v posledku i jejich vlastních vzorů. „Největším problémem
454

Z rozhovoru s Ivanem Makáskem. Vedl Lukáš Havel dne 18. 5. 2011.
Z rozhovoru s Miroslavem Koptem. Vedl Lukáš Havel dne 25. 8. 2011.
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Z rozhovoru s Ivanem Makáskem. Vedl Lukáš Havel dne 23. 5. 2011.
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Z přednášky „Buď připraven na normalizaci!“. ÚSTR. 30. 4. 2009 http://www.ustrcr.cz/cs/cyklus-verejnychhistorickych-seminaru-2009#p090430
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posrpnového skautingu byly tlaky, který na něj vyvíjela komunistická strana a charakterová
přeměna jednotlivých osob v jeho vrcholných orgánech. To pro nás bylo nesnesitelné a
nestravitelné. Je třeba vzít v úvahu, že nám bylo pětadvacet let. Byli jsme Palachova
generace. A jestliže jsme jeden den stáli u pomníku, respektive u Palachovy rakve a skláněli
se před jeho činem, v čemž nás naši skautští představitelé podporovali, aby to ti samí chvíli
potom prohlásili, všechno za omyl, pak jsme nemohli na ně dívat jinak než jako na zbabělce.
/…/ Nám byl v tomto ohledu vzorem příklad polských harcerů. Tam se skauting /…/ v určité
podobě obnovil už v roce 1956, po tzv. polských událostech. /…/ Avšak ve chvíli, kdy se asi po
roce činnosti, možná v ´57, ´58 roce, tlaky komunistického režimu /…/ začaly zvyšovat, tak
toto náčelnictvo řeklo: „My odcházíme, vaše požadavky, pokud se uskuteční, už nebudou mít
s harcerstvím nic společného. Lilii, kterou nám za naší zradu chcete zachovat, si nechte, my ji
máme v srdci.“ A odešli všichni. Celé náčelnictvo odešlo. /…/Toto byl pro nás velký příklad.
Něco podobného jsme očekávali od našich citových totemů.”458
Rozdílná hlediska se dále stupňují s tím, jak přibývají v řídících orgánech Junáka
straníci459 či když bývalí členové vedení vstupují do vedoucích složek SSM a jeho dětské
organizace – Pionýra.460 Spor se navrací po roce 1989,461 kdy jsou představitelé ilegálního
skautingu znovu překvapení návratem starých autorit po létech jejich nečinnosti,462 případně
činnosti v jiných organizacích – zejména v Pionýru.463
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Z rozhovoru s Jiřím Zachariášem. Vedl Lukáš Havel dne 14. 6. 2011.
„Takže doktor Sum programově a Plajner pasivně se dostávali do vleku těch komunistů, kteří teda z tý
stranický skupiny. A tady se zase ukázalo to, že řada těch bejvalejch funkcionářů Junáka, /…/, ať to byla
Koseová, Macková, že to byli v podstatě bolševici. A tyhle lidi tam v podstatě preferovali tu stranickou skupinu
a /…/ začali v koordinaci s tím novým husákovským vedením normalizačním, v podstatě připravovat likvidaci
Junáka,…“ Z rozhovoru s Miroslavem Koptem. Vedl Lukáš Havel dne 25. 8. 2011.
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„…ale lidi jako typu Hála, Koseová, Macková a podobný. Tady s těma lidma nebyla a dodneška není možný
hledat nějaký modus vivendi. Ty lidi se dali bezvýhradně do služeb v podstatě nové organizace. Přísahali na ní.
V podstatě diflamovali kdekoho.“ Z rozhovoru s Miroslavem Koptem. Vedl Lukáš Havel dne 25. 8. 2011.
461
„A tam už byly tenkrát takový ty útoky, zas jako, že jak může ten, kterej byl ve straně, tady teď dělat. A tak
dále. A od tý doba pak taková trpkost jako byla, a pak s tím jako, že oni to nerozjeli. V tomhle měli nějakej pocit
mindráku ten Kopt a ten Zachariáš. Ty dva pak z toho měli furt takový trauma, že my jsme tady ty nejdůležitější
a ještě jako s trošku srandou.“Z rozhovoru s Janem Pfeifferem. Vedl Lukáš Havel dne 31. 1. 2012.
462
„… ale nestačili jsme se zase divit. Zase jsme se jako blbečkové čuměli, když jsme se dostavili v tom
listopadu ´89 do městský knihovny, že to teda zase znovu rozjedeme. A tam, najednou, kde se vzali - tu se vzali,
objevili se skauti, opět spíše pokročilého věku, z nichž některé jsme snad i viděli jednou z rychlíku..“ Z
rozhovoru s Ivanem Makáskem. Vedl Lukáš Havel dne 18. 5. 2011.
463
„Že se to zvrtne potom roce ´89 tak nešťastně, byla tak trošku naše vina. V tom slova smyslu, že holt panu
Sumovi se poskytnul větší prostor /…/ a že jsme neměli odvahu prostě rozbít to setkání tehdy v tý městský
knihovně, protože tady ty začátky toho masovýho nástupu zaprvé těch některejch pionýrů, znova některejch
zkompromitovanejch lidí. A zas na straně druhý, že tolik lidí, kolik pak se jich našlo, bude spolupracovníky
státní bezpečnosti, tak to jako asi byla ta daň. To je ta daň dodneška.” Z rozhovoru s Miroslavem Koptem. Vedl
Lukáš Havel dne 25. 8. 2011.
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Celkově však byl názorový rozchod mezi mladými vůdci a vedením pravděpodobně
situací obtížnou pro obě strany. „Ale nesuďme, Plajner a jeho věrní patřili k nejstarším
činovníkům a pozdní věk provázený nemocemi jistě děl své. Potkal jsem ho v té době na
Můstku a úplně jsem se zhrozil. Poznal mě a unaveným hlasem považoval za nutné vlastně se
omlouvat za to, jak to s Junákem dopadlo a vyjádřil svou víru v lepší časy, že Junák opět získá
na vážnosti před naším národem. Zapřísahal mě, abychom od dětí neodcházeli. Byl jsem
z toho setkání dlouho otřesen. Nedovedl jsem si představit, že by byl schopen ještě jakéhokoli
boje.“464

Postavení
V této části je třeba zmínit rozdíl jednak v tehdejším společenském (kariérním)
postavení mezi narátory (potažmo mezi vůdci středisek a vedením organizace),465 ale
především také jinou míru odpovědnosti danou pozicí v samotném Junáku. Mladší vedení
přirozeně nemělo bezvýznamné funkce. Např. Jiří Zachariáš byl členem Pražské rady Junáka
(a redaktorem jeho časopisu s názvem Kruh ale i samotného Skauta-Junáka), Ivan Makásek
byl de facto až do zrušení organizace zaměstnancem organizačního odboru,466 Miroslav Kopt
je pak zástupce Junáka v ČSM a později i SODM. Všichni tři zmiňovaní jsou rovněž členy
odboru pro rovery při chlapeckém náčelnictvu.
Nicméně z titulu svých funkcí mohli zvláště Antonín Sum, Rudolf Plajner či Vlasta
Macková pociťovat největší míru tlaku ze strany normalizujícího se státního aparátu. „Ten
Plajner byl nejvyšší osoba, kterej nesl tu největší zodpovědnost. Právě ono se to mluví lidem,
který jako vlastně tak spíš jako přicmrdovali,… Když si jaksi uvědomíš /…/ kolik těch lidiček
je závislý na tvým rozhodování,... To nebyl jenom vnější tlak, to byl vnitřní tlak v tom člověku,
že jo.“467 V paměti mnohých bylo také krvavé potlačení revoluce v Maďarsku či události
v Polsku.468
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Z rozhovoru s Ivanem Makáskem. Vedl Lukáš Havel dne 18. 5. 2011.
Například Václav Marhoul tak měl již zmiňovanou pozici na ministerstvu školství (po roce 1970 byl dokonce
zaměstnán v OSN465), Zbyněk Hála na předsednictvu vlády, Rudolf Plajner byl již známým fyzikem, Jiří
Navrátilem práníkem a novinářem, Václav Břicháček psychologem, Jan Pfeiffer neurologem atp.
466
Z rozhovoru s Jiřím Zachariášem. Vedl Eugen Liška dne 1. 3. 2010 v rámci dokumentačního projektu ÚSTR
Paměť a dějiny totalitních režimů. Přístupné v archivu ÚSTR.
467
Z rozhovoru s Janou Pfeifferovou. Vedl Lukáš Havel dne 22. 2. 2012.
468
Z rozhovoru s Jiřím Navrátilem. Vedla Magdalena Benešová a Lukáš Havel dne 5. 2. 2012.
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Tlak tak nakonec pocítila nejen ÚRJ, ale i jednotlivá náčelnictva a to i přesto, že „vnější
politika“ stála zejména na bedrech ústřední rady.469 Mnozí jejich členové však vykazují menší
pochopení pro ústupky ÚRJ, zejména co se týče v tomto procesu nejvýznamnějšího zasedání
z 1. 2. 1970. „…myslím, že sám bych to asi neodhlasoval, kdybych v té Ústřední radě byl. Ale
mohli udělat to, co O. Martinovský a J. Burghauser, ti se prostě vzdali funkce.“470
Zároveň se příliš nepotvrzuje, že by provedené ústupky měly za následek budoucí
kariérní vzestup a to i pokud máme na mysličleny stranické skupinu Junáka, kteří byli později
povětšinou z KSČ vyškrtnuti či vyloučeni.471 Podobně postihy čekaly i v zaměstnání.472 Janu
Pfeifferovi však doktorská dráha (a s tím spojené přežití stranických čistek) pomáhá udržovat
středisko pod pražskou klinikou. „Já například, když jsem měl bejt jako profesorem, tak jsem
zvumilizovat. Prostě takhle to šlo./…/ Pak já jsem se musel ozdobit těma titulama, abych moh
dělat tenhle ten podnik. Samozřejmě, že je to prd, ale musíš bejt ozdobenej, takže jsem si
musel dělat docenturu, profesuru, doktoráty a tyhle ty. S tím je prostě práce.“473 Opačným
postup pak zvolil například Jiří Zachariáš, který raději po roce 1970 dobrovolně zvolil
povolání myče oken (přes své gymnaziální vzdělání), aby tak unikl základním metodám státní
represe a nátlaku. „Vycházel jsem z toho, že když je nepřítel v zemi, tak slušný člověk nemá
dělat kariéru. A když jí dělá, tak se dřív nebo později dostane do vnitřního konfliktu.“474
Konečně rozdílný přístup vzhledem k postavení je znát i po konci Junáka v roce 1970.
„S náčelníkem Rudolfem Plajnerem jsme si v tomhle období neměli co říct.Většině skautů se
do undergroundu nechtělo. Odhodlali se pro něj zase jenom mladí, kteří se s daným stavem
nemohli smířit a chtěli si ještě něco dokázat. Byla to doba opravdu zlá a samosebou mladej
člověk, kterej neměl ještě pořádně rodinu, nebo se prostě cejtil silnej, byl ve výhodě proti
lidem, kteří měli svou slušnou práci a to nemluvím ani o rodině. Ti těžko ze sebe mohli dělat
hrdiny. Ty už sice skautské soudní procesy nečekaly, doba pokročila, ale vyhazovy ze
469

„Po přepadení naší země cizími armádami v r. 1968 bylo možné očekávat, že dojde k perzekucím /…/ (V
Maďarsku v roce 1956 byly tisíce mladých lidí deportovány do Ruska). Že se uvažovalo u nás o procesech není
pochyb a že k nim nedošlo bylo velké štěstí. V čele Junáka stál tehdy br. Dr. Rudolf Plajner, člověk mimořádně
pevný, ale se státnickým rozhledem. Několikrát jsem s ním o situaci hovořil v r. 1970. Byl přesvědčen, že je
nutno zůstat s mládeží a neučinit nic, co by zavdalo příčinu k pronásledování, ale současně nikoho k ničemu
nenutit, neomezovat oddíly a ponechat jim volnost v rozhodování podle místních možností. /…/ Je zcela jiná
odpovědnost za mnohatisícovou organizaci na úrovni státu a jiná za oddíl nebo středisko.“PFEIFFER, Jan.
Poznámka ke článku J. Zachariáše a I. Vacíka „Co je a co není“. In Skauting 4/92
470
Z rozhovoru s Jiřím Navrátilem. Vedla Magdalena Benešová a Lukáš Havel dne 15. 2. 2012.
471
Viz např. Rozhovor s Vlastou Mackovou. Vedl Lukáš Havel dne 3. 1. 2012.
472
„Mnohé z nás postihly různé kádrové čistky, ztratili jsme mnohdy získaná místa. V této etapě však nikdo z nás
nebyl souzen a uvězněn.“ BŘICHÁČEK, Václav. Svědectví Kruhu. C. d. Str. 62
473
Rozhovor s Janem Pfeifferem. Vedl Lukáš Havel dne 31. 1. 2012.
474
Z rozhovoru s Jiřím Zachariášem. Vedl Lukáš Havel dne 14. 6. 2011.
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zaměstnání a škol, jako ostatně všude jinde v naší společnosti, byly dostatečně účinnými
nástroji persekuce. A tady se šmahem nedá soudit, že ani skauti nezůstali věrni sami sobě.“475

Zkušenosti
V této chvíli se dostáváme k poslednímu bodu, který bych chtěl zdůraznit v rámci
věkového hlediska. A tím je rozdílná generační zkušenost. Represe padesátých let tak měli
v živé paměti zejména starší činovníci a to ač třebas sami vězněni (na delší dobu) nebyli.
Přirozeně zde dochází k jistému dělení. Miroslav Kopt, zatčený ve velmi mladém věku, si
prožil v uranových dolech mnoho let, byť je ve sledovaném období počítán mezi mladší.
Dlouhou zkušenost s vězněním měl i nejstarší z pamětníků – Eduard Marek. Nicméně i
Rudolf Plajner byl na čas zatčen. Z narátorů pak z vrcholových složek Junáka prošel
dlouhodobým vězněním v uranových dolech i Jiří Navrátil (za již zmíněné povstání spolu
s Dagmar Skálovou aj.). Vyšetřován byl po zatčení Pavla Křivského také Jan Pfeiffer,476 který
ovšem nakonec odsouzen nebyl. Živé vzpomínky na procesy s „Kružany“ však hrály i u
manželů Pfeifferových bezesporu svou roli. 477 Strach z věznění tak mohl být pro jednání
vedoucích skautů v letech 1968 – 1970 určující, obavy koneckonců měli i někteří mladší
činovníci.478„S Vokrouhlickým jednal i Mirek Koptů-Orel, kterej ho znal osobně, ale nebyl
nijak sdílný. Jednali s ním ovšem i junáci, hledajíce skulinku nezávislosti, ale nezávislá cesta
prostě neexistovala. To věděl i Plajner, proto na budoucnost resignoval. Měl to ovšem říci
skautské obci na rovinu, než politicky manévrovat. Ale což, také už na vlastní kůži věděl co je
to kriminál. Nač by nám byli hrdinové, že?! Měli jsme už jen smířlivé beránky. /…/ Ale
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Z rozhovoru s Ivanem Makáskem. Vedl Lukáš Havel dne 18. 5. 2011.
„Takže jsem si to tak, i když už s takovym: „ježišmarja tak co bude, já jsem těhotná, do jakýho světa my se to
zase dostáváme, šílenýho... Honza ještě študoval, že jo, takže nejistota to byla veliká, skutečně. …začli teda si ty
jednotlivý členy Kruhu prostě takhle zvát na ty, na ty výslechy, takže to jsme pak se začli bát každýho zazvonění
dveří. /…/ No, takže, jsem žila jenom tím, že teda přivedu na svět někoho a musím se o něj postarat a musíme to
nějak přečkat, že jo. Ale ten strach byl šílenej. Ten strach byl tenkrát kolem toho Pavlova procesu vopravdu,
vopravdu mě bušilo srdce, když kdokoliv zazvonil.“Z rozhovoru s Janou Pfeifferovou. Vedl Lukáš Havel dne 10.
2. 2012.
477
„Teď jsme měli hrůzu, co se stane. Teď některý nás tady pochytali a jako přinutili podepsat tu, jakože jsme
spolupracovníci. To já jsem musel taky podepsat, že jsem spolupracovník. … je třeba říct, když byl proces
s Pavlem Křivským a taky zároveň s tím Slánským. To tak na sebe navazovalo. Pavel skončil a šel Slánský. To
skutečně bylo děsivý. To si člověk říkal: „No, oni se rvou mezi sebou, ale věšej se.“/…/ Takže to byla největší
doba strachu. Tím strachem se snadno vládne.“ Z rozhovoru s Janou Pfeifferovou. Vedl Lukáš Havel dne 10. 2.
2012.
478
Z rozhovoru s Ivanem Makáskem. Vedl Eugen Liška dne 15. 3. 2010 v rámci dokumentačního projektu ÚSTR
Paměť a dějiny totalitních režimů. Přístupné v archivu ÚSTR.
476

89

bojovat se musí.“479Podobného názoru z řad náčelnictva, údajně i za cenu návratu do vězení,
byl i Jiří Řehák (jenž rovněž prošel uranovými doly – viz výše).480
První reálná hrozba, jak již bylo řečeno, přišla již se srpnovou okupací, přičemž mnozí
činovníci počítali s okamžitým startem represí (tento ohled několikráte zmiňuji v minulých
kapitolách).„No, to jsme se báli,… To jsme už jednou zažili. Dr. Plajner byl pro jistotu pod
cizím jménem v nemocnici.“481Pod podobným tlakem byly údajně schválené i klíčové
dokumenty z jednání ÚRJ 1. 2. 1970. Eduard Marek, který byl jako předseda ORJ Prahy 2
spoluautorem již zmíněného protestního prohlášení, k tomu dodává: „Ústředí vydalo
prohlášení, kde s tím souhlasili a my jsme proti protestovali. Pražská rada poslala proti tomu
prohlášení. Mě volal tenkrát náčelník: „Co jste to tady napsali? Když 60 členů ústředního
výboru Junáka to podepsalo, to slučování!“ Tak jsem říkal: „Ale bratře náčelníku, 60 členů
ústředí není sto tisíc skautů.“ „To máš pravdu.“ „A sto tisíc skautů je proti tomu.“ Tím to
skončilo, ta moje průpovídka. Oni to podepsali, protože se báli. Plajner totiž prohlásil, že to
podepsali, že se báli, aby nebylo nový zatýkání jako v 50. letech. On už je na pravdě boží,
takže jak to myslel… Jistý je, že se bál, no.”482
Velmi zajímavé přirovnání pak k průběhu slučování do jednotné dětské organizace
dodává bývalý člen chlapeckého náčelnictva Jiří Navrátil. „… ti lidé, kteří za Junáka jednali,
možná měli víc strachu, než bylo třeba. Po únoru 48 jsme měli málo strachu a po roce 69 bylo
strachu příliš. A to mě trošku štve. Měl jsem o tom nedávno debaty nad knihou ke stému
výročí českého skautingu, Bobo rád hlásá takové ty skandály – jako, že jsme se po roce 69
rozpustili sami – měl tam takhle nadepsanou celou kapitolu. Přitom to bylo jako s tou kočkou
a hořčicí. Nevím, jestli to znáte:
Angličan, Američan a Rus se vsadili, kdo naučí kočku lízat hořčici. /…/ Přišel Američan
a zavelel: „Sem s kočkou a hořčicí, pojďte!“ Chytil kočku, zmáčknul jí čelisti a otevřel jí
zobák a chtěl jí do něj plácnout hořci. Ale kočka se mu vysmekla, poškrábala ho a utekla.
Angličan říká: „To jste vy, vy Američani, vždycky na všechno jdete hrubou silou. To se musí
jináč.“ Nechal si přinést kočku, kousky masa a hořčici. Podal kočce jeden kousek masa,
kočka ho nedůvěřivě vzala a sežrala. Pak ji dal, druhý kousek, třetí… Po tom pátém už kočka
skočila. A šestý Angličan zespodu trošku namáznul hořčicí. Jenže kočky mají výborný čich.
479

Z rozhovoru s Ivanem Makáskem. Vedl Lukáš Havel dne 18. 5. 2011.
Z rozhovoru s Václavem Marhoulem. Vedl Karel Lešanovský dne 26. 11. 2001. Nahrávka je přístupná v SI
ABS
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Z rozhovoru s Vlastou Mackovou. Vedl Lukáš Havel dne 3. 1. 2012.
482
Z rozhovoru s Eduardem Markem. Vedl Lukáš Havel dne 15. 6. 2010.
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Už se po tom kousku vrhla, ale vtom ucítila pach hořčice, mrskla sebou a utekla. A Rus říká:
„Vidíte, to jste vy Angličané – železná pěst v hedvábné rukavičce. To se musí jináč.“ Vzal
kočku, pohladil ji, hladil a hladil… Když zmáčknete kočce určité místo nad ocasem, tak ona
ten ocas zvedne. A v okamžiku, kdy kočka zvedla ocas, Rus ji pod něj plácnul hořčici. Kočka
šílela, lítala po celé místnosti a nakonec se někde v koutku usadila a začala tu hořčici lízat. A
Rus vítězně ohlásil: „Vidíte? Sama a ráda!!“ Zrovna tak je to s tím, že jsme se v roce 1970
rozpustili sami. /…/Oni tenkrát měli v rukou i osud tisíců mladých lidí a to se blbě rozhoduje.
Když se člověk rozhoduje za sebe, tak čert to vem, ale když se rozhodujete za jiné… Tak to
udělali, jak to udělali.“483
Obdobně silně se projevovala i již míněná obava o možné dopady (zejména na děti),
pokud by vrcholoví činovníci nevstoupili do pionýrské organizace. „Plajner tenkrát měl
starosti, aby nebylo znova zatýkání jako to bylo za komunistů, ze začátku v padesátejch letech.
Tak se dal do ústředí Pionýra.“484 Ve stejném postavení se cítili i další členové náčelnictev.485
Jako jeden ze svých důvodů ke vstupu do pionýrské organizace pak Jan Pfeiffer dodává
i hlediska získaná z dob fungování prvotního Kruhu kolem Pavla Křivského, který
propagoval, vedle jiného, i pacifistické myšlenky Mahátmy Gándhího. „Jako já jsem s nima
nebyl ve zlým a principielně to chápu jako takovej lidskej přístup toho. Nejdřív když ten
druhej dělá zlo, tak ho musím v tom nějak brzdit a v první řadě ne zase zlem, násilím, ale jako
diskuzí, hovorem, jednáním, přesvědčováním, ale pak ty názory jsou zas tak rozličný. /…/ Tak
je to takovej životní přístup a to jsem získal teda hodně od toho Pavla Křivskýho s tím
takovým tím jeho tolerantním přístupem.“486 V jiné souvislosti toto hledisko zmiňuje i Jana
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Z rozhovoru s Jiřím Navrátilem. Vedla Magdalena Benešová a Lukáš Havel dne 15. 2. 2012 Pozn.: Bobo je
Roman Šantora, jeden z autorů knihy Skautské století, z níž několikráte čerpám i během tohoto textu.
484
Z rozhovoru s Eduardem Markem. Vedl Lukáš Havel dne 15. 6. 2010.
485
„Plajner byl zvolenej zas náčelníkem, protože on tady opravdu velmi dobře pracoval a táhlo se to, až do toho,
kdy tedy byl zlikvidovanej ten skauting, a že to musí do Pionýra a jinak, že bude pogrom a tak. To oni strašili
trochu, tak já jsem řekl: „Tak dobře, tak já tam půjdu.“ Takhle se tam dostala Vlasta Macková, takhle se dostal
Vašek Břicháček, tak se tam dostal Plajner,…“Z rozhovoru s Janem Pfeifferem. Vedl Lukáš Havel dne 31. 1.
2012. Obdobně i v rozhovoru s Janou Pfeifferovou z 10. 2. 2012 či v článku PFEIFFER, Jan. Poznámka k článku
bratra J. Zachariáše o skautské ilegalitě ve FONSu č. 2. In FONS č. 2, roč. 3.
486
Z rozhovoru s Janem Pfeifferem. Vedl Lukáš Havel dne 31. 1. 2012. Srov.: „A krom toho Pavel nebyl pro
jakýkoliv násilný převraty, protože on říkal: „Násilnej převrat, násilí vždycky vyvolává zase násilí.“ To je složitá
cesta právě tý sebevýchový, tý cesty, právě to sebepoznání a ta očista a to sjednocení a tak. To byly církevní
programy, ale který vždycky vyústili v lásku i k nepříteli. Ne, k němu jít jako k nenáviděné osobě, ale umět i
milovat nepřátele své a je přesvědčovat a tímhle tím jedině se dá společnost ovlivňovat. Tohle byla ohromně
silná myšlenka, kterou tady v praxi uváděl v život.“ Z rozhovoru s Janem Pfeifferem. Vedl Lukáš Havel dne 7. 2.
2012.
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Pfeifferová.487 Naopak Václavu Břicháčkovi je inspirací i J. A. Komenský. „Znovu se stala
aktuální myšlenka Komenského o nápravě věcí lidských pomocí výchovy.“488
Celkově lze obavy z represí možno doložit u velké množství představitelů vrcholných
složek Junáka a je samozřejmé, že se staly možným motorem jejich dalšího počínání.489
Rovněž je nutné zmínit, že ač zavřeno bylo již jen malé množství skautů, zmíněné pracovní
postihy byly již od roku 1969 poměrně časté podobně jako represe skrze děti některých skautů
(tzn. nedostatek kádrových bodů v přijetí na školu atp.).490 V mediální kampani pak
neopomněli vyhrožovat i mnozí zástupci normalizované žurnalistiky. „Pravda, u mnohých
mládežnických funkcionářů mohlo a šlo o naivnost, možná dokonce o víru, že slouží dobré
věci. Avšak v politice se za naivnost a z ní vyplývající víru draze platí. V podmínkách
politického vývoje v československé společnosti roku 1968 dvojnásob.“491
Nositelem špatných zpráv do ÚRJ o údajné přípravě rozsáhlých represí byl především
Václav Marhoul, který se o nich měl dozvědět z pozice své funkce vysokého státního
úředníka. Popisoval tak existenci dvou skupin, kdy Gustáv Husák a Juraj Varholík (předseda
FR DMO) měli zastupovat umírněné křídlo, přičemž existovala i frakce jiných nově
příchozích mládežnických činovníků, jež se vrátili ze svých „studií“ v Moskvě a údajně„chtěli

487

„Pro nás byl komunismus nebezpečí úplně evidentní. Proti povrchnosti, hlouposti, nevzdělanosti samozřejmě,
ale byli jsme vychováni Pavlem a Masarykem k nenásilí, takže boj nepřipadal v úvahu.“ Jana Pfeifferová
v diskusi z knihy Kruh 1996 – 2006. Příbram 2006. Str. 47
488
Václav Břicháček in Svědectví Kruhu. O vzniku a osudech jednoho společenství. Vydal Kruh. Praha 2001.
Str. 62
489
Namátkou: „Jediný cíl, který jsme sledovali po vstupu vojsk, bylo důstojné ukončení činnosti /…/ Po
zkušenostech z persekuce hnutí v obou předchozích likvidacích jsme to pokládali pro děti a mládež za důležité.“
Z dopisu Jaroslavy Peškové Historické komisy ÚRJ. SI ABS. Fond Kay 1968 – 1970. Č. j. 3045. Či. „Napadá se
práce let 1968 – 1970. Domnívám se, bratři, že přehlížíte atmosféru tohoto těžkého období, že vidíte černě.
Nebyli jste tehdy odpovědni za řešení, které odvrátilo připravovanou perzekuci 85 tisíc mladých děvčat a
chlapců-skautů – a téměř 1/4 milionu členů jejich rodin. Nebyli jste vystaveni peklu nátlaku hrozeb.“ Otevřený
dopis A. Suma. In Junák hlásí 4/90.
490
LEŠANOVSKÝ, Karel. Komunismus a skauti komunisté. C. d. Str. 24
491
MOSTECKÝ, Jiří – PORUBA, Miroslav. Kapitoly zcela nedávné. Část jedenáctá. In Mladá fronta. Duben
1970. SI ABS. Fond Kay 1968 – 1970.
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krev“.492 Toto hledisko tak, zdá se, přejímají i někteří členové náčelnictva.493Hrází proti
možným fatálním následkům pak měl být i stranická skupina.494

5.1.1.2. Podstata
Každá organizace zabývající se výchovou má určitou ideovou náplň. Co je jejím
obsahem však může být věcí určitých debat i rozporů. Je pravděpodobné, že se tak děje i
v případě skautingu. Přirozeně základní postoje se neliší od situace v mnoha jiných
organizacích či i celé společnosti. Vedle konzervativního křídla tak existuje i křídlo
progresivní. Vedle moderního způsobu výchovy stojí předávání původních idejí.
Rovněž není neobvyklé, aby se tato diskuse silněji odehrávala v době, kdy se organizace
dostává do potíží či kdy už v nich v celé síle je. Miroslav Kopt tak podává základní distinkce
v situaci padesátých let: „Ještě tady byl nějaký takový materiál, kde v podstatě se velice
vymezovali proti sobě dva junáčtí činovníci – Plajner a Martinovský. Martinovský, to byl
funkcionář tý ústřední duchovní rady a Plajner byl náčelník Junáka. A Plajner tam
propagoval víceméně takový to materialistický pojetí v duchu Svojsíkově. I když Svojsík byl
katolík, ale jaksi snažil se postavit tu skautskou organizaci na takovejch jako občankej
princip. Ale my jsme říkali: ,Tohleto nestačí. Vůči tomu bolševismu je to špatně.´ A teď jsme
se začali bavit o tom, že teda to volnomyšlenkářství nasáknutý proti tý původní badenpowellovský ideji, že je určitým způsobem příčinou, řekl bych, i takovýho společenskýho
neúspěchu, /…/ A dneska všichni od nás, i ti bratři takzvaní vedoucí, od nás dávaj ruce pryč.
Tak jsme říkali, že něco špatnýho na tom pojetí skautingu je. A todle se nám zahnízdilo
v hlavě a začalo to takovou formou různejch takovejch těc debat a s tím, že teda je třeba
hledat cestu k nějak těm duchovním kořenům toho světovýho skautingu.“495 Připomínám, že
492

Z rozhovoru s Václavem Marhoulem. Vedl Karel Lešanovský dne 26. 11. 2001. Nahrávka je přístupná v SI
ABS
493
„Ještě k tomu období likvidace Junáka v sedmdesátých letech. Šlo o několik nebezpečí. Jednak se mohla
dekompensovat situace v Rusku natolik, že by chtěli daň krve a to asi 40,000 lidí u nás povraždit (není to žert),
dále obrovský tlak Pionýrů (nikoliv všech) kteří nemohli pochopit, že Junák se v několika týdnech rozvinul ve
skvělou a mohutnou organisaci a teď když se chtěli pomstít nenašli žádného nepřítele, žádná prohlášení proti
Pionýrům nebo proti Sovětskému svazu,…“ Jan Pfeiffer v dopisu M. K. Rocmanové z 25. 3. 1993. SI ABS Fond
Kay 1968 – 1970.
494
„Téměř všichni skauti-komunisté tedy nesou odpovědnost /…/ za Junáka. A tomu v krizových dobách
politických zvratů pomáhali. Bez jejich činnosti by Junák dopadl daleko hůř, kdyby se otevřeně postavil proti
tehdejšímu režimu, vydal by členy Junáka ostrému politickému pronásledování,… Junáci – komunisté podvakrát
hnutí politicky podrželi, aby jeho likvidace nebyla doprovázena sankcemi…“ Z dopisu Pavla Macháčka Karlu
Lešanovskému. 1. 8. 1998. SI ABS Fond Kay.
495
Z rozhovoru s Miroslavem Koptem. Vedl Lukáš Havel dne 17. 8. 2011.
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zmíněný základní rozdíl mezi skautingem A. B. Svojsíka a generála Baden-Powella jsem již
zmínil v počátku kapitoly o české historii skautingu.
Předestřené dělení je také základem pro vytváření skupin mezi jednotlivými činovníky.
Problémem se občas logicky stává i samotný Svojsíkův pojem „junák“, proti němuž je stavěn
původní „skaut“. Po roce 1989 se tak od největšího Junáka odpojuje menší organizce, v jejímž
názvu termín Junák zcela chybí – Svaz skautů a skautek Čech, Moravy a Slezska. Jeho
členem se stává i Jiří Zachariáš, Miroslav Kopt či Ivan Makásek. Obdobně se vyskytuje další
dělení s určitým až pejorativním nádechem – techničtí vs. ideoví skauti, 496 v jiné souvislosti
(závisí na původci označení) je přívlastek ideový nahrazen ortodoxní, fundamentalističtí atp.
„Nevěřili jsme ani tomu, že by v nové, či spíše staronové, pionýrské organizaci nechali nějak
dlouhodobě působit skautské vůdce. Bezpochyby se budou snažit využít skautských metod –
romantiky, odborných zkoušek, družinového systému, atd. /…/ Tahle okolnost mohla ovšem
svádět mnohé, kteří ve skautingu viděli právě jen ony prostředky. Ti také docela klidně mohli
vyměnit šátek. Ti docela klidně mohli být pionýry a „zůstat tak u dětí“. Co však znamenal
požadavek v činovnickém slibu, že budou vychovávat svěřenou mládež v duchu skautských
ideálů, to těmhle „romantikům“ evidentně nedocházelo.“497
Přirozeně ve skutečnosti jen málo členů „jedné či druhé strany“ nespojuje skauting
s určitými myšlenkami a ideály, na nichž staví celou výchovu. Zdá se mi, že jde v mnoha
případech spíše o důraz na určité termíny. Kruh kolem Jana a Jany Pfeifferových tak
nejčastěji mluví o výchově (či sebevýchově)498 a budování vzájemných vztahů.499 Důležitost
těchto pojmů má ostatně své kořeny již v učení Pavla Křivského. „A tak prostě jsem dělal
skauting. Toho Pavla Křivskýho jsem do toho propašovával, to je pravda. Odedávna, takovou
496

Technický skaut se zajímá pouze o skautské metody práce. Oproti tomu ideovému skautu jde o uchování
hodnot. Pojem technický skaut se několikráte vyskytne např. během dvou přednášek s názvem „Buď připraven
na Normalizaci“, jež proběhly na ÚSTRu 30. 4. a 11. 6. 2009. Je jím označováno tehdejší vedení skautské
organizace např. Václav Marhoul.
497
MAKÁSEK, Ivan. Kluci z Neskenonu. C. d. Str. 59
498
Např.: „Byl jsem ještě v závěru členem náčelnictva Junáka a mohl jsem hodně hovořit o chmurné budoucnosti
s náčelníkem br. Plajnerem, br. Němcem,… Všichni jsme se shodovali v tom, že je třeba věnovat mládeži co
největší pozornost, ale nemá se zatahovat do riskantních dobrodružství. Děti by měly mít dobrý skautský
program, dozvědět se co nejvíce z kulturního vývoje naší civilizace, a mělo by se jim umožnit pokud možno
studovat. Vytvořit ovzduší vzájemné pevné důvěry a přátelství. K tomu je skautská výchova ideální. Netrvat na
vnějškových projevech, které se dají snadno napadat a pronásledovat. Trvat na intenzivní, nenásilné mravní
výchově a uchránit se od marasmu oficiální ideologie režimu.“PFEIFFER, J. Třicet let. Kruh 1966 – 1996. C. d.
Str. 11
499
Např.: „Samozřejmě člověk musel odvažovat, aby nedělal blboviny, úplně neprovokoval. Jo, ne takový ty
ostentativní věci. Jsem vždycky říkal: „Proboha, nenoste lilie a nenoste pásky a to akorát se nabízí k ráně, ale
chcete- li dělat dobrej skauting, tak to není tady v těch odznacích. To je v těch vztazích a v těch vzájemnejch
kontaktech.“ No, a to jsme dotáhli, myslím, dost daleko. To funguje. To je dobře fungující systém, kterej má už
teďko tři generace.“Z rozhovoru s Janem Pfeifferem. Vedl Lukáš Havel dne 31. 1. 2012
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tu jeho filozofii s tou sebevýchovou, sebepoznáním, nebo nejdřív sebepoznáním, sebevýchovou
a sebereformou a takovou tu de facto církevní modul pro ty kněžský odchovy v těch
klášterech, který jde o to, jaká se k tomu ještě přidá filozofie…“500
Učení Pavla Křivského i výchova budoucích Psohlavců má rovněž podobný „dějinný
původ“. Oběma tak šlo, dle jejich nositelů, o určitou obranu proti nátlaku komunistického
režimu.501 Rozdílné názory jsou však, jak již bylo řečeno, patrné i v roce 1989 a dále,502
včetně zmíněného dělení fundamentalisté vs. technici.503 Obě skupiny tak po celou dobu dělí
forma, jakou „zůstat u dětí“ (ve smyslu zda přestoupit do Pionýra či ne). „Konaly se ještě pak
akce u zahaleného hrobu Svojsíka, svíčky planuly a přítomní slibovali, že věrni zůstaneme.
…ale pak nakonec ti, kteří přešli do Pionýra, byli se sebou spokojeni, že se obětovali našim
dětem, tvrdili a konejšili tak své svědomí.”504
Rozpouštění skautské organizace bylo poměrně pozvolné. A velmi dlouho dobu tak
existovala naděje (dokonce i po konci organizace Junák), že se prvky skautské výchovy
zachovají i v Pionýru. Zvláště pak v těch oddílech, které nebudou pod důslednou kontrolou.
„No, do konce toho přípravnýho období nás pořád tantolili, že budou existovat junácký oddíly
s titulem junácké oddíly. No, a nakonec to dopadlo úplně jinak, že prostě se mohly rozdělit do
těch nespočet uznaných dětských organizací a mládežnických organizací. Takže třeba Olga
Remešová, která byla léta předsedkyní organizačního dívčího výboru, řekněme, tak zůstala
existovat s oddílem jako pionýrský oddíl a dělali si dál bez jakékoli persekuce a hlídání
skautský program. A teď řeknu osobní vzpomínku, když Olga předčasně zemřela, tak na jejím

500

Z rozhovoru s Janem Pfeifferem. Vedl Lukáš Havel dne 7. 2. 2012
Srov.: „Smyslem oddílu bylo vytvářet a uchovávat oddělené, alternativní prostředí. Postavit jasnost a svobodu
proti rozptýlenému zlu.“ či „Už sám název – Kruh – Kruhový stůl. Kruh jako starý symbol nerozbitného
společenství.“ŘÍČAN, Pavel. Hledání grálu. Biograf, 4, 126. Zdroj.:
http://www.biograf.org/clanky/members/clanek.php?clanek=v401Převzato 5. 6. 2012
502
Srov.: „Myšlenka, aby opět po 20 letech byla u nás obnovena skautská organizace, vznikla už před
listopadem. Vytvořilo se několik frakcí za obnovu skautského hnutí. Nejvýznamněji z nich se časem začala
projevovat skupina kolem samizdatového časopisu ČIN, jejímž cílem byla obnova na základech skautského
hnutí z doby první Československé republiky. Druhou pak byla tzv. iniciativní skupina za obnovení Junáka,
která jednala se svazem socialistické mládeže /SSM/ o povolení činnosti v jejím rámci na základě platformy z let
1970.“ MAREK, E. a kolektiv. Pražský skautský almanach. C. d. Str. 88
503
„Myslím, že nemám zcela špatné organizační schopnosti a nedostatek energie, takže bych býval mohl tehdy na
začátku zastat slušný kousek potřebné práce. Ale „DOKONALE IDEOVÝ ČIN“ mne dokázal nesmyslným
nařčením „vykádrovat“. Tam totiž je zdroj současného skautského fundamentalismu!“ Z dopisu Pavla Macháčka
Karlu Lešanovskému. 21. 1. 2000. SI ABS. Fond Kay. Č. j. 13140
504
Z rozhovoru s Ivanem Makáskem. Vedl Lukáš Havel dne 18. 5. 2011.
501
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pohřbu Anka Filipová řekla: „Ještě, že měla rozum, protože, kdyby nepřevedla ten oddíl, tak
se naše Andula na medicínu nedostala.“505
V reakci na ústupky ÚRJ se logicky aktivizují činovníci, kteří s tímto počínáním
nesouhlasí. Opětovně zejména z pozic skautských ideálů, které jsou nepopiratelně slučovacím
procesem ohroženy. „Měli se de facto v zájmu konsolidačního procesu skautingu zříci. /…/
Jazyk vzdělanců, latina, má termín Syrinx pro starověký řecký lidový hudební nástroj panovu
flétnu. Chtěli jsme tímto svým „zpěvem flétny“ povzbudit skautský národ, posílit jeho
sebevědomí, aby se opět nerozhodl pomáhat komunistickému režimu. Raději čestně prohrát,
než popřít sebe sama. To bylo naše krédo.“506 Podobně se vyjadřuje i již několikráte
zmiňované prohlášení ORJ Prahy 2, jehož autorem je i Eduard Marek.507 Přirozeně ač s těmito
dokumenty tehdejší vedení nesouhlasí, mnozí alespoň sympatizují.508
Samotné sloučení Junáka s Pionýrem se tedy stává dodnes nevyřešeným dilematem, kdy
podle mnohých došlo cestou postupných kompromisů k poškození skautských ideálů.
„Současně s Junákem ukončovalo svou činnost v roce 1970 téměř 20 dětských a
mládežnických organizací. /…/ Podle členů Junáka Kopta, Zachariáše, Kummermanna,
Průchy, Prince, Kafky a Vacíka "žádná z nich však neukončila činnost tak zahanbujícím
způsobem pošpiněním vlastní historie, plivnutím na sebe sama".“509 Vstup do pionýra byl
potom často považován za zradu (ne ovšem za všech okolností).510

505

Z rozhovoru s Vlastou Mackovou. Vedl Lukáš Havel dne 17. 1. 2012
Z rozhovoru s Ivanem Makáskem. Vedl Lukáš Havel dne 23. 5. 2011. Srov.: „Ptáme-li se kam až můžeme
ustupovat těmto nekvalifikovaným požadavkům, pak tedy už ani o krok. Naše ideály nemůžeme opustit, ani
zahodit. Musíme být rozhodnuti je bránit. Při zachování našich tradic, slibu a zákona, bez nich jít dál nemůžeme
ani nechceme.“Z prohlášení Syrinx. Viz např. SI ABS. Fond Kay 1968 – 1970. Č. j. 51021. (V přílohách na
DVD)
507
„Zatimní náznaky zrodu a vývoje integrované organizace dětí a mládeže bohužel nevycházejí z přirozeného
předpokladu plnoprávnosti ani z leninského pojetí demokratického centralismu. S úzkostí o budoucnost našich
dětí nasloucháme znovu slovům br. náčelníka na 3. junáckém sněmu:
„Žít a pracovat můžeme jen za podmínek humánního socialismu ve společnosti, v níž se nebude bát člověk
člověka a jeden na druhé se může s jistotou spolehnout. Chceme republice prospívat a né škodit. Kdyby se však
z jakýchkoliv důvodů vytvořila situace, ve které by byla další existence Junáka nežádoucí,… Dobrovolně a bez
hořkosti bychom se rozešli. Totéž bychom však učinili sami, kdyby naše hnutí bylo nuceno žít v podmínkách
neslučitelných s hrdostí Junáků, svobodných občanů ČSSR“.“ Z dopisu Ústřední radě Junáka. Stanovisko ORJ
Prahy 2 k prohlášení ÚRJ. 10. 3. 1970. Soukromý archiv Lukáše Havla
508
K Syrinxu (pozn. L. Havel): „Chápal jsem to jako pochopitelný doklad, ale těžko jsem mohl souhlasit.
Autorům se dnes (jako tehdy) obdivuji a uznávám jejich snahu o udržení tváře Junáka.“ Z dopisu Václava
Břicháčka Karlu Lešanovskému. 8. 7. 1996. SI ABS. Fond Kay 1968 – 1970.
509
LEŠANOVSKÝ, Karel. Stručné dějiny československého skautingu v období 1968-1970. C. d. Str. 54 – 55.
Srov.: „Snaž se, prosím, pochopit, že jsme nebo patříme k těm, kteří nikdy nepřijali onu „takticko-strategickou
hru“, jak jsi na schůzce v klubovně Dvojky na Žižkově nazval sebelikvidační etapu Junáka v roce 1970. Naopak
jsme to kydání hnoje, tu záplavu servility, kterou se ústřední orgány Junáka v roce 1970 vyznačovaly, za
pohrdavého smíchu funkcionářů SSM a zděšeného zoufalství především mladého činovnického kádru, ke
506
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5.1.1.3. Víra
Otázka, zda má být český skauting spojen s vírou v boha, je v jeho dějinách zcela
zásadní a v podstatě nevyřešená. Jak již bylo zmíněno, A. B. Svojsík udělil českému
„junáctví“ určitou výjimku, jež je patrná zejména při srovnání se zemí vzniku skautingu (tedy
Anglií a jí příslušnému skautování jakožto službě Bohu a králi), ale i s oběma
nejvýznamnějšími mezinárodními společenstvími (WOSM a WAGGS).
Bylo rovněž naznačeno, že i víra v Boha je pro některé narátory cestou, jak bránit
skauting proti totalitním ideologiím atp. „Ale byl to přece už možná Svojsík sám, který tu
cestu započal a zbavil Junáka vnitřních zábran proti vzniku rozkladu a pronikání jedu zvenčí.
/…/ Učinil Junáka stravitelnějšího za cenu potlačení jedné podstatné složky skautingu, tj. té
duchovní a náboženské,…“511
V českém slibu sice nalezneme část, která snad směřuje k určitému duchovnímu
přesahu,

nicméně

zcela

specifická

není.

„Neboť

Bůh

je

pokusem

pojmenovat

nepojmenovatelné tajemství. A to už je skoro všechno, co si myslím o té větě přikazující všem
skautům na celém světě „povinnost k Bohu“. /…/ Skauting může být všechno, co jsem
vyjmenoval, a ještě asi tisíc jiných věcí, ale je také odpovědností k něčemu nebo Někomu, „co
nás všechny přesahuje“.512
Přirozeně v letech 1968 – 1970 docházelo i ke střetům mezi věřícími a nevěřícími
skauty.513 Především po zákazu homogenních oddílů, který, ač původně byl pravděpodobně
skutečně myšlen „jen na oko“, byl později vynucován stranickou skupinou. Jde tak o jeden
z mála důkazů její přímé činnosti snad i proti původním přáním Ústřední rady. Byť, jak bylo
řečeno, tato činnost komunistů v Junáka neměla pravděpodobně za dopad skutečné rušení
oddílů. „Tak tenkrát byla svolaná stranická skupina Junáka, nás svolali. Tam sem byl
svolanej já, jako předseda okresu a za Maják, protože to byli členi Majáku – Káďa Zelený a
kterému jsme tehdy patřili, považovali za zradu a zhanobení skautských ideálů.“ Z dopisu Jiřího Zachariáše
Antonínu Sumovi. 20. 1. 1990. SI ABS. Fond Kay 1968 – 1970. Č. j. 71052
510
„Při oficiálním zakončení činnosti „JUNÁKA“ v různých krajích a okresech jsou funkcionáři a členové
„JUNÁKA“ vybízeni vedoucími pracovníky této organizace, aby nadále zůstali věrni „JUNÁKU“, neboť se brzy
vrátí doba, kdy bude jejich organizace oficielně uznána, přičemž jsou upozorňováni na to, že vstup člena
„JUNÁKA“ do jiné organizace je počítána za zradu.“ Z archivu federálního ministerstva vnitra ČSSR. Dnes
v Archivu bezpečnostních složek. Fond A 34. Inv. jednotka 3264. Junák – poznatky 1970.
511
BOBEK, František. Skauting. 1974. SI ABS. Fond Kay 1968 – 1970. Č. j. 33072. Str. 20
512
Eduard Marek v knize MAREK, E. a kolektiv. Pražský skautský almanach. C. d. Str. 26
513
Např.: „A najednou tady začal první takovej střet byl s tím, že teda žádný náboženství se do toho jaksi plést
nebude. A můžu říct, že na těch Kbelích to jaksi vybublalo do ostrého sporu s některými těmi skauty
v uvozovkách, který byli členy KSČ a zkrátka, dobře, tady spíš podsouvali to: ,No, my toho vola z principu
nahradíme marxismem.“ Z rozhovoru s Miroslavem Koptem. Vedl Lukáš Havel dne 25. 8. 2011.
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řekli nám, že je zakázáno dělat náboženskou činnost. /…/ A voni: „Děti vám choděj do
kostela.“ Já sem řikal: „No a jestli choděj ty děti do kostela k svatý Ludmile, tak to jim
zakázat nemůžu, protože ten farář je komunista, kterej /…/ tam nebude řikat protistátního.“
Tam byl Mára tenkrát farářem, předseda Pacem in terris, komunista nebyl, ale byl Pacem in
terris, to bylo to samý, jo. Tak řikaj: „Ty si děláš ze všeho legraci.“ Tak tim se to zhaslo, tim,
že sem to zesměšnil, tak to zhaslo. A zase sme mohli vydržet půl roku. Voni nás chtěli za
každou cenu rozpustit, hledali nějakej důvod zákazu. /…/ Tam byla hlavně Kulíková, vona
byla zaměstnaná v rozhlase, tak ta musela bejt v partaji, že jo. Tak jí to dali. Voni vždycky
každýmu straníkovi dali nějakou funkci. Tak ta to dostala v Junáku na starost a vona prostě se
bála no.“514
Stran samotných členů původního Kruhu je třeba zmínit, že vztah k víře je u nich
vysloveně rozmanitý, 515 nelze tedy zcela říci, že by se zde vždy jednalo o „třecí plochu“ mezi
jednotlivými pamětníky.516 Nicméně tato otázka zůstává problematickou i po další obnově
roku 1989. „Kdyby se jen přišli ze zvědavosti podívat a být u toho, ale oni najednou začali
říkat, jak to bude a tohle je nemoderní a todle musíme dělat takhle a jakého pak Boha do
moderního slibu, atd, atd. A dodnes to vlastně je nevyřešený problém - jak víš sám velmi
dobře - díky kterému se skautské hnutí u nás atomizovalo a rozpadlo na několik organizací.
Inu – rozděl a panuj.“517 Později se stává právě požadavek na přidání „povinnosti Bohu“ do
slibu jedním z důvodů k založení již zmiňovaného Svazu skautů a skautek jakožto alternativní
organizace k do té doby monopolnímu Junáku.518

514

Z rozhovoru s Eduardem Markem. Vedl Lukáš Havel dne 29. 6. 2010.
Srov.: „A já jsem pokřtěnej. Já jsem tedy formální katolík. Do kostela nechodím, ale chápu to jak obrovskou
ideovou sílu, která udělala ohromnej kus práce a o to se často s ženou hádáme. Ta je jako ten bezvěrec a já jsem
takovej ten deformovanej věrec. To mám od toho Pavla.“ Z rozhovoru s Janem Pfeifferem. Vedl Lukáš Havel
dne 31. 1. 2012
516
Srov.: „To bylo trošku, to byl zápas i před tím, i po válce, oni byly velice skutečně silný, ty oddíly
křesťanský, protože měli jasně daný to zařazení těch hodnot duchovních pod nějakou bohužel ideologií, bych
řekla. Ten skauting měl ideje, ale neměl ideologii, zaplať pánbůh, ho, bych řekla, takže ta církev byla velmi silná
a myslím, že zaplať pánbůh za ně, né, oni vychovaly a dodnes, ty ekumenický lesní školy jsou výborný, to je
záruka jakési kázně nebo jakési tradice, bych řekla, kdežto ty který jako jsou mimo, tak ty furt hledaj něco,
protože je jasný, každej člověk potřebuje se ztotožnit s něčím, co ho přesahuje.“Z rozhovoru s Janou
Pfeifferovou. Vedl Lukáš Havel dne 22. 2. 2012
517
Z rozhovoru s Ivanem Makáskem. Vedl Lukáš Havel dne 18. 5. 2011.
518
Srov.: „Pod vedením dlouholetého činovníka bratra Dr. K. Průchy se vracíme k samému počátku ve snaze po
vytvoření sice malé, ale výběrové organizace, v duchovní obrodě, službě vlasti, bez dotací a s jasnou
jednoduchou organizační strukturou chceme naplnit první slova našeho slibu – Slibuji Bohu a vlasti …“ VACÍK,
Ivo. Svaz skautů a skautek Čech, Moravy a Slezska. In ČIN 9/90. SI ABS. Fond Kay 1968 – 1970. Č. j. 75019
515
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5.1.1.4. Směřování
V této části jde o to pokusit se nastínit, s jakými představami vstupovali činovníci,
zvláště samotní narátoři, do obnovy organizace v roce 1968. Přirozeně je tento ohled přímo
navázán na případné možnosti vývoje ve vnitřní i zahraniční politice Československa.

Kořeny
Nejdůležitějším bodem je bezpochyby samotný postoj ke komunismu a jeho historie.
Tedy s jakými zkušenostmi s režimem vstupovali pamětníci do období Pražského jara. Již
jsme několikráte zmiňovali procesy s některými Kružany, trest za organizaci povstání, jehož
se účastnil i Jiří Navrátil, nelogické napojení Eduarda Marka na proces s Miladou Horákovou
a jeho odsouzení či rozprášení ilegálního střediska Ostříž, v němž byl členem i Miroslav
Kopt. Zkušenosti s represemi jsou tedy u narátorů nepochybné.
Přesto se však původní postoje k této ideologii různí. Jiří Navrátil tak vzpomíná na své
válečné zážitky z odboje, kdy se setkával i s komunistickým hnutím odporu. „Teď si
vzpomínám, jak jsem měl na Staroměstském náměstí schůzku s nějakou spojkou té
komunistické organizace. Proč jsem se sám nestal komunistou? Ona mi v tom rozhovoru
nějak vykládala, co a jak, a vysvětlovala mi: „…no, ze začátku půjdeme na linii NV“. Ti
komunisti si na zkratky potrpěli, já je nemám rád a co je to NV jsem netušil, tak jsem se jako
podivil a ona mě začala uklidňovat: „Neboj se, neboj, ty národní výbory, to je jenom jako, než
se toho plně zmocníme.“ Chápeš… Už v té době!“519 Podobně také mluví o šoku, když se
někteří jeho přátelé skauti (mezi nimi například Zbyněk Hála – budoucí předseda stranické
skupiny v Junáku či Jiří Haškovec, který se v padesátých letech již jako pionýr podílel na
kampani proti Junáku) stali za války či těsně po ní komunisty.520 Rovněž Jan Pfeiffer, jak již
bylo řečeno, potvrzuje široké rozšíření komunistických tendencí dokonce i mezi mladými
vysokoškoláky – skauty, kteří byli sdruženi v již několikráte zmíněném 8. RS Praha (aneb

519

Z rozhovoru s Jiřím Navrátilem. Vedla Magdalena Benešová a Lukáš Havel dne 15. 2. 2012.
„V jiném odboru KČT - Praha Horní Nové město byl Zbyněk Hála a z jeho oddílu třeba také Vašek Šrubař,
pozdějš šéfredaktor v rozhlasu,.nebo můj spolužák Honza Veselý z dejvické 11.… a to všechno byli výborní
lidé, spolehliví a stateční a po válce najednou byli komunisti, někteří dokonce nebezpeční komunisti. /…/ No
tak, no to byli podivní lidé. Například Pavel Macháček to byl tedy opravdu darebák, a nebyl jen darebák, on byl
komunista a do poslední chvíle,…“Z rozhovoru s Jiřím Navrátilem. Vedla Magdalena Benešová a Lukáš Havel
dne 15. 2. 2012.
520
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Vysokoškolském roverském kmeni).521„Silný vliv levicových, sociálnědemokratických i
komunistických myšlenek na české skautské hnutí už před druhou světovou válkou není
žádným tajemstvím.“522
Po únoru 1948 přicházel postupný zákaz skautingu, kdy generace budoucích Psohlavců,
v této době ještě dětí, přihlíží postupnému rušení svých oddílů, což jejich postoj formuje. „Já
jsem šel do školy v ´48 roce, v září, kdy umíral prezident Beneš a zároveň pozvolna umíral
skauting. Náš oddíl a my v něm měli ještě to relativní štěstí, že jsme ten oddíl dokázali
přetáhnout až do ´50 roku, do léta ´50 roku, /…/Každopádně však jsme my kluci od něho
dostali, od toho Zdeňka Bláhy /…/ ohromný poselství. Když jsme končili poslední schůzku a
stáli před ním nastoupení - skauti, obrovský houf holek i my vlčata se žlutými šátky kolem krků
- oslovil nás výjimečně vážně: „Bratři a sestry.“ Bylo to před klubovnou, kterou hned po
revoluci vystavěli naši rodiče za pomoci skautů a kterou on musel za pár hodin předat svazu
mládeže. „Rozcházíme se /…/ a nezapomeňte, že za to můžou komunisti!“Tak to víš hochu, to
bylo veliký poselství do budoucnosti. Když to slyší dvanáctiletý kluk, když to slyšeli
patnáctiletí kluci, kteří byli tvární.“523 O něco starší Miroslav Kopt pak vzpomíná, jak jej
ovlivnil přechod některých vedoucí do služeb nově se ustavujícího režimu. 524 Přirozeně
padesátá léta měla svůj vliv na některé budoucí činovníky i vzhledem k poměrně početným
politickým procesům se skauty.525

521

„Tedy, tohle jako je velmi složitý, že v té době ta nálada levicová byla velice široce rozvinutá, protože ono to
bylo zase jako pohádka. Všecko krásný, když se to neudělalo v praxi, tak to bylo všecko prima. /…/ Takže
nebyla to zas tak moc veliká výjimka. Jako levicový to bylo, ale to bylo dost rozšířený v tom začátku toho
celýho systému. A ještě se říkalo: „No, jo to jsou takový výstřelky, ale to se musí upravit a to se dá do pořádku.“
A taky vždyť ta podpora v těch volbách byla obrovská. /…/ Jako ono je to z tohohle pohledu dneska těžko
pochopitelný a kor u mladejch. Tam vždycky tyhle ty romantický nápady se snáž uchycujou, než nějaká taková
každodenní dřina, práce a přesvědčování a laskavý jednání a tak dále.“ Z rozhovoru s Janem Pfeifferem. Vedl
Lukáš Havel dne 7. 2. 2012.
522
LEŠANOVSKÝ, Karel. Stručné dějiny československého skautingu v období 1968-1970. C. d. Str. 59
523
Z rozhovoru s Jiřím Zachariášem. Vedl Lukáš Havel dne 14. 6. 2011.
524
„Většina vedoucích, když přišel ten tlak, tak v podstatě svolali schůzi. Řekli, že rozpouštěj oddíl, nebo
středisko a tak dále a: ,Mějte se dobře, chlapci, ahoj.´ A ticho. My jsme říkali: ,No, my si tohle přece nenecháme
brát!´ A říkali jsme zase jako po tý válce: ,Byli jsme a budem. /…/ A na straně druhý samozřejmě, druhý, co tady
působilo, tak to že ten režim je opravdu represivní. Vnímali jsme velice, že to je totéž, co dělal Hitler. /…/ A
k tomu ještě přistupoval problém i vnitroskautskej. Proč se to vlastně stalo a proč mezi náma bylo tolik zrádců,
který začali s těma komunistama, /…/ že hodně vedoucích, najednou jsme zjistili, že to byli
komunisti,…“Z rozhovoru s Miroslavem Koptem. Vedl Lukáš Havel dne 17. 8. 2011.
525
„Z výprav do okolí Prahy jsme si přinášeli spoustu letáků, který sem zvláštním systémem posílala Svobodná
Evropa. /…/ Zároveň jsme se kamarádili s dětmi, jejichž rodiče byli v té době zavření. Ať to byli živnostníci
nebo funkcionáři jiných politických stran, do února 48 fungujících. /…/ Naše dětské protikomunistické nálady,
se odrážely v tom, že jsme si už tehdy, jako kluci přísahali, že do Pionýra nikdy a do svazu mládeže stejně tak.
/…/ I když to přinášelo velký těžkosti.“Z rozhovoru s Jiřím Zachariášem. Vedl Lukáš Havel dne 14. 6. 2011.
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Naproti tomu Jan Pfeiffer se později, roku 1960, stává členem strany. Přijetí údajně
souvisí s jeho doktorskou dráhou, vnímá však i s tím související možná morální dilemata.526
Zároveň není vstup do KSČ příliš pozitivně vnímán ani v jeho vlastní rodině. Hele, to je moje
asi… osobní problém s jeho příslušnosti ke straně komunistické, to já jsem si prožívala
všechno úplně jinak samozřejmě, že jsem věděla, že nedělá nic zlého, naopak, když jsem
viděla, co všechno vzniká pod tou jeho ochranou... Ať už to bylo v tý rehabilitaci nebo to jak
chránil Pince a Ivana Havla a tyhlety, kteří dostali vlastně díky tomu zaměstnání a že se
můžou díky tomu Pinc klub scházet u nás v klubovně. No, tak to byly velký věci. /…/ Ale já
bych tu cestu takhle nikdy nevolila, sama za sebe. Nikdy ne.527
Nakonec je třebas zmínit i to, že původní vedoucí Psohlavců – Josef Zikán – Bobr, byl
rovněž straníkem a dokonce bývalým členem Akčního výboru Junáka. Ze vzpomínek
pamětníků vyplývá, že proces navazování spolupráce například s autory budoucího Syrinxu
(tedy Koptem, Zachariášem, Makáskem) byl více než problematický. „Zpočátku se nám do
projektu střediska dvakrát nechtělo. Psohlavci měli v čele Josefa Zikána – Bobra jehož jsme
brali jako člověka těžce zatíženého únorem ´48, členstvím v akčním výboru Junáka, byl také
jedním z prvních pionýrských vedoucích, vlastně hrobař skautingu.Taková pověst ho
provázela. Ta pověst nelhala. Nicméně v době o níž je řeč, už byl vývojově kus za onou etapou
svého života a velmi se za ni styděl. Už tehdy, v ´65 roce, když zjistil, co nám na jeho osobě
vadí, dokázal, nejen věci vysvětlit, ale uměl se za ně i omluvit.“528

526

„V partaji jsem byl, když jsem přišel sem na kliniku, tedy na neurologickou kliniku, tak z Jedličkova ústavu
jsem dostal doporučení, že mě maj určitě dát do strany. To byl rok /…/ ´60 /…/. Takže takhle já jsem se stal
členem strany, ale nemusel jsem říkat ani, proč tam chci jít, jak někdy se muselo říkat: „Já jsem se rozhodl...“
Prdlajs! Prostě jednoho mi jednoho dne oznámili: „jsi členem strany a budeš chodit na to... Já jsem vždycky si
říkal jako třeba bejt v tej partaji a ne jenom jako řadovej člen, ale nikdy se nesmím dostat do vyšších nějakejch
těch, kde už na to nemám vliv. Já jsem vždycky chtěl bejt v takovým to, my jsme říkali, malá strana. Šlo se na
velkou stranu, šlo se na malou stranu. Malá strana byla úplně jenom tam u nás ne neurologii a velká strana byla
psychiatrie, zubní a my a už ne vejš. Tam už jsem moh se dostat do takovejch blbejch situací a tohle bylo, to
jsem si moh ovlivňovat.“ Z rozhovoru s Janem Pfeifferem. Vedl Lukáš Havel dne 31. 1. 2012. Srov.: „Byl jsem
doporučen v r. 1960, když jsem přecházel z Jedličkova ústavu na neurologickou kliniku s odůvodněním, že jsem
se staral velmi dobře o děti v ústavu. Přinášelo to bezesporu nemravné výhody, ale také podmínky pro mnohem
aktivnější účast na životě. Zvláště když měl člověk představu, jak by se měl život měnit. Připadalo mi to
podobné, jako když se léčí tuberkulóza. Lékař se jí také nemůže vyhýbat. Záleží na tom, jak má dobře
vybudovanou imunitu. Doc. Dr. Jiří Votava moudře říkal, že by v partaji měl každý být, ale měl by se za to
patřičně stydět.“PFEIFFER, J. Třicet let. Kruh 1966 – 1996. C. d.
527
Z rozhovoru s Janou Pfeifferovou. Vedl Lukáš Havel dne 22. 2. 2012.
528
Z rozhovoru s Jiřím Zachariášem. Vedl Lukáš Havel dne 14. 6. 2011.
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Postoj
Dostáváme se k samotnému postoji narátorů k Pražskému jaru a očekáváním s ním
souvisejícím. Lze říci, že u valné většiny má tzv. Polednová politika skutečně značnou
podporu, což nesporně souvisí s nadšením celé společnosti. „No, to samozřejmě měli naše
sympatie, veliký sympatie. Dokonce doktor Plajner jako slíbil Dubčekovi, že kdyby jako jim to
mělo vadit, že existujeme, tak, že prostě sklapneme, no. …my jsme jako opravdu tomu
Dubčekovi fandili teda skutečně. A že jako ten socialismus tam se ozejval. Holt to neobstálo.
…podporovali jsme prostě to Pražský jaro stoprocentně.“529
Přirozeně určitým problémem bylo, jak dlouho reformy vydrží a zda se budou nějakým
způsobem dále stupňovat. Možný mocenský zásah tedy byl jedním ze zdrojů skepse. 530„Ale
ze začátku jsem důvěru měl. Tenkrát jsem byl zaměstnaný jako údržbář v jednom družstvu a
jsem z toho měl hroznou radost. A tam byl jeden pán – jak von se jmenoval? – ten říkal, hele,
buďte opatrný, nechají vás chvilku hulákat a potom vás... potom uvidíte, jak to zhasnou.
Nevím, kde vzal tyhle vědomosti.“531
Zatímco jedni pak, svým způsobem, vešli do služeb Pražského jara i vstupem do
strany,532 pro jiné z narátorů se s reformami otevírala cesta k návratu k původnímu
demokratickému zřízení. „…a že takzvanej ´68 rok, jak se vydává některejma dneska, že to
byl pokus o socialismus s lidskou tváří, nesmysl. …nám šlo všem o to, v podstatě návrat před
únor ´48.“533

529

Z rozhovoru s Vlastou Mackovou. Vedl Lukáš Havel dne 26. 1. 2012. Srov.: „No, předtím úžasně, jo, to já
jsem opravdu si prožívala ve velké euforii a ze začátku jsem podepisovala, zúčastňovala, běhala, všelijaký
shromaždění, opravdu úžasně. /…/ Já jsem tomu věřila, že opravdu.“ Z rozhovoru s Janou Pfeifferovou. Vedl
Lukáš Havel dne 10. 2. 2012.
530
Z rozhovoru s Jiřím Navrátilem. Vedla Magdalena Benešová a Lukáš Havel dne 15. 2. 2012.
531
„Já jsem tomu, musím říct, nevěřil. Já jsem podporoval, co jsem moh, ale jenom jsem nechtěl to zveřejňovat
moc, abysme nešli… abysme nevystrčili prostě...to je to myšičky, myšičky vystrčte hlavičky, všem hlavy dolů.
Myšičky hezky, aby zůstaly zalezlý, a nic se o nich neví. /…/ A samozřejmě jsme najednou, ono to přineslo
strašně moc veliký radosti. To je pravda, ale o to víc jsme pak byli zase ty, který se v tom tak exponovali, tak se
dostali snadno na pranýř.“ Z rozhovoru s Janem Pfeifferem. Vedl Lukáš Havel dne 31. 1. 2012.
532
„Dnes se třeba zdá naivní očekávání „lidské tváře“ – ale mnozí usilovali (jistě např. Bayer, Pešková, Zikán,
atd. a já také – většina z nás pak po r. 70 špatně dopadla – i když jistě ne tak tvrdě jako po r. 48).“ Z dopisu
Václava Břicháčka Karlu Lešanovskému. 8. 7. 1996. SI ABS. Fond Kay 1968 – 1970. Srov.: „Skautské hnutí
vzplálo plným plamenem, mnoho z nás se věnovalo jeho obnově a rozvoji. Vyvstávala naděje, že je možno
reformovat socialismus, že změnou komunistické strany samotné bude umožněno zlepšení života v oblasti
politických svobod i v ekonomice. To byl důvod, proč někteří v 60. letech vstoupili do Komunistické strany
v naději a rozhodnuti, že právě tam budou moci přispět účinněji k obrodnému procesu. Ideově přesvědčeného,
nadšeného a oddaného straníka jsme ve svých řadách nikdy neměli, také nikoho ve stranických funkcích.“
Svědectví Kruhu. O vzniku a osudech jednoho společenství. C. d. Str. 62
533
Z rozhovoru s Miroslavem Koptem. Vedl Lukáš Havel dne 17. 8. 2011. Srov.: „My jsme tehdy silně vnímali
národní vzepjetí jeho touhu po svobodě demokracii, vnímali jsme možnost, která se otevřela pro Československo
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Bylo řečeno v předcházejících kapitolách, že politická příslušnost skautských činovníků
není při obnově určujícím hlediskem.534 Již v sále Domoviny ovšem dochází ke zmiňované
přísaze věrnosti „socialistické republice“,535 což je v omezené míře možné brát za počátek
rozchodu v představách jednotlivých činovníků (či jejich skupin).536 Do organizace tak
vstupuje relativně vysoký počet komunistů,537 přestože jen málo z konzervativního křídla této
strany.538 Původním delegovaným cílem Psohlavců bylo však vedení organizace bez
komunistů.539„A někteří skalní, tak řikaj, že sme s nima neměli spolupracovat,
s komunistama. Tenkrát taky byla jiná situace, komunisti dycky sou moc hodný, voni dneska
se taky chovaj pěkně, jo. Z těch politických stran sou nejslušnější. Voni se neštvou, nenadávaj,
nepomlouvaj, než se dostanou k moci. A pak sou schopný zabíjet a vraždit a krást a všeho. /…/
No ale to je dneska, tenkrát prostě neexistovalo, aby se někdo přihlásil do Junáka, aby ho
nevzali, protože je politicky – to se ho nikdo neptal, v jaký je politický straně. Takže do ústředí
se dostalo komunistů docela dost.”540

v roce ´68. Taktizování a kompromisy nám byly v té době na hony vzdálené.“ Z rozhovoru s Jiřím Zachariášem.
Vedl Lukáš Havel dne 14. 6. 2011
534
„Mezi činovníky Junáka bylo tehdy podle Václava Břicháčka 17,1% členů KSČ. Což bylo více, než byl podíl
straníků v celé české populaci. V předsednictvu ÚRJ bylo po únoru 1970 dokonce více než 62% komunistů…“
LEŠANOVSKÝ, Karel. Komunismus a skauti komunisté. C. d. Str. 24
535
„Kdo nastoupil do junácké služby s úmyslem sloužit poctivě socialistické republice, musel vědět, že podle
článku 4. a 16. Naší ústavy bude muset vychovávat děti pro socialistickou společnost, /…/ My všichni jsme to
věděli již od března 1968, potvrdil tuto cestu také III. junácký sněm…“ Rudolf Plajner v dopise Miloši
Šrámkovi. 29. 3. 1970. SI ABS. Fond Kay 1968 – 1970. Č. j. 53064. Srov.: „Vztah Junáka ke komunistické
straně a k socialistickému státu je dnes naprosto ryzí a upřímný. V málokteré organizaci pracuje tolik komunistů
jako v Junáku.“ Václav Marhoul v článku Skromně a obětavě. Beseda Mladé fronty s představiteli Junáka. In
Mladá fronta. 8. 11. 1969. SI ABS. Fond Kay 1968 – 1970. Č. j. 41160.
536
„…my jsme taky i v tom kriminále, jsme se skauti jako scházeli, tak jsme měli už taky dost jasno, tak jak jsme
uvažovali po tom únoru ´48, co se s tou skautskou organizací stalo. /…/ A především na půdě těch Psohlavců,
protože to bylo v podstatě dvanáct oddílů a na to nabalenejch, řekl bych, zhruba tak padesát činovníků. Lidí,
který nějakým způsobem jaksi uvažovali dospěle ne o tom, o těch technikách, ale o rigoróznosti zásad, na
kterejch ta skautská organizace stojí celosvětově a kam bychom se měli propracovat a s kým a proti komu. /…/
Kdyby k tý sovětský invazi nedospělo, tak se určitým způsobem podařilo zeliminovat to, čím v podstatě doktor
Plajner udělal podraz na skauty, když v té Domovině vyhlásil ten skautskej slib věrnosti socialistické republice.
My jsme to měli jinak, ale on o svejch úmyslech s doktorem Sumem neřekli ani slovo. A tam v podstatě postavili
ty skauty před hotovou věc a to byl začátek glajchšaltace.“Z rozhovoru s Miroslavem Koptem. Vedl Lukáš
Havel dne 17. 8. 2011.
537
Srov.:„Ale když vznikl Junák /…/, přímo jsme prosili některé soudruhy, aby šli do Junáka pracovat, protože
jsme plnili Leninovu myšlenku – kde jsou masy, tam mají pracovat komunisté.“ Vybudujeme silnou, jednotnou
organizaci. Mladá fronta. 19. 10. 1970. SI ABS. Fond Kay 1968 – 1970. Č. j. 58032
538
HANTON, O. Skautské hnutí v období Pražského jara a počátku normalizace. Bakalářská práce. Univerzita
Karlova. Praha 2010. Str. 32
539
„Nepamatuji se, že bychom někdy mluvili o dalším vývoji Junáka. Jen jsme chtěli vystříhat organizaci vlivu
komunistů. Ale copak to tehdy vůbec šlo?“ Z rozhovoru s Ivanem Makáskem. Vedl Lukáš Havel dne 18. 5.
2011. Podobně viz rozhovor s Jiřím Navrátilem. Vedl Lukáš Havel 15. 2. 2012.
540
Z rozhovoru s Eduardem Markem. Vedl Lukáš Havel dne 29. 6. 2010. Srov.: „Fakt je ten, že jsme byli a jsme
demokratická organizace... a chyba byla, že jsme se proto nikdy nestarali o to, kdo má jaké politické
přesvědčení. Prostě - svaté nadšení, ten slib skautů, jsme všichni bratři a tu politiku nechte za dveřma. Což se
daří, když se daří, ovšem najednou to začne hrát roli v okamžiku, když se přestane dařit... V roce 1968 bylo to,
koho budou kandidovat na starostu, stejně všecko v rukou R. Plajnera a možná i Vlasty Koseové. Skauti měli
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Další krok přichází se založením stranické skupiny, která, podle jejího zakladatele Pavla
Macháčka, měla Junáku pomoci,541 obdobně se ostatně vyjadřuje i Vlasta Macková.542
Samozřejmě u mladších vedoucí se ozývá vlna nevole. „Myslím si, že většina z mých druhů,
tehdy mladých mužů kolem pětadvaceti až třiceti let, kteří prošli tajným skautingem, z toho
rozhodně nadšený nebyli.“543 Zajímavá shoda však spočívá v osobnosti Václava Marhoula,
jenž představuje pravděpodobně nejdůležitějšího člena stranické skupiny a zároveň je
poměrně oblíben. Po roce 1968 totiž má vynášet informace z komunistických jednání,
finančně přispívá na vycestování ohrožených skautů do exilu atp.544 Během sedmdesátých let
pak pomáhá některým pronásledovaným činovníkům například s hledáním a zajištěním
pracovního místa.545 Václav Marhoul či Zbyněk Hála ve straně zůstávají i po konci Junáka.
Podobně po již popsaných obtížích i Jan Pfeiffer.546
Bylo zmíněno, že velká část skautů – komunistů je poměrně záhy ze strany vyškrtnuta,
což se nevyhýbá ani mnohým představitelům vrcholových složek organizace,547 přesto se i po
roce 1989 problém politické příslušnosti vrací, když někteří skauti odmítají, aby se do Junáka
vraceli bývalí komunisté.548

pověst jakési pravicové organizace, ale když si vezmete vedení, mám na mysli vedení Junáka už před únorem,
tak tam každý druhý byl sociální demokrat nebo komunista. Jen asi jeden lidovec – profesor O. Martinovský a
národní socialisti Karel Průcha a Karel Grim, no ale jinak to ústředí...).“ Z rozhovoru s Jiřím Navrátilem. Vedla
Magdalena Benešová a Lukáš Havel dne 15. 2. 2012.
541
Viz dopis Pavla Macháčka Karlu Lešanovskému. 21. 1. 2000. SI ABS. Fond Kay. Č. j. 13140. (Viz přílohy na
DVD).
542
Viz rozhovor s Vlastou Mackovou. Vedl Lukáš Havel dne 3. 1. 2012.
543
Z rozhovoru s Jiřím Zachariášem. Vedl Lukáš Havel dne 14. 6. 2011.
544
Z přednášky „Buď připraven na normalizaci!“ – II. část. ÚSTR. 11. 6. 2009 http://www.ustrcr.cz/cs/cyklusverejnych-historickych-seminaru-2009#p090430
545
„Ale on ten starej Marhoul byl sice komunista, ale když poznal skauting a ty kamarády, tak nevěděl na čí je
straně. /… Takže on se k nám choval dobře. Když jsme potřebovali něco, tak se nás všude zastal.“ Z rozhovoru
s Eduardem Markem. Vedl Lukáš Havel dne 15. 6. 2010.
546
„Takže takhle jsem byl straňák, přes všecky jsem furt byl, až do toho konce. A já jsem jim tam nešel hodit
legitimace. Já ji mám furt doma a jako to je vždycky jako: „Co? Jak je to možný?“ Ono totiž to má všecko ty
různý pohledy. Já jsem tam zažil spoustu schopnejch lidí. Některý to prožili teď jako úplnou životní, svou osobní
tragédii. Říkali: „My jsme do toho dávali svý nejlepší myšlenky.“ Takový ty starý.“ Z rozhovoru s Janem
Pfeifferem. Vedl Lukáš Havel dne 31. 1. 2012.
547
Vedle již zmíněného Václav Břicháčka jde například o Jaroslavu Peškovou, Věru Moravcovou atp. Viz Vlasta
Macková v dopise Karlu Lešanovskému. 11. 10. 2001. SI ABS. Fond Kay 1968 – 1970.
548
„ Ale před tím jsem se zúčastnil několika přípravných schůzek a už tam – protože skauti jsou haštěřiví – už
tam vznikala různá napětí… Především jedna skupina - velice sympatická, byli to vlastně někdejší signatáři
Syrinx – otevřela skautskou kancelář ve Spálené ulici. Kromě nich se také scházeli staří činovníci… staré
vedení, pokud tedy byli ještě naživu. /…/ A nastaly obrovské dohady. …jednak Karel Průcha, jako politický
vězeň, si myslel, že by šéfem měl být on.... a pak tu byli tihle mladý kluci syrinxáci, kteří jim říkali:“ Vy jste
všichni zrádci a komunisti.“ Z rozhovoru s Jiřím Navrátilem. Vedla Magdalena Benešová a Lukáš Havel dne 15.
2. 2012
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Rozsah
Určitý názorový rozchod se objevuje v roce 1968 i mezi některými vedoucími
z Psohlavců a Josefem Zikánem. Týká se především rychlého rozšiřování střediska a nabírání
množství nových členů. Není pak překvapivé, že z týchž kruhů pochází i názor, že Junák jako
celek by měl být spíše organizací výběrovou než masovou. „Neexistovala žádná síla, která by
to měla rozmyšlený, aby řekla tak takhle ne, protože z jedné masové organizace odejdeme,
abychom si tu svou učinili rovněž masovou organizací. Měly být nastaveny přece jen nějaké
korekce, limity, mantinely. Vždyť nemusí být každej, kterej skautům fandí, nebo má na ní
dobré vzpomínky, hned jejím členem.“549
Výběrovost má samozřejmě svá kritéria pro vedoucí i děti. Mezi ně bezpochyby patří
politický postoj či víra v Boha. Dle názorů některých narátorů právě toto mělo zajistit
organizací odolnost proti vnitřnímu rozkladu.550

Investice
Konečně v této poslední části nám jde o zdůraznění distinkce, kdy mnozí představitelé
vedoucích složek Junáka berou léta 1968 – 1970 především za investici do výchovy dětí, která
se má v budoucnu vyplatit (a ospravedlňují se tak i vykonané ústupky).551 Oproti tomu jiní
činovníci (opět zejména ti mladší) berou za svůj názor, že výchovnou lekcí pro děti by bylo
především čestné ukončení činnosti poté, co nátlak státních orgánů překročí určitou mez (v
názoru, kde tato mez je, se ovšem mohou různit).552„Plajner podepisoval různý pakty a vstupy
do SSM a myslel si, jak tím manévrováním život Junáka prodlouží či snad dokonce zachrání.
Myslel si snad, že ještě jedno skautský léto, pár táborů navíc, že něco zachrání. Prdlačku! Tak

549

Z rozhovoru s Ivanem Makáskem. Vedl Lukáš Havel dne 18. 5. 2011.
„My jsme říkali: „Ne, tu výběrovost musíme zachovat, protože nám jde o ten program a způsob výchovy danej
na těch zásadách skautingu, tak jak byly postaveny Baden-Powellem. A taky jsme vnímali to, že odchylka od
toho baden-powellovskýho pojetí skautingu zapříčinila mnoho problémů /…/ z hlediska jaksi odolnosti vůči
totalitnímu režimu. To, co byla kolaborace. To, co byla nucená spolupráce. Tohle to se vnímalo jako velice
zásadní věc.” Z rozhovoru s Miroslavem Koptem. Vedl Lukáš Havel dne 17. 8. 2011.
551
„A že kdybysme se byli vzepřeli všichni, tak možná by někdo odnes to s nějakým zatykačem a bylo by to
očištěný, ale kdo ví co by jako bylo po těch dvaceti letech, s těma oddílama.“ Z rozhovoru s Janou Pfeifferovou.
Vedl Lukáš Havel dne 10. 2. 2012.
552
„…na rozdíl od velkých městských center, kde byla možnost ulít oddíl v různých organizacích nebo pracovat
úplně ilegálně, nechyběla–li k tomu odvaha. Avšak nepřeceňujme svůj vliv a význam. Mohli říct, „nashledanou,
končíme“. Skauting a jeho hodnoty byly v té době již dostatečné známé. Mládež by si je sama našla, kdyby
chtěla.“ Z rozhovoru s Jiřím Zachariášem. Vedl Lukáš Havel dne 14. 6 2011.
550
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nás to tak naštvalo, že jsme vydali /…/ prohlášení Syrinx.“553 I ve chvíli posledního
společného zasedání všech vedoucích složek 6. 6. 1970 se však oči vrcholných činovníků
obrací s nadějí do budoucnosti. „Nikdo nediskutoval. Při junácké hymně jsme všichni plakali,
ale věděli jsme, že konečné slovo řekne budoucnost.“554
Podobné hledisko, tedy „zůstat u dětí“, je pak voleno i v případě potencionálního
přestupu do pionýrské organizace. „Je celkem snadné postavit se do pozice mrtvého hrdiny,
prohlásit, že nebudu mládeži křivit páteř, že vedení je kolaborantské, že zaprodali skauting
apod. Je možno volit i silnější výrazy, ale tím se situace neřeší. /…/ Odejdeš-li, nastoupí jiný a
je nutno uvážit, zda se tak stane k prospěchu mládeže.“555 Dle Vlasty Mackové nadto měly
oddíly z organizací SSM na výběr (což ovšem, jak jsem již zmínil, nebylo často možné),
přičemž rozhodně bylo žádoucí setrvat u výchovy dětí.556 Samotný přestup některých
vedoucích činovníků do vrcholných složek PO SSM byl rovněž jimi brán za v podstatě
způsob ochrany dětí – skautů před možnou perzekucí a v jistém smyslu opět investice do
jejich budoucnosti. „Bratr Plajner a Vlasta Macková se odhodlali vstoupit do pionýrských
orgánů a šel jsem tam také. Když jsme seděli na první velké schůzi, vzpomínám si, jak jsem
říkal Vlastě, abych ji trochu potěšil, že u nás na jihu se říkalo, když chce sedlák sklízet dobrou
úrodu, musí kydat hnůj a potom trochu smrdí. Vlasta se tvářila žalostně,…“557

V této kapitole jsme si za pomoci vytvořených kategorií podrobně ukázali hlavní
názorové rozdíly mezi narátory (či v širším smyslu skautskými činovníky) a blíže se věnovali
jejich možným příčinám. Lze v posledku říci, že základním hlediskem, které snad pamětníky
nejzřetelněji dělí, je názor na samotný proces slučování dětských organizací po zasedání ÚRJ
553

Z rozhovoru s Ivanem Makáskem. Vedl Lukáš Havel dne 23. 5. 2011.
MACKOVÁ, Vlasta. 80 let dívčího skautingu. 1915 – 1995. C. d.
555
Rudolf Planer v dopisu Miloši Šrámkovi. 26. 3. 1970. SI ABS. Fond Kay 1968 – 1970. Č. j. 53064. Srov.:
„Pokud jde o mne, snažil jsem se myslet s delší časovou perspektivou a soudím, že to bylo přiměřené. Nešlo o
ježdění k moři či o „flek“ – to nebyla ta motivace, ale o jistou přípravu na vzdálenou budoucnost. /…/ Já sám
stojím na stanovisku, že cokoliv se udělá ve prospěch dětí, má býti uděláno. Je-li toto krédo chybné, pak je i můj
život chybný. Odejít a nechat děti vlivu ulice či PO by bylo omylné.“Václav Břicháček v dopise Karlu
Lešanovskému. 8. 7. 1996. SI ABS. Fond Kay 1968 – 1970.
556
„Podle názoru sestry Koseové mělo smysl zůstat s oddílem, protože při práci působíš na členy. Ale ty stále
jmenuješ „Pionýra“, ale v SSM (nevím, jak to bylo dále se SODM) bylo na vybranou.“ S rozhovoru s Vlastou
Mackovou. Vedl Lukáš Havel dne 17. 1. 2012. Srov.: „Kruh“ a bratr Pfeiffer jakoby v oné „ilegální práci“ pro
demokracii, svobodu a samosebou pro skauting pokračoval v duchu svého učitele i v období „normalizace“ a
v letech pozdějších. Šlo to úžasně, zvláště s komunistickými legitimacemi v kapsách. S členstvím v Ústřední
radě PO SSM a s vyznamenáním za socialistickou výchovu mládeže to bylo neobyčejně riskantní. /…/ Nešlo jim
vůbec o děti a mládež, šlo jim především o jejich posty, které se otřásaly několikaměsíčním, předokupačním
působením v Junáku, který byl pojmut okupační mocí do seznamu nepřátelských organizací.“ ZACHARIÁŠ,
Jiří. O skautské ilegalitě. In Čin 3/93. SI ABS. Fond Kay 1968 – 1970. Č. j. 74079.
557
PFEIFFER, J. Třicet let. Kruh 1966 – 1996. C. d.
554
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1. února 1970 či přesněji řečeno jak měl Junák ukončit svou existenci. Provedené rozhovory
mě často poměrně zřetelně navedly k možným důvodům rozdílných přístupů (které se
odrážejí v podstatě použitých kategorií), neboť sami narátoři se logicky na toto téma
zaměřovali.
Zároveň snad pomáhají zvolené kategorie přiblížit, jakým způsobem se mohlo odehrát
formování určitých skupin kolektivní paměti, přičemž samozřejmě nelze opomenout
historické kořeny, jak jsem je popsal v příslušných kapitolách – tzn. společné zkušenosti
z původního Kruhu kolem Pavla Křivského či z ilegálních Psohlavců atp.
Skauti se v letech 1968 - 1970 bezpochyby dostali do vleku „velkých dějin“. Konečně i
v samotném konci Junáka sledoval režim pro něj důležitý cíl – tedy záchranu upadající
pionýrské organizace a opětovný zisk kontroly nad výchovou dalších generací.558 V podstatě
tak šlo o pokus získat členy i zkušené vedoucí.
Zároveň nebylo v možnostech komunistického režimu předat mládež plně do rukou
skautských činovníků, jelikož základní principy výchovy v Junáku a Pionýru jsou odlišné tak,
jak jsou odlišné i cíle. Skautská pedagogika klade poměrně značný důraz na sebevýchovu.
Například vedoucí skautských družin (rádcové) jsou ještě nedospělí členové oddílu, na které
je vložena odpovědnost za chod celé skupiny. Tu přirozeně koriguje například vedoucí celého
oddílu (který často rádce určuje), nicméně na řadě pravidelných schůzek jednotlivých družin
nemusí být ani přítomen. Výchova skautů se děje v různými cestami, vždy je však cílem
vychovat zodpovědné a především samostatné jedince. Poněkud kontrastně s tím pak působí
názor SSM, jehož cílem je produkce platných členů socialistické společnosti. Naznačenje tím
další důvod konce Junáka, který má přece jen větší důvěru v další generace: „Všechny
procesy a rozpory procházející společností mají vliv na formování politických postojů a
charakterů mladých lidí, kteří hledají své místo ve společnosti, chtějí se seberealizovat. Vidí
skutečnost jinak než dospělí, neboť nejsou schopni srovnávat minulost se současností v širším
kontextu, začleňují se do skutečnosti, kterou sami nevytvořili, projevují tendence
k nehistorickému hodnocení, mají málo zkušeností, slabé nebo prakticky žádné marxistické
teoretické vzdělání atd.“559

558
559

Viz HANTON, O. Skautské hnutí v období Pražského jara a počátku normalizace. C. d. Str. 40
Aktuální problémy výstavby Socialistického svazu mládeže. C. d. Str. 9
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6. Závěr
Práce si dala za cíl především vyčerpávajícím způsobem postihnout dějiny pražského
skautingu v letech 1968 – 1970 a nastínit další vývoj v letech 1971 – 1989. Spolu s tím šlo
však o aspiraci ještě vyšší, tedy nejen historii popsat, ale skrze příběhy narátorů ji i ozřejmit,
postihnout rozdíly ve vnímání celého období a nalézt příslušné příčiny. Je však zcela
přirozené, že v konečném důsledku jde jen o jeden z možných způsobů uchopení, což je
spojeno se zvolenými metodami práce (a jejich podáním) a koneckonců i interpretacemi
autora. Zároveň nepochybně i mnoho archivních pramenů ještě čeká na své „objevení“
badateli, kteří by je mohli dále využít.
V práci jsem postupoval přes základní nastínění tématu k popisu metody orální historie
a použitého konceptu „kolektivní paměti“. Obsáhlá část věnující se bohaté historii českého
skautského hnutí pak měla čtenáři poskytnout faktografické základy a rovněž vyjevit kořeny
ústředních hledisek na podstatu a fungování Junáka, jakož i počátky některých významných
společenství, které jej po mnoho let jeho existence ovlivňovaly a v podstatě ovlivňují dodnes.
Neboť Kruh kolem Pavla Křivského vychoval významné skautské pedagogy (a členy vedení
organizace) a jeho metody jsou i nadále používané v mnoha roverských kurzech (např. Fons,
Pons, Mons, Fonticulus atp.), byť samozřejmě v průběhu času došlo k jejich proměnám.
Podobně společenství, které počínalo ve známé Foglarově Dvojce a ilegálním
středisku Ostříž a jež se konečně zformovalo v pražské Psohlavce, existuje i skrze sedmdesátá
a osmdesátá léta až dodnes, přičemž po roce 1989 vytváří názorovou platformu kolem
časopisu ČIN a později i vlastní skautskou organizací – Svaz skautů a skautek Čech, Moravy
a Slezska.560
V další části bylo popsáno i období od konce roku 1970 přibližně do konce roku 1989,
které prostřednictvím provedených rozhovorů naznačilo zásadní diferenciaci v osudech
jednotlivých narátorů, kdy bývalé vedení v podstatě končí svou činnost či přestupuje do
pionýrské organizace, zatímco mladší bývalí Psohlavci dále vedou své oddíly v pololegalitě či
úplné ilegalitě.

560

Srov.: „Svaz skautů a skautek Čech, Moravy a Slezska jsme se rozhodli založit proto, že náprava věcí
v Junáku setrvávala v nehnuté poloze,…“ ZACHARIÁŠ, Jiří. Co je a co není. Svaz skautů a skautek Čech,
Moravy a Slezska. Rozhovor s Ivo Vacíkem. In Skauting 1/1992. Zdroj SI ABS. Fond Kay 1968 – 1970. Č. j.
75020.
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Nepochybně bylo toto dělení určeno i rozdílným věkem a postavením jednotlivých
pamětníků, čímž byla zároveň připravena cesta pro analýzu, která počínala právě kategorií
„generace“ a k ní příslušejících generačních sporů (např. skrze „selhání vzorů“) atp. Dále pak
byly tematizovány i rozdílné představy o podstatě samotného skautingu či o jeho dalším
směřování.
V posledku můžeme říci, že základní distinkce mezi činovníky let 1968 – 1970 jsou
řízeny buď sledováním původních hodnot (tzn. skautských ideálů) či určitého účelu (výchova
dětí). Tato diferenciace se pak nevyhnutelně vrací s rokem 1989 (připomeňme spor tzv.
Iniciativní skupiny a zakladatelů Skautské informační kanceláře).561„V českém vyrovnávání se
s komunistickou minulostí působí – od počátku roku 1990 až dodnes – dvě reálné protikladné
síly: 1. realita historického kompromisu plynoucí ze závazku jednoty v listopadu a prosinci
1989 (od začátku ho činí viditelným přítomnost komunistické strany v parlamentní politice);
2. Požadavek historické spravedlnosti, vznášený kvůli potřebě morální a mravní rovnováhy
společnosti.“562
Konečně snad v celé práci došlo dostatečně k naplnění původního použitého konceptu
„kolektivní paměti“ (ač se nutně projevují limity, jež jsou dány jeho „pracovní povahou“),
právě přes popis kořenů jednotlivých významných skautských společenství, tematizaci jejich
ideových základů a příslušných konkrétních projevů v dějinách organizace. Pokud se tak
podařilo, lze bezpochyby říci, že bez živých vzpomínek pamětníků by to nešlo.

561

Srov.: „Od obnovení legální činnosti ČJ po 17. listopadu 1989 podléhá naše práce neustálým tlakům,
plynoucím z protichůdných názorů několika jednotlivců či malých skupin na závěrečné období před třetím
násilným potlačením našeho hnutí v r. 1970 a na jeho důsledky pro dnešní současnost.“ Eduard Pachman
v dopise členům Prozatímní ústřední rady českého Junáka. SI ABS. Fond Kay 1968 – 1970. Č. j. 74048
562
SUK, Jiří. Politické hry s „nedokončenou revolucí“. Účtování s komunismem v čase Občanského fóra a po
jeho rozpadu. In GJURIČOVÁ, A. – KOPEČEK, M. – ROUBAL, P. – SUK, J. – ZAHRADNÍČEK, T.
Rozdělení minulosti. Vytváření politických elit v České republice po roce 1989. Praha 2011. ISBN 978-8087490-03-7. Str. 58. Pozn. autora - připomínám zde rozdíl mezi hodnotově racionálním a účelově racionálním
jednáním Maxe Webera.
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8. Summary
With the beginning of the Prague Spring and few months of democratization, Czech
scouts tried to grab their chance and rebuild their organisation – Junák. Wide public support
and cooperation between young and old leaders soon brought its fruits. Unfortunately the
august invasion revealed dormant problems coming with a generation gap, political and
ideological differences. Many older members were remembering political trials in the fifties,
which were sometimes followed even by executions. Some of them spent many years of their
life in the uranium mines. Others became more involved during the Prague Spring and even
became members of the communist party. Suddenly the pressure was on them as well.
III. Scout Assembly in November 1968 began slow changes in the core of the
organisation, concessions to the regime became more and more frequent. Climax came with
the decision of the Central Committee of Czech Communist Party in 17th of November to
unite all child organisations into one – Pioneer.
While younger scout leaders thought, that Junák should evade this fate by terminating
itself sooner to keep its pride and thus to deprive Pioneer of its members, heads of the scout
organizations followed state instructions with the idea that “everyone should stay with the
children”. In the 1970 many of them became members of central councils of the Pioneer while
younger leaders lead their groups into another illegality. All the differences came back in the
1989 after the Velvet revolution and are still apparent today.
This paper tried to focus on historical roots of the most significant dissimilarities
between scout leaders and their manifestations between years 1968 – 1970. It focuses mainly
on the Prague area. But it is after all in the capital city, where the main decisions have been
devised and where the Central Council of Junák resides.
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9. Přílohy
DVD 1 – Nahrávky Miroslava Kopta a Jany Pfeifferové
DVD 2 – Nahrávky Ivana Makáska a Jana Pfeiffera
DVD 3 – Nahrávky Vlasty Mackové a Jiřího Navrátila
DVD 4 – Nahrávka Eduarda Marka
DVD 5 – Nahrávka Jiřího Zachariáše; přepisy rozhovorů, protokoly, souhlasy s nahráváním;
veškeré další přílohy (fotografie, dokumenty, články, korespondence atp.).
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