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Struktura referátu: 
 
1/ Kuratorium pro výchovu mládeže  
      v Čechách a na Moravě; 
 
 
                                                        Znak Kuratoria pro výchovu mládeže 

 
 
 
 
 
2/ Téma protektorátního školství ve výuce. 



Založení Kuratoria pro výchovu mládeže 

• z iniciativy Reinharda Heydricha 

 

• 28. 5. 1942 – vládní nařízení o povinné službě mládeže 

 

• předseda: Emanuel Moravec 

• generální referent: František Teuner  

 

• 13. březen 1943 - oficiální zahájení výchovné činnosti 

• veškerá česká mládež ve věku 10-18 let  
měla být  postupně zapojena do tzv. povinné služby mládeže 
(mimoškolní výchova ve volném čase mládeže) 



Organizační struktura Kuratoria 

• ústředí – Praha 
 

• oblasti – hlavní pověřenci (11) 
 

• okresy – okresní pověřenci (80) 
 

• pospoly (od poloviny roku 1944) 
 

• místní organizace a spolky (zejména sportovní)  

 



Počty zapojené mládeže ve věku 10-18 let 

 

• květen 1943 – cca 77 500 osob 

 

• listopad 1943 – cca 233 600 osob 

 

• březen 1944 – cca 380 000 osob 

 

• květen 1944 – cca 500 000 osob  



Činnost Kuratoria pro výchovu mládeže 

• výchova mládeže v místních organizacích a spolcích 

• organizace sportovních mistrovství (Plavecké mistrovství mládeže (1943) 

Basketbalové mistrovství mládeže (1943), Den mládeže 1943, Týden 

zimního sportu (1944), Letní hry mládeže 1944) 

• tělovýchovné kampaně (Každý hoch a dívka chlapcem) 

• kulturní kampaně (Umění mládeži, Kulturní péče o českou mládež, 
Knihovna pro mládež) 

• umělecké soutěže (Ukaž co umíš) 

• rekreační pobyty pro učně (Odkaz Reinharda Heydricha) 

• sociální kampaně (Šijeme panenky, Šijeme pro nejmenší, Pomáháme 
maminkám apod.) 

• organizace brigád a sběrové akce (např. Prázdninová výpomoc na 
venkově) 

• politické - propagandistické manifestace  

• vydávání časopisů pro mládež (Zteč, Správný kluk, Dívčí svět) 

• podíl na zákopových pracích, odklízení trosek po bombardování 



 
 

Výchova mládeže v místních organizacích a spolcích 

 • dvouhodinovka 1 x týdně (březen 1943 – polovina roku 1944) 

• dvouhodinovka 2 x týdně (od poloviny roku 1944) 

 

• tělesná výchova (pořadová cvičení, hry, gymnastika, atletika apod.) 

• duchovní výchova (zpěv, výklad témat z čtyřech oblastí:  
                                  dějiny, Říše a její zařízení, kultura, nový způsob života) 

 

• Náš směr – periodikum s instrukcemi k provádění výchovy 

 

Problémy:  

• vedoucí se mnohdy neřídili instrukcemi 

• mnohdy skluz v distribuci Našeho směru  

• materiální problémy 

• nedostatek vhodných prostor  
 



 

                                

 

 

                                          Emblém kampaně  

                                           „Umění mládeži“                                            



Vydávání časopisů pro mládež 

• Zteč (1942-1945) 

• Správný kluk (1943-1945) 

• Dívčí svět (1943-1944) 



 
Činnost spojená s průběhem válečných operací 

• odklízení trosek po bombardování  
(ZZ – oddíly) 

 

• podíl na organizaci zákopových prací na 
východní frontě (1944/45) 



Politické / propagandistické manifestace (příklady) 

• červen 1943 – pouť u sv. Antonínka (Blatnice) 

• prosinec 1943 – na shromáždění Kuratoria v pražské Lucerně je založena 
Liga proti bolševismu 

• 1944 – organizace protibolševických manifestací v celém protektorátě 

• únor 1945 – podíl na průběhu tryzny za oběti bombardování Prahy  

 



Týden mládeže, VII.1944 

• vyvrcholení několika akcí (Letní hry mládeže, 
Ukaž co umíš, Umění mládeži)  


