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"SKAUTING" - nebo - "JUNÁCTVÍ" ?

Pro všechny, kdož prošli v mládí junáckými léty a
postupem doby prohlubovali své znalosti a vědomosti týka
jící se historie hnutí, dospali k přesvědčení, Že tato
dvě synonyma jsou vlastně jedním «poléčným vyjádřením
obsažen' myřlenky. Že vlaatn* není mesi nimi rosdílu
ideového sákladu, pouze v tom, Mé původcem prvního byla
se.5 srod> ny Henky-Anglie, a draného Sem* království
českého - v době vsniku a vývoje v panství rakouské'1*
habsburské monarchie*
Tím spíée poznáme, Jaká snaha sde byla vynakládána,
aby tomuto výchovnému systému byla dána do vínku nejen
výrssné česká e původe® vysloveni slovanská forma násvu,
ale aby bylo zpřístupněno i osikové pojetí,odpovídající
národní sientalit* a přizpůsobeno regionálnímu dzemnímu
prostředí, do nřhož »řlo býti hnutí aplikováno*
Budeme—li hlodat slovníkové objasnění těchto výrazů,
dostaneme se k jejich rovnítku nebo vysvětlení každého s
nich velmi stručného významového pojetí, nikdo se vSak
nedozvíne,proč a » jakých příčin, a hlavní kdo, byl tvůrce®
táto výrazové vyrianty a jakým historickým vývojem v ná
sledujících dobých pr sházela.
být! Junákem /olovník cizích slov-Btátní pedagogické nakladateltví Praha 1^54./
■Iknutírug-l angl.slovo scout,stopař)burž. organissee
mládeže zal.IVCS ve Ve 1«Brl t éni i-mz. organizován generálem
Baden-r-owellem. 3 née navázal na Baden Powells A.o.Svojsík,
který založil l^^ké,,^U (1911-1949). Vedle
existovaly ježU dal^í
např.pod kat.
či soc•dem, vlivem, kbč čelila bar
a refers#ideologii
s 0rudým aktlngem* i vía Spartakovi skauti práce)-196^1^69 v
pokusy o obnovení čin oati ďu^jka v souvis
losti se snahou o rozbití Jednoty mládeže*
Sarna yggk hled&ae heslo lunáctví* pouse Juháoká
erika
lid.epika hrdinská JÍŽ.Slovanů o bohatýreeh,

ob^obs ruských byHn«*./$alý encyklopedický alovníkACADWlA-Naklde tele tví československé akademie véd Praha
1972.
JUKÁK-otnačení národní bolherské gymnastické organieaoe.
3yla islovena nejer pro pastování tělesných cvičení,ala
i pro civilní obranu «ea£. Dospalí Členové Junáka nosí
červené košile, jesdecké kalhoty, vysoké boty a kabát v
Šedivé barvé. . oslání Junáka je vyjádřeno v bulharských
lidových národních písních (Šumí Marica, Hymna Junáka,
lochod Dobradla a j.)
Skaut-akauting { a angl. aeout stopař)-výchova mládeže
v přírod?. Bylo salolono Baden-Powelle»
QbS heslat Karel TauS-OldřUh Skotal- ILUSTROVANÍ SPORTOVNÍ
SLOVNÍK PÍÍBUČMÍ - 1944.
"Potnámky o vývoji a současnosti akautingu” vydala
ÓR PC S^H-Praha 1976.
•*Přehled d*takých organisací v českých semích v 1>.
a 20.století"-vydala ÚF PC 331 1975.
přinášejí ve svých pojednáních tématiku skautských organisací cílích semi a srovnávají se současnou nednoaností
výchovných metod a *kodlivou pluralitu československého
Junáka. Ani sde nenajdeme shody či diferenciace násvu
organisaca
v porovnaní systému
Saní proto důvodu vyhledávat stsrMí slovníkové pra
meny, které vshkedem k dobů jejich vsnlku jsou anačnč
vxdálesy současnosti, která seme at již * jakýchkoli důvodů
nedivá přesný obrai historického poslání junáctví, jeho
výsnamu a cílů.
obratné se proto k prameni, kde Zakladatel Českého
Junaka, prof. A,B,JvJsík ve svém díle Základy junáctví,
ve IV.oddílu VZOBI Čzsrfca jUXÍkB, uvádí příspěvky*
uunáctví v české historií (dr.V.Sokol), Na pohraniční
stráži Ulols Jirásek), Černohorský junák (Josef Holeček),
žtuské Škola práce U.Vele®Ínský), Ideál muže v Japonsku
(Alois Svcjsík).
V«m?me ai případn? Junácká sp^vy jihoslovanské, v
překladech Josefa holečka, rant. Ladislava Čelakovského,
Fr.EuSila, M.Tonere,Fráni. Táborského,A.areJeby, Jana
•

Punovskýho a V,Hanky. Sew smiřovala touha ideálu, který
se mil stát vsorem v tomto vznikajícím výchovném systému
v českých zemích.
Cílem tohoto pojednání vřak není rozebírat a shodnocovat růanost specifik výchovných čmárů, nýbrž dosáhnout
objasnění násvu or^anisace JUNÁK, a s tohoto pohledu i
jejích růsných dobových sm*n.
Jsme-li svodky toho, Se ve uvojaíkových Základech
Junáctví se mluví o vzorech českých junáků a současná o
význa&u akautingu a to jíl v dob# jejich vydání v roso
1912, je tady naprosto jasná, Se o výsnemu olova *junákw
bylo roshodnuto jil před tím,než se teto kniha dostala do
veřejnosti.
(Základy junáctví-Ant.B.Svojsík, vydalo č«aké lidová
knihkupectví a antikvariát Josef Jpringer v Prase X.
r. 1912).
Práv* v táto knisa ve Článku Ir. hílýhoi* Má přání k
deskámu junáctví", obrací se autor článku práv* k onomu
národnímu slovanskému čítání nadělo národa se opecifikeváným sedřením na johoslovanaké junáctví.
MX-H v roce 1912 zakotvit a km ting v Sokole (je snámo, Se dvojník zprvu nepočítal ne seložením vlastní sa
mostatná organisace), musel dostat do vínku charakter
hnutí tak národního a slovanského, jak to odpovídalo
náladám kolem VI.sletu, který byl prvním velkolepým sic*
tem slovanského Sokolatvs, v jehož réi®ci byly konány
okázalé národní slavnosti a odhalením pomníku Malackého,
monumentálního díla sochaře Stanislava >ucherdy. Svojsík
proto hledal pro český skauting nové, vlastenecky snující
jméno, národního a slovanského vzoru, v neposlední ředí
i vhodný esblém a hymnu. Pokud ®lo o název, byl Svojaík
přesvědčen,že jediným vhodným by byli CHvBOti . M#1 pro to
své důvody výchovné, které vyslovil v sáv^ru své první
publikace. Pídě tams *V historii svého národe vedle rytíř
stva mám jeátř zářící vzor skautů, vzor pro demokratický
národ nad jiné vhodný, Jsou to Chodové. Poatavy jejich, jak
zo žuly teasné, Pelešného zdaaví o vůle, lví statečnosti
v obran? rodné hroudy, přitom vroucí nOností k přírodá
o

i v rodinách, nechí sáhy ožijí n»*í uládeži ku prospěchu
a bespečnosti celého nového národního Sítota! Sympatie,
ji?aiž uvítány byly aé první kroky k zavedení skautského
hnutí k nám opravňují k nadají, že čeětí aknutí, módami
naři vhodové* sány stanou ae novou národní institucí.
A plným práván! Jdouc svými cestami, ceatami novými,
nikomu nabudou p ekážeti, ale vSen prospějí!'
Přesvědčen, Že jeho návrh bude přijat, požádal
^ikoláěe Alia, aby navrhl “moderní® Chodům“ vhodný sn&k.
Aloi ee nerosnýélel a doporučil Svojaíkovi posději při*
sousený ’historický* snah Chodů, Kradmou psí hlevu v
Černém roli. Znnk byl přijat, sympaticky se ujal, nikoli
vlak ná»ev Chodové, proti
iařl výhrady i aám Jirásek.
Tem píSe Svojaíkovi ve svém liats následujícíl
Velevážený panel
V rraze 2%ledna 1U1£»
Uvažoval jsem jak jsem slíbil o jménu, také jsem
a prof. Thomeyeram o nMm jednal, výsledek v?ak je, bohu*
žel chatrný. Nenašli jame nic vhodného. ‘Chodovi” vy■ti*
hují částečná výsnem, jména by nebyl®*vhodná, vadí v^ák
historický výsnaa tohoto jména, ktei‘ý by sel hodn* mátl.
Je aanň upřímné líto, že nemohu vám navrhovat! jména, jol
by se dobře hodilo, iřeju vašemu podnikání ne jho jnM®f ho
sdaru o poroučím se vám a jsem Vám v upřímné detě
oddaný
Alois Jirásek.
iřátelé Svojaíkovi i netrpělivá č ská veřejnost
hledali a navrhovali nejrůsn»j#í pojmenování jak© Stopaři,
Kozáci, ZvMové, ba i Svojanovci.irolsední nxvrh byl zdů
vodňován tím, Re skauti jsou přece soběstační, sví, o mísa©
to, že by tak pěkná byli spojeni jménem se e^ým zakladete*
lem SvojsíkeiB.
Jak bylo potřebné počeBtit jméno skaut vysvitni nej*
ilpe z dopisu epiáovatele Fr. J.Frochásky, stresovaného
prof. J o .‘sikovi s

Slovutný pane!
dne 2ó.1.1^12.
sleduji velice dobře váži propagaci akeutú a je mi
vela! sympatická, -ád článek uveřejní®, ratte jen poslat.
Jen as jednu věc bych se přimlouvá , aby tento nový útvar
dostal také náležité České jméno. »port a jeho zájmy «a~ '
vtékají k nám zbytečná smoho cisoty. Je neáí povín ostí

Čelit eisoti, pokud atárá neži barvu* Nevím,vystihuje-li
slovu drut-akftut,««lo vy případné slovo nejdete, budete-li
v tomto bodá se mnou v souhlase, členek bych otiskl ihned,
ostatní určitou správu v&a dám, jakmile obdržím rukopis.

Trván v plné úcti oddaný
řr. a.Procháska.

Autorem Slastného nápadu byl teprve Školní inspektor
TrantiAek Bílý (-'Mapivatel do Základů Junáctví-pr^vř
svým Článkem " é přání fezkimu junáctvu*.),který navrhl
^©jmenování "j u n ák", " junáctv í", *J u n a Č i t %
Frvé dva nésvy se ihned vlily, třetí - junačlt - nikoli.
A tak mohl Jvojsík veřejnosti onnémit, £e korném dubna 1912
vyjdou jeho Základy junáctví•
Jak jiý víme, násvu PSOíLUAVCI poulil o n*co pasdájl
dr. Jan HořejMí pro pojmenování oddílů hlásících se do
ústředí jím založeného. Tak ze Chodové do českého skautin&u
přece jen dostali.
Po neshodách se Sokolem a jeho odmítnutím skautského
výchovného systému, konala se v Prase dne 15,6. 1914
ustavující valná hromada spolku ’JUNÁK-ČESy Ý SKAUT".
Ani pojmenování člena junáckého oddílu nebyl© v té
době v rosporu a nová přijatým násvem a proto tehda jM
nováček se nasývcl " junéčkem,*. skaut druhé třídy "dun"
a skaut prvé třídy *junák*. Tyto nátvy byly pochopitelná
jaksi emocionální a dobou »e nevžily.
7.Června 1919 doehásí onečná k formálnímu
tavení
svazu junák! skaut! rčs.
Posdáji se tento název rozvířil na SVAZ JUNÁk! SKAUT!
A 8KAUTNK i€i a trval prakticky po celou dobu republiky
{první řep.)až do roku 1939, kdy v důsledku politických
smxn "druhé * republiky dochází dne ??.ledna 1939 k uatavujíeímu sn*mu jednotného celostátního střediska junácké
výchovy pod jednotnýui aásvejí JU ák. Tento název přetrvává
eí do násilné likvidace okup*j>ční» výnosem ze dne 28.10.
194J, kdy byl JUý*ÁK rozpuSt^n.
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5-května 1945 dochásí k praktickém obnovení Junáka,
který byl však ji# před ti® v kv*tnu 1941 obnoven roz
hodnutím tedhejSÍ Prosntiutní vlády čel. v Londýn*1#
Jako or^anisace Junáka a podtexte® ústředí skRUtské
výchovy, rxiatu.1# pak tato or#sni»aca, která počíná opčt
pod vlive® politických pPemčn v roce 1948 stiyjnovat a
tento vývej pokračuje nfi do 1. ledna 1951, kdy byl* r®»puštěna výnose® 5v Č34. V roce 1947 ji2 existovala vrcho
lová celostátní orranisace Jund a pod néevem Č^i^USWVKříSKť
JUNÁK.
?9.bře«na 1968 dochdsí k renesanci Juriáka jafo orgenisaee České a slovenské, posdřjl P»k v r. 1969 snovu k
jednotné celostátní orftaniaaci v ráapoi federace pod opit*
ný® náevea č iSKO^LOV NJKÍ JUNÁK. Vzhlede® k politický®
událostem doohéaí ku dni 1# S» 1976 k praktické likvidaci
Junáctví v rámci t.sv. integrace df nov* utvořené FU SLM
ČSSfi.
fodobnč tomu bylo 1 a násvy oficiálních publikací,
které se Skaut-Junák se Týnily na Junák, a to v období
před druhou svatovou válkou, přetrvaly od r. 1945 do r. 1946.
Fak znovu od r. 1968 ai do r. 1969 pod názvy JKaUT/JUn/kse začnou na JUNÁK a Čeaopis SKAUTIWG n® ČINOVNÍK, »4 do
doby jejich zrušení k d©tu inte/?r»ce v r. 1970.
Nebylo to pouze České junáctví, které dalo ekautín^u
jak© novénu výchovném systému • swčru «v4 vloatní národ
ní j®4no, podobn* tomu bylo i v or^aniakcích jiných sami,
jako ve Francií, &xreecku,Knkouaku,foleku,' skarabu e jinde.
Je třeba dodat,fis slovo junák, jtináctví, jnnácké výchova
a dalčí jeho odvozeniny byly mládeží ochotni pHjímány,
?e vřak veřejnost nedovedla mnohdy dohře rozlišit meai
těmito dv*®» pojmy “s k ® u t i n^ - junáctví*
Sylo nutno scelit a vybrat sleanonn kterz podstatné
body této slovní pnralely, MM8 Je moéno rozličnx operovat
nejsou-ly uvedeny v soulad nebo dokonce vytrfnny z pravého
s původního kontextu.
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Quo vadis - kam kráčíš ?
9

QUO

V A D I S t

Otázka velmi určitě znějící položena mi byly, když jsem
procázel okolím Yprů.
Šel jsem zvolna a pokorně po Via Dolorosa od A'operinghe
ň k z mrtvých vstalému městu Ypres. Bylo to sedm let po u»a*
vření míru, když na zříceninách starého mésta vyrostlo nové,
svítící rudými cihland budév ve atylu pozdní gotiky* bývalá
místo, bombardovRné po Čtyři léta, Čnřlo k nebi svými sbytky
jako vyražený i zuby v Šklebící se holé lebcet tržnice sukna,
ketedr^la, všechny domy strženy se svých základů, vydaná na
pospas větrům. *sto smrti, ór.rti, která přicházela denně z
půlkruhu pahorků. Kraj bolestí, kde 250.000 Britů ztratilo
evůj život.
ové město, pestře nalíčená žena, tkalo osnovu snů v »á
N
duří poutníka. Tu žije se s duchy minulosti, s přeludem
arkády kamarádů, tak dávoo ztracených z dohledu, kdy# jsme
táhli ailnicemii na frontu.
Pahorek 60, neblahá psm*-tl, bezvýznamný násep dnes, kupa
Čerstvá navezené hlíny, pokryté krčíml as náhrobky na psmMi
střeleckého pluku královny Viktorie, pýchy Bondýnanů, není
nikterak vysnký, ele v rovin* dominuje nad nažlastným městem
Ypry a nemohl být dobýván zuřivěji, ®ni kdyby vleehno báječ
né zlato Ázt^ků bylo pohřbeno pod jeho vrcholem, scenerie
krvavého zápasu, zaatak plcnoucí bitvy stála bije tu do ©Čí,
Nesán* ne?, sedmkrát podkopán, zastal pahorek gigantickým
hřbitovem přítele, nepřítele. Ze stále propadajících se podkopů jat* dnes vyt sáváni jsou mrtví* Těla lidé Devonshir&kého
pluku za naSí rřítěsnosti byla exhumovéna, aby byle později
pochována na hřbitov* "neznámých” ns Poelcapelle, kde ze
14.000 hrobů 4.000 jsou známy jen Bohu, Lidem hlásá mlčenlivý
jen káásen, ?e posteven bylM*ne perně t neznámého britského
vpjáka'’, Brdce ryvný epitaf hrote ke hrobu.
A při návratu na silnici otázka ozývá se naléhavěji.
Jako jitřící s^etiétě leží tu trosky, drát,Šrapnely,helmice,
rozléa&né pužky, žeiezné střepiny mnoho otop zvýSí a , krutá
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ironie, tvořící- nedbale roznášená-víko >ur©®né rakve, v
níž odpočívají lidské hnity, ařejmé ©báti na oltář Boha
Hrubé ^sl« Ztftleenřní krve • železa, nejkrásn^jSí hrubosti
války,
A nftkolik mil dále přijel jsem k Velikém Tazateli,
jeho? nal havá otázka vak mou du*i pronikla*
Koaenná socha nakloniné hlavy, pokryté ocelovou helmicí,
vynořuje se s ?edé Muly podstavce, mnoho stop vysokého* Jetou
to hlava a ra ena kanadského vojáka, se zkříženýma rukama na puéee
obracená hlavní dolů* N eipatí kruhová sanrada, vynášená
rostlinami, doveteanými * Kensdy* Nízké stupni vedou k softe*
Vře obklopeno zasněným mírem a klide®* Je to památník ’*UOU
Kanaďanů, kteří padli pH prvním útoku u St.Jullen, posvátné
místo kanadské dominie*
Vážná socha, atřenoucí místo o kroky poutníkovy, táže se
každého a nich o^vftkou otái' ou do kamene vytesanou* ” <2VU
VAPIS T - Í.AM
M> Áš ?’ *Náv»tft vnik váhá o odpovědí, cítí
vSak, e jo nutno ponořit! se do nitra a pokueiti se o odpobyl t*eba jako povinný hold osamělému strážci, který
bdí na krajinou, plnou trafiky, Myílenky, která vyvolává
p&sátník Velkého Vraždění, jehož jizvy jsou pozvolna hojeny
Velkým Zartvých Vstáním* bány plenice a ovsa, které pftstuje
pilný belgický rolník, postříkány jsou tu a tw rudým vlčím
®áke® flanderským, kde druhdy tekla krev n smát
svou
vládu.
Pna'ftji, když jsem sestoupil s pahorku, potkel jsem
nakolik anglických roverů a skautů, n»fti daň mezinárodnímu
bratrství. Opustil jasni Mrtvý fival Národů, kteří za pahorkem
v míru sp?jf, Brit vedle Francouze, BelHřon vedle Mimem,
Portugalec vedle čínana*
oji skautští bratři byli živoucími x rodky živoucího
ívszu Národů g v nich poinal jsem odpovftž k Strážcové neasd*
povýšené otázce " JO VAbIS
Moje odpov^Ž byle **UbírftM se
pracovat! pro mezinárodní dobrou vůlí ponocí mezinárodní
hodnoty skeutinjru a roveringu.*’
Ano, a tak buS. Skupiny čísté,9O?ok®žené mládo^t ksMého
národa, -aládež ryzích myslí, mládež a lidé nezastrašení
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bludy minulosti* esvin^nými tvary bes odpovědnosti a
smyslu pro budoucno, mládeí zasvícená aesinárodnímu síru
a službě vzájemné* mládež a lidé, potírajíeí hronnou* osudo
vou nevynnutelsnost války, která plodí ?trash v aitru lidských
bratří, Kláda!* a lidi, nající vili uskutečnit skutkem víru
v lidstvo - ti bu5te kvase® ostatnímu t^lkopádnému sv^tu.
L horoucím srdcem posílen velký® oehodnutíia* pocítil
jsea*že KOhu říci tichému strážci kraje* “routo cestou se
ubírá®, bratře, k nejvy'*ím metám, která vytýčil skauting *
k vezu Národů z mládeže, jenž jsou zárukou blaha a ř třetí
lidského a zárukou, to Žádný x tvých živoucích bratří v
budoucnu nebude nucen prožiti peklo hrda, jako bylo tob*.
u tomu cíli slibuji prueovati, jak dovedu neflápo."

W.S.Long
London Rover, I.,5.
"VŮDCE"-časopis pro skautské pracovníky, činovníky a vůdceorgán náčelnictva Lvazu uunáků Skautů hCS*
Leden l926-ročník VI.,číslo 4.
• •. .“říyMlenky neumírají - a skauting, to je myšlenka“I•».
(Seneka - dr. Valen Fanderlik) *• slova stále
aktuální, Mivá a současné * jak k nám mluví tyto
řádky s odstupem &Q let jejich vzniku.
—O—O—-3—0 "*O*'O—O—
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Ska
utská jména
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"SKAUTSKÁ

J M É N A"

junácká slovesná specifika

Každá lidská organisace má kromě svých psaných zákonů,
jimiž se řídí a žije, i mnoho dalších nepsaných zvyklostí,
tradic a symbolických ztvárnění, která vytvářejí její spe
cifiku, vslínajíeí práwé s táto životnosti projevových vlast
ností jedinců*
Jednou takovou specifikou jsou jména, přísviska a né a vy
jednotlivých Členů organ!aačních celků junáekéhé hnutí* úd
■ilavného představitele, náčelníka a náčelní, po nejmladřťho
člena vlčáeké smečky ČI nejmiadMí členku roje avtčlluMek.
ZvláStnost,ktarou v poněkud odližndm způsobu používaní,
třebas náaTtově mnohdy dosti podobnou, nechásíme pouze v
trampské* hnutí* Bylo by však nesprávné, spojovat jména
přízvisek těchto útvarů. Je zde naprosto podstatná rozdílnost
ideového neměření, převážná rozdílnost vyková, v návaznosti
ne strukturu převažující členské základny, nehledě k někte
rým jménům, naprosto se nehodícím věkovému stupni junácká
mládeže.
l'oto jsou základní hlediska, z nichž je nutno vyctiézet.
Již samotné názvy a přízviska a hlavně jejich tvorba je
důsledkem životaec.hopnoati celého hnutí, jeho produkcí
iyMlenk>vého trendu, jen málo podléhající vnijéím vlivům,
prostředí a tlakům, jímž apíMe staví hrást a to ne s hle
diska nijaké konzervativnosti, ala xmohdy z hlediska pocitu
ohrožení r útoku proti vlastní svébytnosti.
Podobni by bylo možno glednt specifiku vžitých názvů
jednotlivých oddílů Či družin, týkající se předmétů užfvanýcn v junácké praxi, nejrůzn?'jřích způsobů činnosti a po
dobo’1* Jedná se, ne o íakýsi druh junéckého Žargonu či slan
gu, nýbrž tradičně vžitých názvů a pojmenování, vést či
3sénx známých MirMí veřejnosti, stejně tak nejrůsnéjžíeh
přiléhavých a svukomalebných názvů kluboven, tábořili,
přírodních reservací, a s oblibou navštěvovaných &íet«

u

Tato tématika je poněkud odlišní a bylo by jí nutno vě
novat samostatnou úvahu a opracování*
Vanik přezdívek (jednalo a® vidy o jména neoficiální,
avšak tradičně udržovaná a používaná) mohdy zatlačoval do
posadí vlastní jména at křestní či příjmění a pod těmito,
t.sv. ‘skautskými
jmény” se o dotyčných aluvilo a byli jimi oslovováni. 1 jejich tvorb« docházelo nej*
různřjšími způsoby, nikdy nabyly stanoveny předem, mnohdy
oi jednotlivec pMnášsl sazbou vlaetní vlitou přezdívku,
jit pH a vám vstupu do j antického kolektivu.
Při veškeré snaze nelze n*kdy přesné specifikovat vznik
j-éna a jeho zařazení do samo statné vývojové aupiny, jeli-*
kol se zde formou a tvary vzájemně prolínají. Přesto lze do
^até míry vytříbit jejich zařazení do následujících skupin,
při nichž některá nutné potřebuje bližší objasnění myšlenkov ho vzniku.
oíře a různorodost pramenů vzniku je dokladem o šíři
zájmové základny a zájmové di ferendovanosti členské základ*
ny junáckého hnutí* Obsahuje a respektuje 1 vlastní osob
nost jednotlivce, která byla v junáckých kolektivech jed*
nou z hlavních a významných součástí výchovného systému.
8ylo vyloučeno, aby u jednotlivých jmen došlo k ponižujícím, se ses * Snujícím nebo dokonce urážlivým vyjádřením
přezdívky. Proto bylo vždy slovní obalnou (třebaže byl pone*
chán základní původ přezdívky), vytvořeno jaéno, které pro
nezasvěceného znělo mnohdy zajímavé a zvakomalebné (viz na
př. řá/gLLIKí, ^ATIJ, FÁTY a pod.)
Tradičná bylo každé jméno oslaveno kolektivně (v rámci
daných možností-hubl, polití,hození do vody a pod.)
Mové,případné staré jméno (dle převládajících tradie)
bylo vyryto do kůry a při nejbliždiai táborovém ohni slavnoata*' vhozeno Ů© očistného plamene. Jindy byly provedeny
t. zv. *p o a t ř i ž i n y” (ustřihnutí malého praménku
vIksů). íři etí nového Člene r jeho jpána bylo jedním za
©Veslujících prvků junáckého kolektivu, patřilo k tradici
a stalo ae nezbytnou součástí jednotlivé©*
óe skautskými j®ény setkáváme se v dopisech, podpisech,
družinových, oddílových a táborových kronikách, Zachovalých
archívních záznamech. Mnohdy, zvláště pátr4ae*li zpět po

právní jménu, přezdívkou uváděného jednotlivce, dá nám to
dosti práce, někdy- (vziiledem k Časovému odstupu) i bezvýsledně*
Přezdívky a přízviska nebyla nejen jednotná evidována,
většinou se jednalo o tradiční zvyklost toho kterého organisačního celku.
Byly tak po celou dobu výraznou specifikou vnitřního
života junéckých kolektivů, trvale prolínající a překonáva
jící nejrůznějěí časové a organiaační zlomy, jako vás, co
bylo vytvořeno na svobodné a nenátlakové bási dobrovolnosti
v kolektivním pojetí.
Uváděná pojmenování a příaviaka jsou autentická, av^ak
vzh edem k tomu,že se jedná o příklady, nejsou uváděna
pravá jména těch, na něž se vztahují. Rovněž proto, že shod
né pojmenování mohlo mít i mnoho dalších osob « rozdílnými
občanskými ju.ény*
Společná se "skautskými jmény" Sly ruku v ruce podpi
sové značky, jež byly symbolickou zkratkou jména, kterým
všichni "zasvěcení" rozuměli. Tématika vycházela větvinou
z indiánského písma, symbolického obrázkového písma, z jed
notlivých semaforových značek, Či symbolických miniatur.
Obvykle podpisový symbol se uváděl se jménem něho těsně pod
ním, n*kdy po způsobu utajení byl uveden pouze symbol.
Rovněž tyto symbolické značky byly vytvářeny naprosto indivi
duálně, nepodléhaly přesně stanoveným měřítkům, měly věak
čzký vztah ke jménu nebo jeho původu a vzniku. Nebylo možno,
aby v oddíle a evyskytovaly dv* stejné nebo více podobných,
íež by mohly vést k záměně nebo omylu. I tyto symboly by
bylo nutno zpracovat odděleně, třebas mají úzkou souvislost
se skautskými jmény.
Příklady "skautských jmenní
(p*evzatých z:)
1 .) FlUéO
(hrdinové filmových rolí, jména herců
a pod.) - Zoro, Robin, Fantom, I sntomas,Ton Shark,
honey, Rosemary, Rosita, bredy...
2)
TOTvUPSNÍ. U
BuSÍrEK
a ood.s -Babinský, Samko-pták, Pa^a, Ju a, Ronocný...
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3 .) INDIÁNSK.J&10 PSVODO:( z románů neb filmového zpracování)
-_.&roboo,Orlí péro, Apač, Vinetou, Rybana...
4 .) ZJQXVU^s^^
z románů neb filmového zpracování)
—Jack,; rank,Ceorge,Mary,Gary, Rolf.*•.
5 .) hKIJY DŽUNGLÍ:
-Vxuglí, Akela, Riki,TikX, Tavi, Bálů, Hakla,Sírchán..•
6.) KÍZV8 ZVÍŘAT:
-jova, Liřka, Martibů, Ořízly,Jestřáb, Lachtan, Sojka,
Kajman, Bobr, Puštík, Ostříš, Zubr, elfín, Mihule,
otiká,....
7 .) nákvu zviřai s dalžím lěíiavním jk*nbmi
-Šedý Had, Starý Jestřáb,Černý Havran, Silný Medvěd,
Šedý Vlk, Skalní Orel.....
8 .) ASTRONOMIE:

-Luna, Polárka, Jitřenka, Zora, Večernice, Orion,
9.) pbírgdKIch ÚKAzQ:
-Jiskra, Blesk, Vdnek,$umanská Vichřice....
10 .) BOTANIKY:
-teřmánek, Bedla, Kořen, Bobulka, Bledule, Topol,
Pampeliška, Iris, Sedmikráska...
11 .) HISTORIC:
-Vojen, Cyrano, Přemysl, Ataman, Jánošík, Kozina....
IP.) POVOLÁNÍ:

13
14
15
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-Saman (lékař), Bila sestra (ošetřovatelka), Montana
(hornic tví)•...
.) .SObLÍCH ZÁJ 8 ÍHOBBYQ:
-čochtan, Písmák, Stopař, Průkopník, Hvězdář....
.) KŘESTNÍCH JLW:
-Ivo, Mirek, Vls8ta,Luba, Zdena, Táňa....
.) ZKRATEK kfÚSTNÍCH Ji JN:
-Daniel (Dan), Tomáš (Tom), Světlena (Svétla)••.•
.) faZrfaš. NÍ KbS^TNÍí 3
:
Augustin-rguata, Antonín-TonyjPrantiřek-Irank, Jan-Jens,
Jerry,Jenny, Bretislav-Vrata, Karel-Kája, Oldřich-Oli,
»5atÍBlev-břeta,l elix-I íze, Lída-Li, Pagasar-Dáša,
Lubomíre-luba,J&ro81av-Jára,!airo81av-&íre, Miro,
3ohumír-Eiúža, Roman-Romy...

17 .) 1
?&í J
8
- ukoun-řHn^, Dobrovský-Dobra, fceuddrrfel-úojda.•••
18.) wřwJ^NÍ ČÁSTI EZ^řNÍ-jj J^KA A PŘfjafc^h
Ho/man a&vrááek -'‘.lánek*, Zby/n^k ^t/rá/k * "Zbytek1*,
^tan/islsv Lej/sak - "Stenlej’*-Stanley, Kog/e a/ri/e
Né/hlíková- 'I ozmarina'-^osmasri.. •.
19.)
rél (franc. It roi/roa) -Koj, Boy....
•U.) ZZdhaDU, íw V--.il, KAVlKUt

-2 :izvaná Tvář,(vrásky ve tváři), lety kz franc, fatiguer
liknavý), Funta (malý,drobný,d Vkladný),Kulička,, Melounek,
(menáí, zavalitý), Škot 1opatrný,šetrný), baron, Lord,
žblebunka,budulínek, řavelliny (spojení jména Pavel a
vlastnosti-líný), Zadij (obrace é slovo Jidáé)...•
21.) MÍ3T mDKUD pglŠLli
-vgar-moreva, Chod-Domtžlice, Petr (.>lez»ko)•••■
22.) rf
lyóLtik: vvtvočená nahodile
-haglán, Traper, □moleř, *>tí»tko, emafor.*..
nohó jména aají cela jaané svůj romantický původ, pln4
odpovídající věkovému stupni jejich nositelů.Některá a jmen
se pr^bčhetn Čaau ohnila, i když nepatrní, některá zůstávala
trvale. A t?‘ch byla většina.
Uvedená jména tvoří jen nepatrný zlomek abeatného způaobu
pojmenování, které mají aemy o sobí delftí řadu variant a
řízných zdrobnílin. AvSak z ukázky je jaenč patrno, že zde
81o skuteční o specifiku v rámci junácké výchovy, obaahující
čiroké pole působnosti výtvarného slovního projevu, nápadů
a kombinací, vznikajících v bratrsky a sestersky anoMených
kolektivech mládeže, v junáckých družinách a oddílech.

-o-o-o-o-o-o-
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Wolkerova korespondence
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JIŘÍ
WOLKER
básník,literát,rádce družiny prostějovských skautů
29.3.1900

- 3.1.1924
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Jiří Wolker-gymnasista a Prostějova přidružil se
k pražským hochům vedených A.B.Svojsíkem.
S horlivostí chápal se každé práce se zápalem
účastnil se skautských cvičení,závodů i her a byl záhy si
lou své vůle v tělesném i skautském výcviku mezi nejlepšími.Přes svou kypící zdravou veselost od rána do večera
však těžce přemáhal potíže lesních prací,strádání i poča
sí, jak sám popsal v literární prvotině**ha poslední hlídce** •
¥ životě skautském uvědomil si jasně mnohé,co dří
ve jen tušil,tuha Škola života v lesích mocně posílil© je
ho vůli a jeho krůsna duše rozhořela se plným jasem*
1'obu prožitou mezi junáky považoval za nejradost
nější ve cvént byt krátkém životě.k jeho srdce vyzařovalo
horoucí nadšení a láska k nejvyšším ideálům Člověka,touha
po činu,konaní dobra a plnění služby vlasti i lidstvu.
Koku 191$ byl ještě se skauty z předchozích táborů
na putovním výletě po Slovensku.
Po příchodu do Prahy oddal se úplně studiu práv
a filosofie.literatuře a učil se cizím Jazykům.oyl v lite
rární skupině révětail,ve Vaně,Proletkultu,byl činným ve
řejně a cele zabrán boji literárními a ideovými.
Na slunku života stal b věrným svým literárním dru
hem Píšou v ústraní mimo ta střediska,v nichž za ruský mno
homluvným ideovým horování bývá jen závist,soboctví a tak
málo schopnosti a vůle k činu.
Jeho práce psané pro Skauta-junáka vystihují v člán
ku " ha poslední hlídce* stav skoro nás vše^h v počátcích
skautského života,v básni "Modlitba** a běsen ’’Kadosti** je
nespoutaným výkřikem radosti z našeho národního osvobození#
Pro sociální a všelidské tendence jeho literární
tvorby bývá zapomínáno neprávem jeho vřelé cítění národní,
jehož dokladem j@ uvedení básně.
Přímý vztah ke skautingu má jeho stal " Skauting
a sokoletví“,kterou br* k.Chalupný uveřejnil v časopise i
“Trocnov*»
Koku 1924 zemřel rozený básník v nedožitých 24 1«tech.Paniehida pietně vypravená,za účasti spousty lidí
všech vrstev,býla smutná a dojemná a stala s® největším
triumfem mrtvčho.
Jak by se v o svs skromnosti zradoval .Jeho úmrtím
bylo přezváno velké dílo v samych začátcích a v tom je
vždy tragika největší.
¥ nauce o literatuře je popisován J.w. tendenčně
v jiném svétle,než pro nás všechny znamenal a stále zname
ná.
Dle článku ABS "Triumf mrtvého",Skj r.X.č.5-6,stránka 66-68
Viz také"365" a AS 11 s.61-68í,AS 13 s.58-62 ,Táborový deník
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KORESPONDENCE JIŘÍHO WOLKERA

1.

( 1916 - 1917 )

10. VII. 1916

Milý tato !

štastně jsem dojel do Kutné Hory. Sedím již v hotelu a píši
Ti tento lístek. Přesedání bylo více, než jsi mi napsal a
myslím, že zítra ten vlak k Okrouhlé nevyjede z Kutné Hory,
nýbrž ze Sedlče.
Ten ruksak dělá mi tu ostudu. Je hrozně těžký, proto se
jedna šle jeho tíhou přetrhla. Svázal jsem to, jak se dalo.
Lidí bylo ve vlaku všude nacpáno, takže jsem většinou stál.
Sem jsme přijeli o 1/4 na 6. Už budu rád, až se setkám
s celou tou družinou. Odpadne mi aspoň mnoho starostí. Cestou
vzpomínal jsem na Vás. Je to tu divné tak, uprostřed cizích,
a proto se těším na zítřek, kdy se setkám již se svými.

Váš Jirka

2.

Drahý tatínku I

V táboře skautů. v lese
11. 7. 1916
Stastně jsem se setkal se skauty dnes V Sedlči a s nimi
dojel až do Okrouhlé. Odtamtud jsme měli 2 1/2 h. cesty
na místo tábora, kde nás čekal sám p. prof. Svojsík. Cesta
byla úmorná následkem hrozných zavazadel a špatné cesty.
Mimo svá zavazadla táhli jsme ještě káru se stany. Jinak
však se mi to tu líbí velice. Všichni jsou milí a přátelští.
Teá jsme sháněli ve vesnici mléko a vajíčka. Nic, jde to
bídně. Já však jsem přece tajně vyjednal s jedním hospodářem,
že k němu budu docházet si večer na hrneček mléka ( ještě
s Demlem ).
Jinak vše jde hezky. Včera jsem Vám poslal lístek z Kutné
Hory. Nevím však, zdali dojde, nebol jsem tam nenašel
kastlíku, až jakýsi malý.
Má adresa jest: J.W., skautský tábor u Bratroňova, poslední
pošta Krásná Hora u Německého Brodu, bude asi brzo změněná.
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3.

11. 7. 1916

Milá maminko !

Jsem zde již dva dny. Líbí se mi tu a mám se dobře. Jen
některé věci mi schází. Prosím, abys mi je poslala rychle:
1) čepici (na noc), tu ke svetru,
2) posílej mi pravidelně koláče atd. a chleba, nebol zde je
o jídlo nouze,
3) malou svítilničku se svíčkou.

Dnes si musím ušít nějakou peřinu pod hlavu. Spal jsem dnes
ha kabátě a mám hlavu na tři kusy. Jinak je tu pěkně, jen
hrozně mnoho tečí ze začátku práce\ stavíme tábor.
Včera jsem poslal lístek tatínkovi, ale myslím, že tento
dříve dojde, nebol podá jej na poštu skaut, který jde obsta
rat potravu do Německého Brodu.

Nazdar
Nynější má stabilní adresa
(ne ta, co tátovi):
J. W. skaut
skautský tábor u Vorlové, Lipnice (p.pošta)

15. VII.1916
4.

Milá maminko !
Nevíš, jak velice často na Vás oba vzpomínám, zde daleko od
domova, uprostřed neznámých dědin a lesů. Nikdy, jsa v cizině,
nepočítal jsem tak den ode dne, jako nyní, poněvadž zbaven
veškerého pohodlí, toužím a vzpomínám na ně, které jsem doma
stále měl. Jsem již u skautů pět dní a mám tudíž již řádnou
představu o životě, který v táboře panuje.
Něco se mi líbí, ale něco přece k pravé dokonalosti schází,
což snad jest přivoděno válkou. To jest, že máme hlad. Práce
je tu ohromně mnoho. Celý den od rána (7) do 10 v noci se
sekyrou nebo pilou běháme lesem, a to člověka, práci nezvyk
lého, opravdu hrozně unaví. Tato práce jest snad jen první
týden, než vystaví se řádně tábor, ale jest přepínána snad
příliš. Jsou sice takoví (a to většina), že jakmile se nikdo
na ně nedívá, prací prásknou a chopí se jí, až sa Svojsík
pohlédne na jejich stranu, ale mezi ty patřiti, mi nedovolí
má povaha.
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Na tuto práci bych již ani neutočil, kdyby odměnou za ni
byla pořádná strava. My ale doposud jen samou vodu. Není
možno tu v okolí něco koupit. Na celý tábor (16 lidí) sehnalo
se stěží 6 1 mléka, pro které se musí chodit až do Bratroňova.
Ráno je čaj, v poledne včera trochu kaše a dnes po 3 lívan
cích (doma sním jich aspoň 12 bez práce) a hrachovou polévku
a večer čaj s mlékem.
Svojsík je člověk velice milý, rád by vyhověl, což ale nyní
nejde při nejlepší vůli. Všichni nadávají a chtějí odjet, ač
nyní poněkud se poměry zlepšily a my jsme po dvoudenní práci
vystavěli si výborná kamna.
Nevíš ani, jak tento " skautink " je pro mně po jedné stránce
výbornou věcí. Nevíš ani, jakou cenu nyní pro mě má kousek
okoralého chleba. Dnes poslední skyvečku jsem dojedl, kterou
jsem schovával na dně ruksaku. Jinak je tu pěkně, zvláště
večer. Tu zažehne se jeden velký táborový oheň, všichni pose
dají dokola a vykládá se, humor jen proudí a každý se směje,
nebot mezi námi jest jich několik, kteří opravdu humorem
vládnou. Poměry stravovací se již sice zlepšily, ale pro mě
by přece bylo výhodnější, kdyby mi posílala několik těch kolá
čů nebo něčeho, Čím bych hlad svůj zažehnal. Já totiž lituji
právě toho, že zdravý hlad, který jsem nikdy doma nemíval,
se zde u mě objevil, a že ho nemohu ukojit, ač vím, že naježení
nyní by mi způsobilo opravdu značně ku zlepšení zdraví.
Proto nezapomínej a posílej l
První noci jsem vůbec nespal, až teprve včera jsem usnul
spánkem udřených. To nevyspáni na mě právě tak hloupě působilo,
že únava ještě vzrostla. Na psaní těchto pár řádků něměl jsem
času tehdy, stále jsem pracoval, až dnes teprve po prvé dosta
li jsme po obědě hodinu odpočinku. Lístky jiné psal jsem
v chvatu a rychle v ústraní.
Také chyba jest, že je tu (v horách) vlhko a chladno. Přede
včírem v noci začalo pršet a my spali ve vodě. Myslel jsem,
že dostanu rýmu, ale odnesl jsem to jen lehkým bolením hlavy.
Dnes a včera jest pěkně a slunečno, proto také naše nálada
jest mnohem lepší.
Staří skauti říkají, že tento namáhavý život je jen ze začátku.
Pozděj prý jsou jen zábavy a hry. Těším se již na příště.
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Jsou zde hoši přihlášeni na 3 neděle, měsíc a celé prázdniny.
Já myslím, že by mi stačilo zůstati zde do l.VIII., nebot
všechno již bych ze skautovštiny pochytí a nebylo by nic, co
bych neznal, nebot v pozdější době plyne den paralelně za dru
hým. Doufám, že budeš srozumněna. Doma pak pořádným "futrováním" si vynahradím práci. Mnoho jich za tři týdny odjede. Já
tím spíš, poněvadž nevím, co tatínek. Bude rukovat ? Má naději
na reklamaci ? Tak mě bolí ta nejistota a neúčast na našem
rodinném životě, nebot jsem od Vás doposud nedostal ani řádečku.
Dnes mi pan profesor říkal, že by moh Šimečka přijmout. Al při
jede. Tomu bude již lépe. Bude po hlavní práci a jídlo, bude-li
se mu posílat, povede se mu dobře. Nebot jinak je tu příjemně.
Lesy jsou krásné a bohaté na borůvky a hříbky. Osoby tu neuvi
díš. Zvláštní je to za noci. Já měl předevčírem noční hlídku
od 11 - 1. Byla krásná, ale studená noc. Jen 6° Celsia. Bylo mi

zima, zvláště na kolena. Včera jsem si vypůjčil delší kalhoty
od jednoho soudruha. V těch se mi spí lépe a proto jsem se dnes
také řádně vyspal.
Šimečkovi radím, aby přišel. Až přijede, budou již stany stát
a tu teprve nastane pravý skautský život. Já bych tu zůstal
třeba celé prázdniny, ale jest třeba učiniti také něco pro duši
a také ušetřiti Vás, kteří jste mi tak ochotně peníze na poba
vení těla tyto prázdniny poskytli.
Chci totiž od prvního také studovat a studium účelně spojití
s tělesnou prací na Svatém Kopečku. Zde stal bych se hotovým
barbarem. A my letos toho ve škole beztak mnoho nenadělali, a
proto myslím, že bude nejlépe, když se také něco naučím, co by
mé vědomosti zvětšilo. Zde není času ani na chviličku čtení.
Ta hodinka po obědě tak tak stačí na chvíli odpočinku. Za ty
tři týdny se zotavím od školního vzduchu báječně, a nechci Vám
činiti nova, zbytečná vydání dále. Beztoho nového bych nic ne
uviděl, nebol z místa, kde jsme, se nehneme, až pojedem domů
na konci prázdnin.
Srdečně Vás všechny zdraví
Váš syn Jiří
Šimečkovi, bude tu pro něho výborná škola. Já zase se tu naučím
jisti. Uvidíte, jakou budu mít sílu, až přijedu a hlad na všechno.
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5.

23.VII.1916

Milá maminko !

Dnes jsem obdržel Tvůj třetí balíček. Díky za něj! Přišel
mi velmi vhod. Doufám, že s ním až do příští zásilky vysta
čím. Mimo to prosím, abys mi poslala ty okované boty. Je
zde totiž vlhko, hebot již třetí den prší od rána do večera,
jsem však již úplně otužilý a nic si z toho nedělám, jen
vtipy. Jsem chválabohu zdráv, čemuž se velice divím, nebol
jindy doma z desetiny takových chladen bych si uhnal angínu
a rýmu. Cvičíme nyní každé ráno nazí skautská cvičení. Potom
je člověku teplo i při sebevětší zimě. Jídlo se také poněkud
zlepšilo, nebol odešli dva domů a tak připadá z nás na každého
asi 1/2 1 mléka denně. Jest tu hrozná bída o mastnoty. Domlu
vil jsem se s jednou selkou v Kejžlicích (1/2 hod.od tábora)
a budu od ní dostávat (ještě s Čáslavským) 1/2 kg másla týdně.
Příjemných chvil je tu spousta, nebol tábor již stojí a my se
můžeme oddát skautským hrám. Škoda, že Šimeček, ač mohl, sem
nepřijel. Zde totiž je to ze všech nejlepší, nebol s panem
prof.Svojsíkem jdou jen ti skauti, kteří se nejlíp chovali.
Je to tedy jakási odměna.
Chléb posílejte, ale není již třeba tolik. Dostáváme chlebenky
jako pro " těžce pracující ”, Hlavně buchty. Udělej mi ty
" cihly ” a hodně moc! Potom trochu mletého cukru. (Žkoláda je
mi tu velmi vhod. Potom zase pár těch svíček. Jedna stačí mi
jen na jednu hlídku.
Zdravím Vás všechny a jsem
Váš Jiří

Pošli další co nejspíš. Že to nesním, se neboj I
Hlad je nejvěrnější přítel skauta. Peřina je báječná.
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6.

28/7.1916

Milá maminko !

Dnes jsem dostal Tvůj lístek, v kterém píšeš, že jsi nedostala
ode mne ani lístku. Nevím, kdo komu má vyčítat. Já psal již
od obdržení všech 3 balíků třikrát Tobě i Karlovi, ale nedostal
jsem od nikoho po 5 dní ani lístečku.
Jídlo mi úplně již dnes došlo a jsem na holičkách. Všichni kole
gové dostávají 2x týdně po balíku potravin a já již nedostal
nic přes týden. Poněvadž mi není možno žít jen tak, ač je to
teď lepší s kuchyní, musím,opravdu musím sahat do těch peněz,
co jsi mi s sebou dala a bude-li to trvat ještě pár dní, nebudu
mít ani groše. Jinak se mi vede velice dobře. Jsem otužen a
nic mě nerozhází, jen hlad. Jíme jen 3 x denně. K snídani čaj,
oběd bývá slušný, jen trochu málo a k večeři zbytky, vlastně
"útržky" od oběda, poněvadž by nic nezbylo. Pošlete proto honem
něco a hodně moc. Nebot nevíte, co provádíme, že tak hrozně
trávíme.
Pošli mi : buchty, trochu chleba, máslo (to si tu kupuji, ale
je hrozně drahé) nebo sádlo, špek, čokoládu a nějaké osvěžující
bonbóny. Psal jsem Ti to konečně ve třech lístcích, které dou
fám dostaneš. Hodinky mi nejdou. Pošlu je domů a pošlete mi je
opravené. 3 již odjeli domů.
Pozdrav všem.

Váš

Jiří.

Uzeninu také. Za ty peníze, co jsou u Nováka k dobru, kupte
skautskou hůl, ale tu nejdelší. Potřebuji to nutně. AÍ mi ji
pošlou sem.
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7.

2/8. 1916

Milý tato !

Včera jsem obdržel balíček od maminky a moc za něj děkuji.
Přišel mi velice vhod. Vede se mi dobře, jenže stojíme tu
blízko samých změn. Pan prof. Svojsík má tu bratra Arnima,
barytonistu z opery v Kolíně nad Rýnem. Počasí je tu lepší
a spíme proto ve stanech otevřených a bez svetrů. Hlavní
však věcí jest, že táboření bude brzo ukončeno, nebot vydali
jsme skoro všechny své peníze a většina jich bučí nechce, buď
nemůže připlatit.
Tak kolem 10. se rozjedeme po měsíčním skautování. Chopil jsem
se příležitosti, jak jsi mi psal, a dosáhl jsem, že přítel
Demel mě vezme s sebou do Prahy na pár dní. Těším se na to
báječně. Divadlo tam začíná od 8.hod. a tudíž budu snad moci
se do něj podívati a nahradit si to, co jsem ztratil. Jenže
budu potřebovat peníze. Já zde vystačil a nemusel psát domů
(skoro všichni si ještě nechali poslat), ale nezůstane mi
skoro nic. Věci své bych poslal domů a jel bych přímo se skauty
do Prahy. Kdyby se mi to podařilo, byl bych tomu velice rád.
Není-li to však možno, pojedu hned do Prostějova. Ve skaut
ském však do Prahy nemohu, neboí nevypadá příliš gentlemansky.
Budete mi muset poslat nějaké lepší šaty, límec, košili a
všechno. Bude třeba dát pozor, aby někde nebyly díry. Tak
prosím, uvaž to a hned mi zpět napiš svoji radu a přání.
Otužil jsem se náramně a zesílil. Budu se loučiti s táborem
dost těžce. Však Praha !
Těším se na Tvůj lístek. Pozdrav mamě a všem 1

Váš

Jiří

(Dopis A.B.ávojsíkovi - č. 534)

Prostějov,leden 1917
Velevážený pane profesore !

Především děkuji Vám za lístek, který mě nesmírně překva
pil. Byl jsem velice překvapen tím, že známý mi (ze svých spi
sů) dr. Chalupný mé narychlo napsané črtě, které jsem žádné
větší ceny nepřisuzoval, přisoudil cenu literární.
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Byl jsem tím velice potěšen a snad i pozbuzen k další
práci literární, kterou se zabývám jen ve chvilkách nudy nebo
odpočinku. Panu dr. Chalupnému bych napsal velice rád, jenže,
bohužel neznám jeho adresy. Snad dostanu dříve dopis od něj
samého.
Co se týče skautingu v Prostějově, má se to takto:
všichni, kteří s radostí tohoto vznešeného díla by se chopili,
jsou na vojně. Zvláště náš bývalý prof, tělocviku Procházka
byl by jistě s radostí převzal protektorát. Mimo to, na naší
reálce (díky bohu, že jsem na gymnáziu) jsou takové poměry,
jako snad nikde.
Ředitel veřejně se proti skautingu vyslovil a prof.Cvetler,
o kterém jsem Vám již říkal, kvůli tomu nemůže, ba snad ani
nesmí se skautingem nic začínati. Já však propaguji zde skauting horlivě a doufám, že letos v prázdniny se s několika
nováčky osmělím přihlásiti k Vaší družině. Samostatně podnik
nout nic nemůžeme. Jinak tu nic nového. Já studuji pilně
(hlavně však vedlejší předměty) angličtinu, frančinu, hudbu
a literaturu, takže volných chvil nemám skoro vůbec.
Vzpomínám často na Vás a ty báječné prázdniny v přírodě
a zůstávám
Váš Jiří Wolker
Matinka a tatínek děkují za Váš pozdrav a opětují jej.

8.

Drahá maminko !

10.VII.1917

Jsem již konečně v táboře. Cesta sem nebyla mnoho příjemná,
poněvadž většinou jsme ji přestáli na plošinách vozů, nebol
vlaky byly děsně natřískány. Mimo to lilo bez ustání a velice
se ochladilo. Vůz, který měl pro zásoby a potřeby všeobecné
přijet, bylo toho na 2q, nepřijel, a my to museli táhnout.
Nejtěžší při tom bylo, že velká bedna se nám ve vlaku roz
sypala a do mouky pršelo. Do Krásné Hory jsme přišli úplně
promočeni. Než jsme přišli do tábora, zase to na nás uschlo.
Spali jsme bohudík ve světnici a na slámě, nebol v lese bylo
velice vlhko.
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Je tu dosti chladno. Skoda, že jsi mi nedala sandály, nebot
boty jsou úplně promočeny. Angina mě trochu trápí, ale jinak
se mi vede docela dobře. Snáším to mnohem lépe než loni. Jen
kdyby bylo hezky.

Adresu pište jinou:

J.W., skautský tábor u Lipnice
via Světlá nad Sázavou

Tak poštu spíše dostaneme.
Právě teď jsem jmenován Svojsíkovým zástupcem, což je gradus
nejvyšší.

Pozdrav tátovi a Karlovi.
Váš Jirka

9.

14.7.1917

Milá maminko !

Jsme již trochu vpraveni ve starý skautský život a já jsem
doposud, až na rýmu zdráv. Jen mám tu děsný hlad, nebot balík,
o němž píšeš, že jsi jej v pondělí poslala, doposud nepřišel,
ač dnes sobota. Kdyby nebylo Karla Wichterla, snad bych byl
umřel hladem. Neztratil se ? Druhá věc, která je tu nepříjemná
jest veliká zima v noci. Včera bylo 5°C a dnes 3°. A já dnes
měl v té největší zimě ( od 4 do 8) Čtyři hodiny hlídku.
Promrzl jsem pořádně. Moje dečky jsou velice tenké a řádně
pod nimi i jindy promrzávám.
Vše to však snáším velmi dobře, ba přímo výtečně. Docela jinak
jako vloni. Mám již ten skauting v krvi. Karel vede si dosti
statečně, jenže má těch skautských vlastností (bystrost atd.)
velmi pomálu.
Prosím bysi mi zaslala Hvězdné nebe a hlavně chléb a tabák.
My vůbec chleba nedostaneme (já a Karel), nebot je přidělena
nesmírně malá porce, a my si máme nechávat posílat z domu.
Pan prof.Svojsík děkuje, za co ale nevím.

S pozdravem

Jirka
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10.

16/7 (1917)
na Lipnici

Milá maminko !

Dnes jsem konečně obdržel balíky (2). Ležely přes neděli
na poště. Ten papírový jest dosti rozbit, jsem zvědav,
v jakém stavu jest uvnitř. Chléb posílej mi pravidelně,
nebot my chleba nedostaneme (prozatím nedostal ho ještě
nikdo a jest pochybno, dostane-li se vůbec). Pečeme si
chléb sami.
Jinak mám se opravdu dobře. Počasí je slušné, jen zima
v noci jest hrozná. Předevčírem byly 3° a včera 2°! Dnes'
to ještě ušlo. Zásobování, až na chléb, také ještě ujde.
Mléka dostáváme na 11 lidí 8 1., což stačí. Vajíčka á 40 h
nebo 30 h. Brambory však vůbec nikde. Střešně (první balík
jsem rozbalil) vzdor dlouhé dráze, jsou úplně neporušeny a
pochutnávám si na nich. Skautovat hodláme (všichni) 4 neděle,
ale možná bude toho více.
Co dělá tatínek a Karel ? Kde je stařeček Skládal ? Napište
mi adresu na něj.
Mám trochu rýmu, ale jinak jsem zdráv.
Karel Wichterle rovněž a myslím, že se mu zde líbí. Přál
bych si to nebol může pro skauting mnoho vykonat.
Zdraví Vás všechny
Jirka

Chytli jsme 2 krahujce (živé)
Pošli mi prosím, podvazky ....
11.

Milý tatínku !

19.VII.1917

Dnes je již desátý den táboření. Uteklo to tak rychle, že to
ani nemohu řádně pochopit. Mám se dobře, jen své angíny, která
před dvěma dny naoko zmizela a včera zase propukla, se nemohu
zbaviti. Jinak jsem zdráv. Balíky jsem oba dostal.
Karlovi W. se stala nehoda. V balíku, ve kterém mu posílali
kroupy, mouku, kávu, cukr, krupici, hrách, vše se smísilo
v císařskou směs. Sáčky papírové se cestou potrhaly. Bylo
lkáni, bylo prubání. Nyní leží tato směs ve vůdcovském stanu.
Svojsík se o ní vyjádřil takto: "Hledá se charakter, kdo by
tento problém rozluštil".
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Dnes jsem úplným vládcem tábora. Svojsík odejel za aprovisací
do Prahy a já jej tu zastupuji.
Snad to půjde dobře, nebol všichni hoši mě mají rádi a po
slouchají mě.
Zdravím Tebe a maminku. At mi prosím pošle: tužku s černou
křídou a podvazky.
S pozdravem

J irka

12.

Milá maminko !

20.VII.1917

Včera o 9 h. večer dostal jsem Tvůj expres balík. Zhodil
se mi výtečně. Prosím, nezasílejte mi expres, musím totiž
platiti za to 2 K tomu, jenž to až do tábora přinese.
A to byly prvé peníze, které jsem utratil.
Chci si ti našetřit na " Evžena Oněgina ".
Jsem nachlazen. Má angina s rýmou mě dosud neopustila.
Také K.W. není jaksi pořádně zdráv. Jinak se máme dobře.
Zásobování ještě ujde. Vajíčka neposílejte. Rozbila se
cestou. Bonbony jsou mi velice vhod.
Odpusl, že tak škrábu, ale musím být za dvě minuty hotov,
nebol Hoppe odchází již do Lipnice.
S pozdravem

Jirka
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13.

22.VII.1917

Milá maminko !

Vzpomínám velice často na Vás. Vedlo by se mi tu dobře, ale
proklaté nastuzení, které jsem cliytl v Prostějově, neustupuje
a já jsem pronásledován všemi možnými fázemi nastuzení. Mám
anginu, rýmu a nyní nejhorší ze všeho kašel. Dnes jsem pro
něj celou noc nespal. Je mi to dvojnásob nepříjemné, ježto
pan prof. Svojsík je již skoro týden v Praze za vyřízením
aprovisačních záležitostí a starost a odpovědnost za celý
tábor leží na mně. Proto nemohu ulehnout jako K.W. Odbyl si
též nastuzení, ale ležel celé 3 dny a jest již zdráv. Ale
skaut z něho nebude. Vyhýbá se práci jako čert kříži.
Těším se, že dnes snad již p. prof.přijede a že si trochu
odpočinu.
Snáším však vše toto poměrně dobře a doufám, že mě lesy brzo
uzdraví. Nemějte o mě starostí.
Chyba, že je tu stále zima - dnes v noci na mé hlídce byly
3°C (od 2-4 h). Nikde není tak zima jako tu.Pošlete mi,
prosím,cukrlátka proti kašli.
Líbá Tě

14.

Jirka

Koresp.lístek matce :

Dnes došly nám úplně zásoby mouky. Máme sice aprovisační
otázku vyřízenu, ale chléb ani mouku jsme dosud nedostali.
Proto všichni máme domů napsat o 2kg bílé mouky. MůŽete-li,
prosím, pošlete. Odpuslte, že spěchám, má to být okamžitě
vyřízeno.
Je mi již lépe.
Jirka
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15.

Pohlednice z Něm.Brodu :
Milý tatínku !

26.VII.1917

Jsme s p. prof, v Německém Brodě vymáhat si chléb a mouku
na hejtmanství. Jest nám z místodržitelství přidělena, ale
nechtějí nám ji tu vydat. Nyní se poměry poněkud zlepšily.
Je mi dnes trochu lépe, aspoň jsem prospal celou noc.
Prosím maminku, aby mi poslala vodové barvičky. Snad nějaké
sežene. Budeme tu ještě asi 2-3 neděle.
S pozdravem

16.

Jirka

Koresp. lístek s datem

30.VII.1917

Milá maminko !
Tečí jsem dostal balík. Přišel mi velice vhod, nebol neměl
jsem již opravdu ničeho. Angina přešla, rýma jest již dosti
potlačena, ale ke kašli přidaly se mi zase žaludeční těžko
sti. Nejím skoro nic, než trochu mléka. Mám to letos zkažené.
Dnes dělám dietu.
Pozdravuji Vás. Přijedu kolem 10. nebo snad něco dříve s K.W.,
který tu nezůstane do konce. PoraSte mi. S ním či vyčkat
až do konce.

Pozdrav

17.

Milá maminko !

Jiří

30.VII.1917

Jak se mi vede, je těžko popsat. Celou noc kašlu, ráno cvi
čím a koupám se jako zdravý, až zase na záchvaty kašle.
Žaludek mám také zkažený, ale jím dosti (nejméně ze všech)
bez chuti. Ležím stále na slunci. Jest tu velice horko
poslední dny a doufám, že to trochu mé kašlání zažene. Prší
tu velice málo, takže nám mlynář nemůže semlít obilí.
Najím se tu dosti. Skoro bych řekl, že lépe, ba opravdu lépe
než loni. Jest nás totiž jen 11. Brambor však nemáme. Míváme
skoro denně maso nebo pečeni. Tolik ho ani doma nedostanu.
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Zato však stoupá i taxa. Den bude stát asi 3 K. Proto prosím,
zašlete mi laskavě 20 - 30 K do táborové pokladny, nebot žiji
již na dluh, a na cestu domů. Přijedu asi v sobotu 11/VIII o
1/2 5 odpoledne na staré nádraží. Spojení jest velkolepé.
Vyjíždím ráno o 1/2 8 z Něm.Brodu. Ve čtvrtek jede do Prahy
p. prof. Budu pár dní vůdcovat. Jen abych nebyl zase nemocen
jako posledně, když odjel. Zároveň odjíždí také z táboření
Borůvka. Požádám jej, aby mi koupil (antikvárně, bude-li možno)
Čajkovského "Pikovou dámu". "Evžena Oněgina" si mohu opatřit
doma. Chci totiž nyní místo knih kupovat noty.
Já tu sobě nekoupil téměř ničeho. Jen musel jsem na některé
věci přispět, platit pohlední lístky, expres balíky a potom
mléko, které jsem si soukromě kupoval. Mám svých peněz asi
11 K ze 25, co jste mi dali.
Pozdravuji Vás a těším se na brzké shledání
Jirka

18.

2.VIII.1917

Milá maminko !

Píši Ti tento lístek v noci o 1/2 11 ve vigwamu. Nad námi zuří
bouře, bije hrom a blesky se křižují. Na plachty stanové prší
jako krupobití.
Ted jsme tu měli veliká horka. Doufám, že se to s mojím zdravím
zlepšilo, ač dnes večer zase mě začala bolet hlava. Kdybych
zase dostal rýmu, tak nevím, co bych udělal. Měl jsem již té
smůly dosti 1 Prosím též o peníze, nebot s těmi, co jsem dal
(60 K) do spolkové pokladny, nemohu vystačit a žiji již na dluh.
Asi 30 K. Potom na zpáteční cestu.
Přijedeme určitě v pátek 11. t..m. po 4 hodině odpoledne do Brna.
Máme dobré spojení.
Pan prof, jel zase na 3 dny do Prahy a zase vůdcuji tu sám.
Jde to snadněj než po prvé.
Těším se na brzké shledání
Nazdar

Jiří
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19.

4.VIII.1917

Milá maminko !

Ted jsem otevřel balík od Tebe. Bohužel, pohled byl hrozný.
Ovocná štáva " Irol" úplně se vylila na košile, spodní kal
hoty, salám, moučník a vše se prosáklo velice řádně. Kdybych
si nebyl včera vypral košili, neměl bych nyní co obléci.
Salám prosáknutý malinovkou, hnije. Musela být velice mizerně
ucpána, nebot nezůstalo jí ve sklenici ani kapky a muselo se
to vylít hned v Prostějově, nebol už to bylo částečně vyschlé.
Košili jsem hned hodil a prádlo vymočit. Snad to pustí. Mám
to smůlu ! Včera mi bylo lépe a doufal jsem, že konečně nadešla
doba štěstí. Ale přes dnešní chladnější noc dostal jsem znova
rýmu, tak prudkou, Že ani nemohu nosem dýchat. Bude to asi
chronické nachlazení. Těším se již, že Vás v pátek uvidím,
nebot co je to za skautování, když pohlédnu-li do slunce,
musím kýchat, a ne smát se. Prášky zásadně neberu, jen v nej
nutnějších případech.
Na shledanou

Jirka

20.

Telegram ze Světlé n.Sázavou datovaný

8.VIII.1917

Ježto tábor končí dříve, přijíždím ve středu v 4.
Jiří
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VOLYŇSKÝCH SKAUTŮ
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STŘEDISKO

JUNÁK

SKAUTSKÉ

VE

VÝCHOVY

VOLYNI .

Historie, práce a život volyňských skautek a junáků.,
sestavená z vyprávění pamětníků , zakládajících členů
junáka ve Volyni, vzpomínek, zkušeností a prožitků
br. Jaroslava
Pobudy - Čerkese .

Volyně, říjen 1985 - duben 1986,

Na titulní straně fotografie linorytu br. Čerkese k 50.
výročí založení Junáka ve Volyní.
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Věnuji jako výraz velkých díků, za porozumnění, pomoc
a lásku, své milované ženě Dáše - skautce Kaňce, která
v době mé práce v Junáku a hlavně v dobách po skončení
činnosti prožila se mnou oddaně a statečně celé toto
období .

S úctou a vděčností musím vzpomenout našeho milého skaut
ského táty br. náčelníka, profesore RNDr. Rudolfa Plajnera,
který mi byl vzorem svou prací, který jo čestným členem
Junáka ve Volyni a který mne utvrdil v některých mých názo
rech na rozsah táto práce. Vše dobré v tomto roce 85* naro
zenin a vřelé díky milý bratře.

Velký dík patří dále br. Václavu Kunešovi - Bidlu za
obětavou práci na ve ch fotografiích, které jsou Jeho
dílem a bez nichž by tato práco postrádala mnohé.
Děkuji taká br. Felixi Čihákovi - Fízovi za podnět k této
práoi. Uvažoval jsem o ní již dávno, ale neměl jsem dost
odvahy a nejdůležitější je přece začít. Vřelé díky milý
bratře.

Děkuji také všem,kteří sebemenším přispěním pomohli na
svět tomuto neumělému dílku, které má jen jodiný cíl zacho
vat kousek historie tá malé skupinky odvážných, kteří v ro
ce 19aJ položili základy Junáku ve Volyni ca t.ch ,kteří v
tomto díle pokračovali, řrosím o shovívavost při posuzová
ní, protože touha byla veliká, zkušenost malá a potřeba
nesmlouvavá. lak jsem tedy podle tonfucia $ ” Rozsvítil
alespoň malou svíčku, než proklínal tmu

Jaroslav

Pobuda - Čerkes.
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Pošumavské krásna stráně,
hurá, hurá, Volyně !
Skauti, skautky žijte věrno,
v naší velká rodině !
Zdar, zdar, zdar !!!

Starobylá městečko, lepe obec, bylo koncem 10.století spolu
a celým okolím, patrně za Boleslava II,darováno pražské ka
pitule, jejíž probošti vlastnili kromě Volyně,ještě asi 20
vesnic.lada vesnic zůstala ve správě královského vladaře
a byla nazvána "Újezd volyňský",tzv, Králováci. Dokládá to
listina královny Kunhuty z r.1271. Ztéto doby pochází taká
volyňská tvrz.
doku 1299 povýšil probošt svatovítské kapituly Oldřioh Voly
ni na město a tím započal rozvoj hospodářského a politického
života.
Tolik velmi stručně z dávné historie městečka, zvaného "Brá
na Šumavy," kde se dne 10.dubna, památného roku 1923 zrodil
oddíl Junáků-skautů ČSR,
Z této histérie víme velmi málo, ale přocs jenom tolik, abych
zaznamenal pro parně% dalších generací to, co jaom se dověděl
z rozhovorů s pamětníky,
Junák ve Volyni byl založen bratrem Antonínem Bízkem, synem
volyňského mlynáře, Br, Bízek ae narodil 18.6.1904 ve Voly
ni, Byl absolventem zemědělské školy a pak dále studoval v Pra
ze,Zde také poznal novo se rodící skutské hnutí,které mu
svými zásadami a způsobem života v přírodě tak učarovaly,
Že po návratu do Volyně, zakládá skautský oddíl, který mol
na počátku pouze deset členů. Skauti schůzovali v krásné
chatě na Ostrovci, itterou jim půjčil otec br. Bízka pro jejich
Činnost. Chata se nacházela v rohu parku (tehdy pozemku Bízkových),který je dodnes vtořen vodní stokou z Bízků mlýna
a kolmým přepadem do řeky Volyňky. Je to dodnes velmi krásné
místo. Chata byla někdy v roce 1965 pro špatný stav zbořena.
Junáci uspořádali hned v roce 1923 svůj první tábor v Páleni
cích na břehu řeky Volyňky, poblíž dnešního lomu ČSD. Podni
kali výlety na blízký hrad Helfenburg a rovněž tábořívali
pod vrchem Bethánem u Volyňky,poblíž chaty Ant. Bízka. Těchto
výletů se zúčastňovala i děvčata, jednou z nich byla sestra
br.Bízka, provdaná Helena Zezulová, akademická malířka. Skautky
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Později asi v roce 12b,založily samostatnou družinu o šesti
Členkách. První r'dkyni táto družiny byla sestra br. Bízka
Helena Bízková.
K ozřejmění a doložení této první kapitoly junáctví ve Voly
ni jsem použil několika vzpomínek br. Antonína Bízka se kte
rým jsem několikrát hovořil. Dalším pro nás velmi cenným do
kladem je dopis br. Josefa Votavy, volyňského rodáka a jedno
ho z prvních deseti junáků, který dlouhá léta pracoval jako
intendant krušnohorského divadla v Teplicích a který se zú
častnil našeho Junáckého dne v květnu 19$9 ve Volyni. Po této
návštěvě mně poslal dopis , ze kterého uvádím s
"Rád a spotěšením jsem z Teplic v neděli 25.května mezi vás
přijel, abych s vámi oslavil 45. výročí založení Junáka ve
Volyni. Byl jsem jediný z deseti, kteří 5.Července 1923
v 6.hod. ráno odjížděli na prvý tábor v>lyňských skautů. Téhdy
jsme tábořili v ohybu řeky Volynky u Malenic. ťábor byl posta
ven ve tvaru podkovy a měl jeden stan vůdcovský 0 podsadou
a pět jehlanů vojenských, zelených. ťotom jeden větší stan
pro kuchyni a jeden pro jídelnu. Tábor byl čtyřtýdenní a byl
narušen velkou povodní, která nám do ránu vytopila všechny
stany a odnesla loáku, včetně uskladněné zeleniny. Během denní
doby měl hlídku jeden, v noci dva skauti, střídali jsme so po
dvou hodinách a hlídali při malém ohni, flikdy se nám nic nesta
lo, lidé nás měli rádi a cesta do Malonic pro mléko a potraviny
byla rekreací. Bylo tehdy zvykem, že majezní lidé, jako br,
Bízek a Javornický, dodávali zdarma a rádi potraviny a hlavně
limonádu, na níž jsme se vždy těšili.
dok před tím jsme již byli na putovním táboře na Helfenburku,
Bavorově a Vodňanech, Tohoto tábora se zúčastnili 1 VI.Hošek,
0.Rys,J,Stanek, A.Vodvařka,a J.Votava. Stálého tábora v roce
1923 u Malenic: A.Bízek, vůdce, J.Staněk, J.Vojík, J.Javornic
ký, Old.Rys, Brich -joderer, Eda Lederer, Jan Simák, Ant.VotaVa,

Jos. Votava.
Další tábor byl asi dva roky na to u Zábrdí, kterého jsem se
již nezúčastnil............... Byly to krásné chvíle našeho mládí.
Protože mládí je dobou zrání, přeměna dítěte v opravdového
chlapce či děvče, které se v Junáku naučí chápat smysl života,
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pocit zodpovědnosti jednoho k druhému, pocit soběstačnosti,
lásky k přírodě a lásky k vlasti. Tak jsme to chápali my,
před půlsroletím, tak pokračujte i vy v době, jež se pro vás
zove mládí ........................... "
Zařazuji nyní další část dápisu, která sic? ohřánologicky ne
souvisí, protože se týká naší oslavy, ale přece jen si myslím,
že oddělit dopis od sebe, by ztratilo souvislost, tak tedy
br. Votava dále píše t
"Především vaše klubovna, vlastně dadnioe. Takouvou nemá žádný
oddíl Junáka od dumavy k Tatrám. To prostě není nikde vidět a
já vám mohu říce,že jsem něco podobného neviděl ani v Německu,
Polsku a Mačtaraku. Lépe a originálnější jsem vidci v Rakousku,

ovšem tam na to mají. Tolik místností, kolik máte vy, nemají
nikde. Krásná úprava, prostě prima.
Nikdy bych si nepomyslel, že bude ve Volyni sedm oddílů, tehdy
nás bylo deset, ale to byly usi ty začátky,"
Dále píše náš milý bráška taká kritická připomínky a hlavně
rady jak dál a končí slovy t
"Pojedu na skútru Šumavou a zajedu zaoe za vámi. Věřím, že až
v roce 1973 budete slavit půlstoletí, pomohu vám s oslavou
jak se patří. Máme zde jiná možnosti a podmínky." Osud však
šel jinou cestou a půlstoletí jsme již oslavit nemohli.
Volyňstí junáci se řídili skautským zákonem důsledné, byli tedy
také dobrými hospodáři, jak dosvědčuje pro nás vzácný dokument,
vkladní knížka Občanská záložny ve Volyni, kde je po heslem
1. oddíl chlapecký Junáka ve Volyni uvedena sice skromná suma,
ale dokládá, že Junáci se měli čile k díla.
Bratr Antonín čížek, zakladatel Junáka ve Volyni, ze-cžel 19,10.
1982 ve Volyni a těmito několika řádky mu vzdáváme dík a vděčnou
vzpomínku za lásku, obětavost a bratrství, která projevil.
Asi v roce 1926 posílil ady junáka br. Jan Janoušek, další
vůdce oddílu, narodil se 25.3.1906 ve Volyni. Z té d ,by máme
jediný snímek, kde uprostřed je bratr Jan Janoušek, zleva Jan
Bimák, rádce a zprava Brloh Lederer,člen oddílu v němž v tá době
byli Členy i br.Rudolf Koubek (nyní RNDr.,pracovník Hydrometeorologického ústavu v řraze,který je znám z 5eskosl.televize,kde
dlouhá léta hlásil předpovědi počasí) a Jan Buděčínský ( JUDr,,
právník ve Volyni o kterém se ještě zmíním později) .
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všechna činnost Junáků a skautek se konala v klubovně
na Ostrovci, až do roku 1940,
Je radostné, že na'>e milá sestřičky, kráčely vždy ruku
v ruce s námi a že jejich volyňská cesta je takřka od
počátku společná. Dokládá to i činnost sestry Heleny
Bízkové - Zezulové, která ve Volyni skautovala a po skon
čení druhé sv-tuvé války,kdy již byla akademickou malířkou
a msobila v Jihlavě,důrovala Junáku v kůži vypracovanou
skautskou lilii, která mola být použita pro vazbu knihy
na kronika. Celá tato deska se zachovala a je pro nás
cennou památkou.
Další varnou a od anou skautkou, která i dnes ve svých
81 létech, když vypráví o svém skautování,má v očích jis*
kérky radosti. Je to sestřička /uma Jarošová, nar. 13.12,
19)4 ve Volyni, absolventka obchodní Školy, Svoji dráhu
skautky započala ve Dvoře Králové n.Bab.,kde shodou okol
ností i já, ale v litech 1948/49 skautoval, mám zde své
spolubratry a stále na p.o díl Junáků, který Jsem vodí
a tábořil s nimi v Potštejne, vzpomínám. Sestra Jarošová
s nadšením na "dvoráky” vzpomíná a zúčastnila se o nimi
i mezinárodních skautských táborů v roce 19«--b v Praze a
dokládá to několika vzácnými fotografiemi, které jsem do
našeho spisku zařadil i když s volyňskou historií snad
přímo nesouvisí. 3estra Jarošová ve Volyni vždy ráda a
ochotné pomáhala a v pozdějších litech ( 1968-70) chodila
do našich luboven a besedovala se skautkami,
V roce 1340 byl Junák ve Volyni německými fašisty kruté
postižen a rozpuštěn. Za dobu od vzniku, odhadují pamětníci,
že mohlo projít skautskou výchovou cca 50 dětí z nichž
mnozí se k námjejich pokračovatelům,vždy o radostí hlásili
a nojen to.knozí vždy a podle svých sil i možností pomáhali.
Znovú. potvrzuji,že při rozhovorech s nimi a když byla zavo
děna řeč na to jejich skautování, nadšené vyprávěli, záři
ly jim oči a nic nenasvědčovalo tomu,že jim sedmdesátka
již utekla. Jsem nesmírné rád,žejsem s nimi hovořil a
získal skromné památky,dnes už mezi námi nejsou.

JUNJÁK

VOLYNĚ

V

ODBOJI

1939-1945

Llalá.ale statečná a věrná volyňská skautská, organizace
přinesla v boji proti fašismu i oběti, které nejsou právě
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malé a dokládají junáckou statečnost,odvahu,lásku
k vlasti i oddanost v plnění junáokého slibu a zákona.
Jsou nadevšechno jasným svědectvím, Že junácká výchova
a její vysoké etické zásady dovedou vychovat dobré, odváž
né a morálně vyspělé muže a ženy •
JUDr. Jan Buděšínský

velmi oddaný skaut, velký vlastenec, skautoval od r.
19^6 do r. 1930 a dále v junáku pracoval, dar. &L0.1908
ve Volyni, popraven v x.niahově 29.9.1943 v období Heydrichiády. Je známo, že při soudu vystoupil velmi neohroženě, odváš
odvážně a nekompromisně. Ha volyňském hřbitově má na Sotatém
hrobě vlevo od hlavního vchodu pamětní desku. Z ní je načé
fotografie.

Stanislav Helfert

syn ředitele ilospodúřskó (z m di lake) úkoly vc Volyni.
Jar, asi r. 1911, skautoval ve Volyni v létech 1924-30.
Byl to hodný a obětavý hoch. Umučen v koncentračním távoře
Terezín v r. 1942. Více se zjistit nepodařilo.

Erich Lederer

skautoval v létech 1923 až 192? ve Volyni, kde byl na
vychování u strýce. Byl Činný ve volyňské organizaci až
do roku 1940, byl židovské národnosti a s celou strýcovou
rodinou odvezen klatovským gestapem do Terezína. Nikdo
z této rodiny se živý nevrátil.
Jan Šimák rádce družiny, dlouholetý oddaný a zakládající

clon. iíar.asi r. 1911 Bal to hodný a obětavý hoch. Jeho
otec sloužil u policie a i syn později k policii nastoupil.
Pomáhal občanům a varoval je. Byl vyzrazen, zatčen klatov
ským gestapem a až do ronce války vězněn v Klatovech. Po
návratu v roce 1945 měl tak podlomené zdraví, že krátce
na to v roce 1946 žemřel .
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Touto malou kapitolkou, a několika řádky, vzdáváme Seat
volyňským Junákům, kteří položili životy za naši svobo
du a tím povrdili iaa cenu nej vyšší, že skautská výchova
je dobrou průpravou pro Život, že dokázala vychovala tak
vzácné a odvážná i své vlasti oddané muže.

JUNÁK VE VOLYNI PO ROCE 1945
Konec druhé světové války oslavila Volyně a její obyvatelé
s velikou radostí. Válka zanechala i v tomto městě svá sto
py na lidských životech, zničených objektech a pod. .Volyňští
Junáci přinesli také oběti, byli mladí, stateční a přáli si
žít podle skautských zásad a ideálů bratrství, čestně a odda
ně, tak, jak jim velel skautský zákon a slib.
Nově vznikající skautské středisko vděčí za svůj vznik br.
Standovi švarcvaldovi ( Akela-íihule), učiteli malotřídní
školy v Tvrzicích. Tento výborný úlovek a kamarád, velitel
okrsku Volyně -Vimperk ( Mistra Janu Husí), zástupce oblast
ního velitele j, íleydukovy oblasti ve Strakonicích opolu
s bratry P. Václavem Motejlem ( katecheta 1K církve), Karlem
Jolenem ( učitel , vedoucí střediska), Jiřím Klímou ( Diko
braz, vod. 2. odd.), Jaroslavem 1'raxlerem ( baghýrou , vod.
l.odd.), Bohumilem Chalupou ( Akela-děkan, ved. smečky Vlčat),
a sestrami Blankou Bárkovou ( ved. 1. old.) a Svatavou For
mánkovou ( zást. ved. l.odd.) pracovali od počátku na obno
vené volyňské skautské líše.
Sestry a bratři, jak jsem je výše uvedjal, pod vedením
P. Václava Motejla, prvního střediskového vůdce po r. 1945
začínají ve velmi skromných podmínkách, zpočátku bez klubov
ny a bez jakýchkoliv prostředků, bez základního vybavení.
Rozvoj činnosti dvou chlapeckých oddílů, jednoho dívčího
a jedné smečky Vlčat však rychle pokračoval.
Kaše středisko patřilo do okrsku Volync-Vimperk, jehož vůd
cem byl br. Btanislav švarevald a do svazku 9. Heydukovy
oblasti ve ^srakonicích jejímž velitele', byl átkpt. Veselý,
zástupci byli bři. otanislav ávarevald a Antonín levit -

Divous ze zákonic.Bkautky měl^ své vedoucí, nejsou mi
vsak známy, domnívám se však , že mezi nimi byla se. Libuše
Branců z Písku.
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Sestra
Bratr
Stanislav Švarcvald Anna Jarošová

Bratr
Antonín Bízek

Čl» kníř.ky

m

5lr. lil. knihy;

VKLADNÍ KNÍŽKA
OBČANSKÉ ZÁLOŽNY VE VOLYNI
Vklad na jméno:

P T

.

OBČANSKÁ ZÁLOŽNA VE VOLYNI,
t obmcieným ručením,

íůpsnné společcnslvo

, ^já~.

'

Pokladn^
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První klubovna
volyňských
Junáků

chata na vrchu
Betháně

Blízká

První volyňští
Junáci - zleva:
Jan Šimák, rádce
Jan Janoušek
vůdce oddílu a
Erich Lederer
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Výlet na Helfenburg
1923

Kuchyně
skautek
Dvůr Královén.L.
1924

Skauti a
skautky
ze Dvora

Králové n.L.
1924
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Indiánská Tee-pee
ses. Jarošová ve
druhé řadě uprostřed, r. 1926

Vedení táborů slovanských
skautů na balkóně prezidentské kanceláře v Praze r. 1926.
První zleva br.Nebeský,
Schwarcer, Mr.Hubert Martin,řed.mezin.skautské
kanceláře v Londýně.
Zprava: Dr. Šimánek, br.
Svojsík, Rössler-Ořovský.
Ostatní asi delegáti ze
zahraničí.
Věnováno z památníku ses.
Jarošové.
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Bra tr
Karel Jelen,
střediskový vůdce
1945

Vlčata na letním
táboře 1947
bratr Jan Soukupt
vůdoe smečky

Dům, ve kterém byla skautská
klubovna 1945-1950

Oddíl volyňských
skautek
v průvodu 1946
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Skautky na výletě
1945 ,
první vpravo ses.
Blanka Marková

Hezčí část oddílu
volyňských skautek
1946

Na letním táboře
v Lišově ses.
D.Vrhelová a A.
Vojtová

Letní tábor "U Koníře”
1948 Lišov
stojící s jídelní miskou,
ses. Naďa Režná.
ved. 2. oddílu
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Junáci začali svou práci v místnosti pekařského krámku
fy. Šimák v dome ep. I49 v ulici Mistra Martina ve Vo

lyni. Byla to místnost asi cj nit e výlohou, která v té
době dobře plnila i úlohu propagační skřínky. Místnost
byla svou zadní stěnou v terénu, velmi Ihká a poměrně
tmavá, podlaha z červeného xylolitu. Klubovna však byla,
začala se ihned zařizovat vlastnoručně vyrobeným inven
tářem , později byla doplňována totemy a výrobky z let
ních táborů a pod. Pro mne to byla nojkrásnéjší místnost
mého klukovského života, zde jsom prošil mnoho užitečných
dnů a naučil se žít podle junáckóho zákona,
středisková rada se scházela se svolením dp, děkana Ziky
v prvním patře budovy děkanství ve Volyni, v rohová míst
nosti s oknem do ulice (místnost směreqj k bývalé Občanská
záložně). Vím to dobře, protože jsem se několikrát středis
kové rady zůostnil. Rád bych zde několika řádky vzpomněl br.
P. Václava líotejla, skauta vřelého srdce a ryzího charak
teru, který pro rozvoj skautského hnutí v® Volyni věno
val všechen volný Sas. Pracoval velmi skromné, dával i
své finanční prostředky, ale co hlavně, všechen civůj um
a skoutské vědomosti. ,inoho jsme od něho získali. Díky
Ti milý bratře.

VOLYŇSKÉ

SKAUTKY :

Při získávání podkladů, pro toto psaní defilovaly před
mýma očima mladé hbité dívky, dnešní b-bičky a některé
již důchodkyně, nemohu se ubránit dojetí nad prostými,
neumělými, ale nadšenými větami tehdejších dívek, mezi
nimiž jsou i zápisy mé manželky. Jsou to nadšená slova
o životě volyňských skautek, které v roce 1945 poprvé
vykračují na samostatnou skautskou stezka ve společném
středisku,
1. dívčí oddíl vedla ses. Blanka Marková, zástupkyní
byla ses. Svatava Formánkové. Oddíl mel dvě družiny :
Modrou , pozdější Slunečnice a Hnědou, pozdější Vever
ky, Měl 37 členek z nichž uvidím : Alena Skopková,
Anna Kroupová, Jiřina Dvořáková, Svatoňová, Filová,
A*£ollerová, Anna Doubková, Anna 3rožová, Dušková,
V,.Rysová, A.Štětinová, fí.Hellerová, J.Vólmutová, M.
Frková, H.ííikšovská, D.Smolová, Zd.Hclečková, Korálová

55

8
j d.Koravcová,Salajková,£.ocházko vá, Ant,Popelková,Pihořo
vé,Masopustová, h.Páteřová, Jana Janoušková, D.Vrhelová,
V.fáclová, A.štětinová, J.Borovanská, M.Bízková, B.Krausová,
J.Adámková, jS.x«ikčovská.
Oddíl měl pravidelní družinová schůzky, rádkyně m->dré dru
žiny byla ses. A.škopková,rádkyní hnědá družiny ses.Korá
lová.Skautky poprvé samostatně tábořily v r.1946 pod Sedlmínem uřeky Blaníce nedaleko husineckó přehrady v okrese
Prachatice. Druhý společný tábor v r.1948 u rybníka Koníře
v katastru obce Lišov. Tábor tehdy vybudoval 2.oddíl Junáka
a ponechal ho pro druhý běh skautek. ,4Ta počátku roku 1943
přišla do Volyně nová učitelka Učňovské Školy ses. Ntaáa
Režná z Přerova a převzala L dívčí oddíl, který vedla až
do ukončení činnosti. Oddíl za jejího vedení pracoval velmi
dobře,děvčata tohoto oddílu se scházela ke schůzkám v
šatně Učňovské školy.
I.odd.skoutek v r.1948 : ved.odd. Naďa Režná
zást.
Božena Vrbová
družina Veverek,rádkyně Božena Šáoková
družina Slunečnic, rádkyně Míla ÁnuzovÁ
členek celkem 48.
V září 1945 se 1.dívčí oddíl rozdělil na dva, Vzíiká tedy
2. dívčí oddíl jehož vedoucí se stela ses.Božena Vrbová.
Oddíl měl dvě družiny: Červenou, rádkyně sea. Silva Nábo
rová, Srnky, rádkyně ses. Martínková. Oddíl m§l v té době
27 členek z nichž jmenovitě uvádím :
Lída Jeberová,Bízková, L.Veselková,Skřivanova, A.Karasová,
V. Gregorová, V.Půbalová,J.Kašparová, Láchová, Tipková,
Jarka Karasová,Sedláková, Chvostová,L'lová,Voj tová,.;)rhová,
H.Kučerová, J,Roušková, B.Vojíková, M. Cílová a další.
Druhý oddíl skautek ooužíval ke shhůzkám družin a oddílu
klubovnu chlapeckých, oddílů v ulici M.MaBtina. Zúčastnil
se spolu s 1.oddílem obou uvedených táborů v r. 1946 a 48
a žil pěkným skautským životem, měl pestrý program. Ke konci
roku 1948 se děvčata opět spojila v jediný oddíl. &de pra
covala až do ukončení činnosti.
Vzdávám tímto dík za jejich užitečnou činnost a rád na ně
vzpomínám dodnes mi zní v uších jejich pokřik :
V údolí se řeka vine,
na stráních kol město milé ,
zde ve skautské rodině,
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první dívčí Volyně.......... .. .............
.
díky milá sestřičky.

ODDÍLY

JUNÁKŮ

VE

VOLYNI

1. oddíl chlapecký :
založen 8.června.1945, první vůdce Jaroslav TraxlerBaghýra
zástupce Josef Králíček
první výlet 5.července.1945 na Husovy oslavy do Duaincs,
10 chlapců pěšky, u.0 chlaců na kolech, přenocovali na
imrpviso vanám táboře u husinecké přehrady na řece Bianici. Podle hlášení o registraci,měl oddíl v září 1945
2i členů. O. díl měl tři družiny, zúčastnil se tábora
v roce 1945 na ólanici a v roce 1946 o kousek výše
u Sedlmína. Oddíl pracoval zpočátku volmi dobře. V roce
1947 se však pohoršil a v r. 1948 došlo ke sloučení
s 2 .chlapeckým oddílem. Tímto oddílem prošlo za dobu
činnosti 56 hochů.

2.oddíl chlapecky :

založen 14.9.1945 za pomoci br. švarovalda.
První vůdce br. Jiří xCLíma - Dikobraz - student gymnasia
ve s rakonících
zástupce Miroslav Zelenka - Myška - student Zemské prů
myslová školy ve Volyni
o díl měl v době založení 32 členů a byl rozdělen na tři
družiny s
Doubravci , rádce Jaroslav Pobuda - Čerkes - student
Tygři, rádce Jiří Kočí - Medvěd - student
Kamzíci, rádce Miroslav Tipek , Tichošlápek - student.
Oddíl pracoval velmi d,bře, byl oporou celému středisku,
organizoval většinu střediskových akcí, samostatně tábořil,
vedl pravidelné družinové i oddílové schůzky. V roce 1949
převzal vedení oddílu br. Jaroslav Pobuda - Čerkes, zás
tupcem byl brr Jaroslav Markovou - dělník. Oddílem prošlo
za takřka pět lei Činnosti jo členů z toho 13 roverů a
4 činoxvníei.Tábory absolvovalo celkem 91 chlapců, putovní
tábor 14 chlapců.
Jestní Členové druhého oddílu :
p. Josef Vozka, učitel mesiánské školy
p. Hynek Fál , hoteliér ve Volyni
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po Jan Janoušek, autodopravo© ve Volyni.
Jmenování bylo provedeno slavnostně, na oddílové
schůzce 1.5.194-7 a předány jim diplomy t ” Za záslu
hy o Junáka ve Volyni. ”
19.6.1947 byl uspořádán první táborový oheň pro veřej
nost na Ostrovci vc Volyni, aa účasti bratrských, a
sesterských oddílů. Účast veřejnosti byla veliká.
Oddíl taká organizoval oddílovou soutěž všestrannosti
(sport,kultura,skautská praxe, dobré skutky), která
se pozdt ji steila soutěží mezi oddíly ve středisku.
Oddíl byl skutečně vzorný, ve své činnosti nesu 1 výkyvů,
na skauty,kteří prošli jeho řadami bylo vždy spolehnutí.
V roce 1950 však začaly potíže, později bylo vedoucímu
oddílu telefonicky a anonymně oznámeno s "Uáš ty vaše
krámy vyhozený nu ulici, tak si to ukliá ! ♦’ Za pomoci
mnohých lidí a bratrů jsme zbytek věcí uklidili. Zby
tek píši proto, že poměrně značné množství věcí z naše
ho již skromného majetku s© ztratilo.
Takže ten den 12.června.1950 jsmo činnost Junáka vo
Volyni ukončili.
první vůdce br. Bohuslav Chalupa - tíSkanstudent, zástupce br. Josef Karas, Hernotico - učeň.
Vlčata si vedla zdateně, pořádala samostatné akce za
pomoci obou chlapeckých oddílů, zúčastňovala se také
společně letních táborů. Od prosince 1946 byl vůdcem,
smečky br. Josef Karas a po něm se ujal vedení Vlčat
rádce 2.chlapeckého oddílu br. Jan Soukup, který vedl
smečku až do zkončoní činnosti. Ve smečce bylo stále
kolem 25 vlčat ze kterých se doplňovaly oba oddíly Junáků. V pohledním roce činnosti ( 1950) měla smečka
28 Členů a tři činoKvníky.

Sdružení přátel

Junáka

ve čtvrtek 4.dubna.1946 v 19,30 hod. byla v sále Hospo
dářské záložny ve Volyni ( nynější budov?/ posty a spo
řitelny) ve dvorním traktu této budovy, Ustavující sbhůze Sdružení
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přátel Junáka ve Volyni. Z fotografie pozvánky je patr
no, že program byl obsáhlý a pěkný, zpívána Junácká hym
na a na závěr trubači 2.odd.zatroubili Večerku ( Sark a
Veselka)•
Přítomné přivítal P.Václav Kotcjl, střediskový velitel.
Br.Stan.Svarcvald krásně hovořil o skautská idei. Hovo
řil také o kruté fašisticko okupaci a vzpomenul zaklada
telů světového i československého akautingu. Br.Motej1
hovořil o otázce náboženská výchovy v Junáku a vysvětlil
praktickou náboženskou výchovu,kterou mohou ti,kteří si ji
dobrovolně vyberou,absolvovat i v Junáokých řadách. Báseň
’’Pochod junákův” přednesl skaut br. šimůnek. Zpívaly se
písně t” stále buň připraven, Jaké je to hezké, Nikdo nemá
zdání
Br. oblastní velitel štkpt.Veselý pohovořil o
účelu a posiaání SPJ. Byl zvolen přípravný výbor, jehož
členy se stali ; pp. Karel Hájek, Antonín Klíma a Jan
Hronek, Schůze sa zúčastnilo 38 lidí. Během měsíoe dubna
194-6 se přihlásilo 14 zakládajících členů, které uvádím
Jmenovitě s
JUDr. Bail Kraus, advokát ve Volyni
Pavel Urx, ředitel velkostatku ve Volyni
Bohdan Truska , obchodník
Miroslav Horných, odborný učitel Zem.průmysl, školy
Václav Vokáč , elektrotechnik
Josef Hejtmánek, obchodník
Jan Karas, student
František Mařík, šafář velkostatku
Václav Procházka, kloboučník
Jan Smola, obchodník
Jan Vojta, učitel mesiánské školy ve Volyni
Jan Hronek, učitel pokracovací školy ve Volyni
Karel Hájek, dělník
Antonín Klíma, cukrář
Bylo vybráno 800,- Kčsk na dobrovolných příspěvcích.
Bohem roku se SPJ rozrostlo na 53 členů a podporovalo naái
činnost velmi účinně až do roku 1950. Pomáhali s dopravou,
se zásobováním táborů, a vybavením klubovny a podporovali
oddíly i finančně.

59

12
18. a 19.května. 1946
ZÁV3DÍ JfS_VJLÍwI_.

1315. skautský večer s proramem v sále hotelu Simák
ve Volyni. Bylo nabito, na programu zpěv, výstupy k
táborovému ohni a pod. Pomohlo i bratrské středisko
Vimperk.
19.5. průvod městem, závody ve skautských disciplinách
na hřišti SK Volyně.
Na akademii 43 účinkujících,
na závodech 65 závodníků a závodnic.
Celkem se okrskových závodů zúčastnilo na 360 skautek
a junáků z Volyně i okolí. Dlouho so o této Junáoké
akci mluvilo i psalo. Byla velkou propagací naší
činnosti.

Přehled letních táborů volyňských Junáků :
1945 - 16. až J0.3. na Blanici
ved. br. Stanislav Švarcvald - Akela úíihule
<-e- účastníků
1946 - 5.8. až 29,8. na Blanici u Sedlmína
tábor byl okrskový, smíšený
ved, br.Stanislav Svařovald - Akela Mihule
účastníci s 1.odd.chlap. Volyně
8
2.odd.chlap. Volyně
17
l.odd.dívčí Volyně
12
1.smečka Vlčet Volyně
8
Chlap, odd. Čkyně
4
Chlap, odd. Vlachovo Březí
4
Husinec - junáci
3
_____ _______ vlčata^_________ 5_

celkem
61
vedoucí podtabora 1. br, Jaroslav Traxler - Baghýra
vedoucí podtábora 2. br, Jiří Klíma - Dikobraz

1947 - 3.8, až 19.8. pod hradem Velhartice
tábor d ode. Junáka Volyně, ved.br.Jiří Klíma - Diko
braz, 2j účastníků,
1, odd.chlapecký mel samostatný putovní tábor, které
ho se zúčastnilo 14 bratří •
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1343 - 12.S až 31.8. u rybník; áoníře v LiSově
tábor 2.o 11.chlapeckého Volyni. ,ved.br*Jiří Klíma Dikobraz .bohatý program,kx»ásné koupání .spolupráce
s lišovakými Junáky. £8* účastníků..
Tábor ponechán -co druhý běh volyňakým akstutkám.kte
ré nastupovaly hned po nás. Vedoucí dívčího tábora
byla se. NaSa Aežná.

1943 - 7*8* až 22.8. na Blanioi u husince
ved.táborabr.Jiří Klíma - Dikobraz
zástupce br. Jiří kočí- MedvSd
£0 účastníků*
Totoho tábora Jsem aa neauoastnil. Byl Jsem v to dpbó
na praxi vo jvoře Králové n. ňab.,kde Jsem so přihlá
sil k Činnosti a bylo mi sv.řeno vedení 3.o-dílu Juná
ků. Oddíl byl v krizi, mel Jsem mnoho práce, presto se
mi podařilo dát vše do -o řádku a v roce 1949 v červenci
Jsme s oddílem t bořili v překrásném údolí Divoká Orli
ce v Potštejne, okr. dychnov n. Kněžnou, spolu oe smeč
kou vlčat. Podílel Jsem so na vedoní uohoto tábora a
dodnes rád vzpomínám na dvorskou skautskou rodinu.

Okreskový Šerákův závod všestrannosti 1947 :
V roce 1947 byl tento závod zaležen, putovní cenu věno
val br. Berák, okrskový velitel Junáka Volyně-Vimperk,
Mistra Jana Husa.
Pro informaci uvádím Jeho discipliny :
1. docházka na schůzky, zpěv družin
2 . pře o polní běh
3. stopování v přírodě
4. Moraeova abeceda
5. vázání uzlů, na čas
6. skautské hry v klubovně
7. cvičchí prostná a na nářadí (polním)
8. řecko-římský zápas ( tři váhy )
9. první pomoc, transport raněného
lo. Seetonova hra
11. stavba stanu, Jednalo se o t stavba stanu na oas,
úprava vnitřku stanu a Jeho okolí, uložení věcí,
61
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stavba polního oň nictě,vaření vody, spcv jedné jundeká písně, bourání stanu, úklid, nástup družiny,
hlášení, pokřik.
11. závěr soutěže, předání oen,
jodovala ce Ještv docházka na -nížinové a oddílové
schůze za posledních o měsíců.
Jen pro' zajímavost uvedu umístění družin v návodě,
kterého se ten první rok zúčastnilo
oddílu, celkem
26 družin.
1.místo .odd.Volyně, družina DoubravcŮ 1.212,6 bpdu
2.místo 2•od i.Volyně, družina Tigrů
l..'ll
bodů
3.místo 2.oř .Volyně,družina "nmzíkilt
1.206
bodů
Tady Je bez komentáře vidět Jaká byla volynská dvojka.
JUNÁCKÝ OKRSEK VOLYNĚ/VIMPERK - MISTRA JANA HUSA

1943 velitel Stanislav ~varcvald, učitel, Tvrzice
z'st.
Josef ^erák,truhlář, Vimperk 222
1346 velitel Josef Jerák, truhlář. Vimperk
záct.
Karel Jolan, učitel , Volyně
23.2.1947
velitel Karel Jelen, učitel. Volyně
zást.
Josef Jerák, truhlář. Vimperk
duch, rádce
P.Václav Motají, katecheto., Volyně
zást.
Kdeněk Fila, holič , Vimperk
zpravodaj
dtanialav Kuneš, knihař, Vimperk
zapisovatel
František Železný, Vimperk
pokladník
Rudolf Schnedorflor, Vimperk
13.2.1940 převzal velení okrsku opot br, Josef žerák
z Viraperka.
Okrsek volyňsko-vimperský b?/l velmi čilý ve svá činnosti.Podílel se aktivně na rozvoji skautského hnutí v celá
velká oblasti pošumavské a Jihozápadní Šumavy. Byla zde
činnost bohatá a všichni bratři, aí už Jmenovitě uvede
ní, či neuvedení (více se ?i nepodařilo zjistit) byli
oddanými a irorodými Junáky, kteří mnoho ze svého
volna i finančních prostředků věnovali dobrá a radostné
práci pro naše mládí.
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Slavnostní táborový oheň ve Volyni.
V předvečer volyňské pouti uspořádal SČM
ve Volyni Junácký táborový oheň na Ostrovci
u Volyňky. Program, který obstarali Junáci a
Skautky z Volyně, Husince a Strakonic, byl vel
mi početným obecenstvem vděčně přijat. Při
programu účinkovala kapela místního SČM.
Výcvikový tábor Junáka na Blanlci.
Ve dnech 16. až 30. srpna t. r. bude pořádán
na řece Blanici u' Podedvorského mlýna u
Husince výcvikový tábor Junáka. Tábora se v
hojně míře zúčastní Junáci z celého kraje, hlavně
pak z Volyně. Přijďte se i vy na nás příležitostně podívat.

tábora
Nástup
u Sedlnína
stojící
br.
St. Švarcvald
třetí zleva br.J.Klíma-Dikobraz, třetí zprava br. J.TraxlerBaghýra

Letní tábor 1946
bratr Akela
ranní
při
prohlídce stanů

Rozkaz č.6
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Bratr Švarcvald- Akela
se vrátil s nákupem
1946

Nástup hlídek Okrskových závodů,
v klobouku br. Akela, s ježkem
br. Čerkes
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JUNÁCI- VE VOLYNI

Výlet do Klatov 1947
2.odd. Junáků, poznáváme
br.Tipka, Kuneše,Kučeru
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Pábo:' 2.oda.Junáka
Volyni.

Dne jg,července 194?.
®

e
JÍDELNÍČEK.

Snídané» čaj a chlebem,

Svačlnai ohláb a marmeládou,
Obědi

krupicová polívka,
makarony a tvaroh,

Svačina i čaj a kukuy,

Vačařei

riaoto.

Stavíme vlajkový stožár
poslední vzadu , Čerkes

Denní rádoa.

2.oddíl

družina Kamzíků, druhý
zleva br. Tichošlápek
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Letní tábor pod hradem Velhartice
1947 družina Doubravců,2.oddíl
zleva a odhora: Čáp,Křenda,Čerkes,
Franěk, Morávek, Tonda, Bursa, Drobe
ček a Šark.

Družina Medvědů, 2.odd. na
táboře Velhartice 1947,
stojící uprostřed br.
Jiří -Kočí - Medvěd

Jeden z dopisů "Velké polní
hry",kterou jsme tři dny značkovali - Akela, Jirka a Čerkes.

Absolventi rádcovského kursu
1946 na Betháně s br. Akelou.
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Táborové nádvoří v Lišově
1948

Bratr Jiří Klíma - Dikobraz
ve svém stanu.

Nástup táborového osazenstva
v Lišově. Stojící zády br.
Dikobraz.

Čerkes vůdcem Dvojky.
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PŘEHLDO ÍLŮNAVOLYŃSKUO volyňských skautkách a Junácích píši v předchászejících kapitolách obšírněji. Cítím však povinnost zmínit se o sesterských a bratrských oddílech v okolí
Volyně a to zase jen podle doložených faktů. Přesto
však prosím o omluvení, bude-li něco vynecháno, není
to ve zlém úmyslu , ani mojí vinou.
1. oddíl Junáků Bohumilice v Čechách

ved. odd. br. Otakar Pártl , student
zástupce br. Ludvík Krejsa, školák;
členů 261. oddíl Junáků Bušanovice
ved. odd. br. František Janda , učeň
zástupoe br. František Punčochář , učeň
Členů 15
1. oddíl Skautek Bohumilice v Čechách

ved. odd. ses. Vlasta Klimentová, dělnice

zástupkyně ses. Anna
členek 9

Heřtová, dělnice

1. oddíl Junáků ve Čkyni
ved. odd. br. Zdeněk Chlada , student
zástupce br. Karel Kutheil , student
1946 zást. br. Vojtěch Suchel , student
členů 33

1. smečka vlčat ve Čkyni
ved. smečky br. Jaroslav
členů 12

Járka . student

1. oddíl skautek ve Čkyni
ved. odd. ses. Ada Bendová , úřednice
zástupkyně ses. Věra Jiříková , studentka,
členek 141. oddíl Junáků Malenice n. Volyňkou

ved. odd.
zástupce
členů 19

br. Karel Tallman. studant
br. Václav Komrska, školák;
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1. oddíl skautek Malenice n. Volyňkou
ved. odd. ses. Ludmila Formanová. studentka
zástupkynč ses. Růžena Kotoušová. studentka
Členek 8
1. oddíl Junáků Onšovice

ved. odd. br, Václav Kozák , učeň
zástupce br. Stanislav Peleška
počet členů není znám
Na vimpersku bylo také početné skautské tanutí. uvádím
jen co je mi známo .
Vimperk : 2 oddíly Junáků
1 oddíl roverů
2 smečky Vlčat
2 oddíly skautek
1 roj světlušek
Stachy :

Úbyslav
Zdíkovec
Zdíkov

2 oddíly Junáků
1 oddíl Vlčat
1 oddíl skautek + 1 družina Světlušek

1
1
2
1
Nový Dvůr: 1

oddíl Junáků
oddíl Junáků
oddíly Junáků
oddíl skautek
oddíl Junáků

+ světlušky

Možná, že ještě v jiných místech žili skautky a skauti.
Tato část okrsku je méně známa a proto uvádím jen to
co je nesporné. Tato má práce je otevřena každém, kdo
kritikou, nebo připomínkami, či doplňky chce přispět
k dokonalejší informaci. Budu opravdu vděčen každému,
kdo přispěje, nebo opraví to co není v pořádku.

JUNÁK CELÝM SRDCEM
Tuto kapitolu věnuji mému Junáckám příteli, učiteli a
bratru. Stanislavu Švarcvaldovi. skautským jménem AkelaMihule. Byl učitelem malotřídní školy v Tvrznicích. Narodi1 se 9.5.1922, zemřel 23.1.1968 ve Vodňanecb. Standa pro
žil mládí v Dubu u Vodňan. vystudoval učitelský ústav v
Českých. Budějovicích a ještě v době druhé světové války
nastoupil jako učitel do školy v Tvrznicích, asi 7 km od

IT
Volyně. Ihned pa osvobození naSÍ vlasti pomohl btaada
a obnovením Činnosti Junáka ve Volyni, Syl sv>lan
prvním velitelem oitrmoku Volyně - Vimperk, jmenován
sástupcem oblastního velitele 9, Hsydukovy oblasti
ve Stra£oaiaíah a ujel se funkoe výchovného zpravodaje
oblasti. Jeho aásluhou bylo. Se naše ablest měla tak
potřebné příručky pro výchovnou práci a dobrou infermovanost o všem dtní. átanda sám b malou skupinou jomocníků
ve které jeem někdy byl i Já vydával na rudním roemnožovaším přístroji ( oyklostilu) řadu růanýoh potřebných
tiskovin, Jo to bylo práce, někdy aí do noci, Vydávaly
se Čtyři edice příruček i skautská praxe, Junácké písně,
junáoké hry v přírod® a v Uubovné, táboření, V každé
edici vyšlo desítky brožur v nákladu až 100 výtisků,
dále se obnovovala vydání, Jo to bylo korespondence,
psaní matric a co Jeáté vlastní skautská činnost,
Bratr Aksla nechyb.! ne žádná ekcl volynskýah a mnoha
v celá roahlahlé oblasti, htandu jsem poprvé poznal na
podala roku 1345, kdy jsem nastoupil do volyňská prů
myslovky, Prvně Jams se více sblížili na rádoovskám
kursu, který pořádal okrsek pro rádce váech oddílů
pod vrékem Bethánem u řeky Valynky, tradičním to místě
výletů volynských Junáků od roku 19^J, Kur. byl veden
formou krátkého tábora, se vším co k tomu patří. Tady
jsme si s bratrem Akelou "padli do oka" jak se říká,
Jd té doby jsme prožili mnohé krásné dny ve společné
práci, byl mi kamarádem, učitelem, ale především brat
rem, kterého Jsem měl upřímně rád, velmi Jsem »i ho vá
žil a mnoho se od ného naučil, Proto tato vzpomínka,
Standa je spjat s volynskými Junáky nejen proto, že
působil na volynsku, ais, že celou dobu 1945-50 nám
obětavé věnoval, Když Jsem skládal Čekatelakou skouáku
před oblastní komisí ve J ra-onioíoh v roce 1943 nejed
nou byl u mne povsbuxoval a mel radost, že jsem se dobře
umístil. Po rooe 1950 Jsem ukončil mistrovanou ékolu
truhlářskou na volynaké průmaslovce, nastoupil do náklad
ní vojenské služby, oženil js«m se , přiily d«ti, staros
ti 1 radosti a vSe uběhlo jako voda, PřiSel rok 19^,
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První eo bylo, sadal jsem pátrdt po Standovi. V Svr.
zicích se chovali velmi rospaéltě a na mé datesy ano.
ho odpovědí nepadlo, ale přese jen a^oo a tak jsem po
návStevě iíédY v® Vodnanech, kde ml dali jeho adresu.
vyhledal domek poblíž městského náhonu, kde bydleli.
Když jsem avonil u dveří, nesmírně jaem se t.Šil na
setkání. Otevřel mi Standův otoo, pan Jan Svařovali.
který mne vřele přijal, ale první infomane mnou otřás.
la t "syn v lednu semřel Id Usedli jame a nevařili o
aeláas tom období. Úvodu obsah našeho roshovořu.
Standa b<l v rose 1951 sbaven svého uditelstkábo mís.
ta a vystěhován do cihlářského domku v cihelně v blbě.
jovioíoh u Vodnan. V této eihelmá prsooval na těžbě jílu,
který se tehdy kopal a přehazoval rudni, Byla sto velmi
těžká práše. přesto však Standa obstál. Posdějl, když se
oženil, nastoupil dělnickou práci v sávodě Motor ve
Vodňaaeoh. Zde koupili starší domek, který celý přes.
tavili. dihem této doby měl otanda rovněž Život tvrdý.
stále mu bylo podítáno to junáoké šlnosniotví, Jak jsem
již uvedl v lednu 196a scmřel.
fotografii. kterou mi věnoval jeho o tea jsme svátMll
a umístili v naší velké klubovně. Ústili jsme Akslovu
památku v koluMbariu Seskobratraká církve v ulici
U nádraží v© /odnaneoh. Obě volyňské snědky vlěat jame
pojmenovali jeho jménem, jednu civilním, druhou skautským.
Skautský opasek. který mi Standův otee věnoval uohovávdra
jako vzáchou památku.
fotografie na první stránce uprostřed tedy proto. >e
si to náš milý a oddaný bratr Akcie plně sa©louží.
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JUNÁKVEOLYNIZOVU BNOVE!K obnovení činnosti Junáka ve Volyni došlo na pevní sáhů.—
33 skautek a junáků v kavárně hotelu Šumava, dne 3.duona.
1368 v 18,30 hod, Sohůxka byla dobře navštívena. Asi 48
bývalých álanů a přátel. Do zatímní střediskové rady byli
zvoleni :
Jana Průšová, MUDr. Eva Marková. Helena Toningerová, Josef
Kučera, Jaroslav Toninger, Silva Soukupová, Anna Hornychová, Helena Kučerová, Božena Kovářová a Jaroslav Pobuda.
Mezi přítomnými byla provedena sbírka, aby bylo možno fi
nancovat podáteoní výdaje, bálo vybráno 5DJ,- Os.
Dále bylo rozhodnuto, ls střediskovým vedoucím bude br«
Jaroslav Pobuda . šerkee, Jyl taká přijat prvý program pro
práci a zajištění potřebných sálelitostí,, Ma malá Iprovisováné výstavo® si přítomní prohlédli zachované kroniky, vlaj
ky a některé toteny a pod. Velmi je to potěšilo. Pochopi telaě, le h taká zpívalo, poprvé po d ouhé dob. anály skautská
písnilky.
Během týdne se podařilo od Me£V ve Volyni vískat prostory v
opuštěné "stará radnici ", krásné renesanční budov. na volyň.
skám námětí. VMchni álnovníci a někteří přísnival chodili
na brigády. dylo třeba prostory vydistit, vyvést nepotřebné
haraburdí, unlíselo se, natíralo, opravovala elektroinstala
ce, opatřoval nábytek, Viřte, nebo ne. během čtrnácti dnů,
byly připraveny k provozu dvě klubovny. Jedna (bývalá kan
celář purkmistrova a později starostova),. gotickým habro
vím, připomínající spíše hradní sin, a druhá velká (bývalá
zasedací sin mostská rady, pesdeji kancelář) nyní krásný
prostor, který mohl pojmout skoro stovku dětí,
Tak tedy mohlo dojít k první eohůsoo dětí a jejich rosdělsní
do oddílů, iah&ska se konala IT.dubna, v 15,30 hod. a sůéet.
nilo se jí na 20 Sinovníků oddílů . střediska a takřka 80 dětí.
Bylo jak se lidově říká naoito, Děti se do Junáka hlásily
běhen uvedených 14 dnů. Žádný nábor jene neprováděli, Oznámi
li j&ae pause veřejně, Že Junák zahájil álnaoct, kdo je možno
přihlásit děti. Zájem byl takový, že daleko překonal všechno
mše očekávání.
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Zahájení schůzky provedl br, Jsroslav Pobuda, přivítal
Jeti a řekl pár elov na úvod. Ses»WS^Bva Marková aea.
náalla děti a historií Junáka, promluvila o skautské výohavě, odborných skoujkách a pod. Bratr Pobuda pak hovořil
o arganiaeci družin a oddílů a Jak se na to u nás půjde, Pro
děti byla připravenu soutěživá akuSteká hra, které se sůčet.
nlly a velkým sájmoa. Bylo to pro nu nuac nového, Detl Jm
rozdělili do dvou oddílů divčat a dvou oidílů chlapců, vado.
ní oddílů bylo Již příprava©© a Ježto tento týden aep>Čala vlastní Slanost oddílů, které muly ea úkol ustavení dru.
žin a zahájení družinová činností, Co to vyžadovalo prána a
Sasu od nastupuj íoíoh Činovníků, může posoudit Jen ten, kte
rý podobnou práci dělal.
ťo schůdce dutí «e sešla už řádná aehůse střediskové rady,
kde hovořeno Již konkrétně o úkolech, Zajištění Kr^Jů,
prav© veřejného táborového ohnb, příprava letního tábora,
Slanost družin, vybavení kluboven, úprava přízemí radnice,
kde se většími stavebními úpravami sísxají Ježto dvě další
klubovny, sklad materiálu a na dvoře, vykllaením kůlny i
sklad otopu a dřeva.
Tak mohlo dojít k tomu, že 1, máj a 9, kv ten Uéa, byly Již
oloveny za účasti krojovaných skautek a Junáků a bylo to v
průvodu doopravdy pořádné vidět,
&e»i tím došlo k průzkumu budoucího letního tábora a bylo
rozhodnuto, že tábor vybudujeme provisorní, bez podsad,
společný (koadukovaný), postaví se kuchyně, sklad. Jídelna,
záchody a ostatní potřebná seřízení předen, za pomoci 3FJ
a rodiči. Ustavující schůze JPJ určena na 10,5,6a, veřejný
táb ?rák na 29, června,1968 a první letní tábor bude asi 2 km
za Barovou Ladou směre© na Frantičekov, na břehu Teplé Vltavy,
Úkolů tady nebylo málo, ale pracovní nadšení a ?oaoc ze všech
stran byly zárukou úspěchu. Bylo ale nutno připravit dšti,
započít ihned s přípravou nováčkovská zkoušky, protože u tá.
boráku připravujeme obnovu domáckého slibu činovníků a JÍŽ
nový slib vybraných dětí, aby na tábor moly družiny svá rádce,
Začalo se se zaJlšUvánía potřebného vybavení na tábor, ná.
dobí, stany (část půjčit,část Již nekoupit). Prostředky J^bo
získávali brigádami. savedeaím evidovaných střediskových má.
mek, kterých bylo vydáno 1,433 ks a 5 «Č© v krátká době roaprodmý^i, Počítalo se i && zis .
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ices se vstupního aa veřejný táborák a pod, naskytla se
příležitost koupě cca IQ stanů,kovových konatrukoí • pod
sadami se arušenáho kempu. Stany přišly velmi levni,
musely se opravit, ale to byla pro nás maliSkcst, 3sůá
pij311 velký vojenský stan na Jídelnu atd. atd, Uvedu
přehled rostě lení družin a oddílů po prvním aáaíol
oinnoati s
1. oddíl skautek
Lišky
9
Veverky
7
Včely
10
celkem
26
čínovníci 3
2.oddíl skautek
Mandelinky
9
Srnky
10
S1unečnice 12
celkem
31
činovníai 3
1. oddíl junáků
Orli
12
Sokoli
12
celkem
24
činovníci 2
2.oddíl junáků
Doubravci
11
Tygři
13
Kamzíci
14
Vlci
13 celkem
51
činovníci 2
Všechny oddíly byly obaasany potřebnými činovníky, druži
ny měly rádce a zástupce a činnost běžela na plná obrátky,
Připravovala se ustavující aohůse sdružení přátel Junáka,
kde do programu bylo třeba seřadit úpravu dvou kluboven
a skladu v příšerní radnice,
Spolu s mojí ženou jame po večerech chystali překvapení
a ®de jo, řešeno slovy kronikářky ses, Heleny Tonlngorovás . Bratr Pobuda a chotí udělali střediskovou vlajku,
která byla prvně nesena n uvítáni našeho pana presidenta
ludvíka svobody, který projížděl Volyní dne 23,6,1%8«
Všichni Členovi děkují sa krásnou vlajku,.. Ano bylo to
tak a přišlnéaím skautek, máme i krásný aásnam » podpisem
nám alláho presidenta areu.gen. Ludvíka Svobody,
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30.5založenSvazpřátelJunákaveVolyni a zahajovaoí schůzce ve staré radnici bylo př-í^iya-^.^
asi úJ lidí. Aatiíních činovníků li. b vslýoh 51«juů
J4 a o svata! byli rodiba dětí. Syl zde dohodnut pro^raM
práoe SPJ. dohodnuta pomoc při stavbě letního tábora.
J J převzalo pořadatelskou službu při veřejn&a táborovém
onni.^stavilo stavební etu na opravu klubovou, která
příslibány již od září Ijba. sklady jeáU dřívá. aby
by lo kde uskladnit získaný inventář. který byl ptovl-.
zorně skladován v« zrušeném kráma, tolik se toho již
sedlo. Iodide dětí tak i přislíbili pomoc při půjčení
potřebných stanů na letní tábor.
Do výboru S?J byli zvoleni i
Jan Soukup . předseda
Členové t ataníalev Villnar, Ludmila Nováková, Jana Maty.
jísková. Jiřina dovaŽiSová. jr. Jan Hronek. ^a^mar ^obu.
dovd.

PRVNÍ VEŘEJNÝ TÁBOROVÝ OHEŇ
Je to k nevíře. ale je to tak. volyneký Jetroveo byl
plný. služba se dvou saurů a to od červeného mlýna a od
lísků mlýna mela no dělat. aby vSo udržela a svládla.
vstup byl dobrovolný a našli se příani.vol, kteří dávali
i vyádí dástky. Přijely bratrská oddíly ze utrakonln,
Volonio. Viaparka a dalttí. byl to totiž první veřejný
táborový oheň v širokém podumavekém okolí. Ve velkém
průvodu krojovaného skautského mládí. který vyšel od
radnice na Ostrovee bylo hodné přes sto účastníků. Jo
chodnících stojící díváni nás vřele zdravili, zpěv junáckých písní do pochodu. Hemohu zde popisovat celý průběh i když bych velmi rád. Uvedu Jan, že to bylo pěkné.
děti předvedly celkem 42 výstupů. mezi tím zpěv » dobrá
náladu. ke zpěvu se přidávali i díváni.
Zahájení bylo slavnostní, uprostřed velká p»goda. po je.
jích stranách étyři malé, řáborák zapalovali vedoucí
oddílů. úvodní ře5 vedl br. Čerkes a byl sám dojat. ná
sledoval slib Činovníků a prvníoh nových skautek a junáků.
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Středisková rada poprvé vc svá klubovnu, zleva
ses. H•Ku Sérová tá•Toningerová,br.J.jonlnger, se e •
f.Průáová, s.Soukupová,první ruda sleva br.J.Kuáe.
ra,ses.3.Kovářová, UJr.E.Berková a J.Pobuda.

Prvisí achusska dutí — r3xim45e,'iubon,l^®
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táborák na Jsti.ovoi . 19u3

J UN AK. STŘEDISKO SKAUTSKÉ VYCHOVY
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...11,•' br, Ladislav
j»
j , n'odsedá okzosní rady
i:; ve .jtrakonioíah.

Velký fanda volyňskýoh br,
aitoxiín jevit - úlvous,
valí tel y.i.eydukovy oblnutl
ve dlrekonioíah.
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Sestra náoolní
Vlas ta Muo ková
Ve Volyni

Slib skautek u Svojsikovy
lípy,vzadu zleva ses. Jana
Pruhová, ses. Hana Gottwal
dová, vpředu zleva seo. MUdr.
Sva ..Jurková, Helena Auo .rová.

Střediskový v/let na hrad Dol^enburk,
jedna z hlídek junáků, stojící o kumorou br. /.IJur.Jiří íínrek.

80

i/lllý dopis z Londýna.

HAHl'MN OOI/IIT I’/ilk'F!
KMT HDURtUtY,

flllliXUT,
i'Zhb KwVifuwi^, 19Ó9,

TO MT DEAR H'lnirr. t

I havm i>««n away in Konyn for fttww wvnkn, wwJ now I haw rnturrwbl
frr.n try ano "hosa" out thnr« (tlie »•>•< cotU/»n «t Hyarl, wlwra tiy hunbanrt
ard I Hpent tli# lont four ynnrn of hln tfinnt wonderful Hfo • ) Wrlvln#
back Into thio rwthor Inr^nr "Ijoíw" lioru, to find nn onormuti 7«nt rand
ffltirrlng mull pllnd lip on tlilo dunk I

Ml thorn in TOWW nwfflt Jt nll| tvíd I now nand you, n« quiokly iw
pomibU, ry vory roní nn>l \.oi<rl fall tltankn for nil tliof. yon wy In your
charming kindly great!ngn, I •hpj.rsflnto your frin/rlly thought for imj, wry
4.aply indaod - nud I am greatly toutihnd by nil ttweni nweet flXprwfiiftíčniff of
beart-warmlng goodwill,
I wloh that you could rtM mm ut ilvno that l/nw nona, from fill
.tť-n of tta earth, for it in ouch « doltght. to r«o1|r>«y the vnot of.rangtíi
Viat h.-1K '.r^ - kiýt csnlin^n fo >;onv
nt:4 noro « «■ tnr»u«H thio wo«l.rful
bond of BWitinit nr-4 0uti4ui«.
kindly UtUrn npeak
l^ínytly obout t»y h-viton/i, o/id wftot hu
did in wln7ontin«” it &11 for tua, nn wnll on oxprnontny, nwh owuol, Murt
w«r«in< fiffpotlon towrtrdk «»j j^roonolly.
rurMr.z >>)"• »
throng tiwrr nil « «?wthttr from
of /kout^ or
VMri u[,
w r.y howto of pornonttl frlandu
wfaSffo fri-oiife-nip j vniw nr, n.r.h r.im/ rafrtrnMňO tx» wh/it
ř v‘ r."nt .z' 4>'-»
f'^ ^'11^4
and onrlntir-l Uu.Jr liven,
BF. W«ll nr, thoi© of r;<l}lf ff:^<lf9rl (,r
fr^y yf^inr.n^Fn, wj th Wl.of Ihny
how tolled the trail I

It Ian tw. rn lowly to rociolVH thoii. iprwllr)^ for my lioth hlrt.Mny
»na ; r.^< 7o. ff .t„ry ^,rw,nt
.. m4,
u,., r.ct iil 'TUIlftlWa tZ f'.,
»'.'• r'-r,'io^
f'/r
/f/7< r;> rv^r,4 .h'> worlzi nr, fyl/yf In t/N ',tf.r,
"y^ry oor-llru
iv:, T»UVJ<,
you Wlt/wut, d<J,-7.
nr/ wnreoot
good WÍ.MB «ro idtr. yo'j In all rr,r ^.n.
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Vlčata po avéa jlibu vo velké klubovně.

vxaj-ovy koat,bi'i. v.-oeák m ^t.Vlllnor
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Synové hor z Dobrže
nua 4.Odd. 6 br.
i‘ • í' rutl t i ..'lig Qi.i V í ohQ.ÍTL.

Jábor
U70
31'-;va bi?. .< ■:.’o4gí;»
J.:41 ’Ol.a»..;t»Vil lílvX’

Pohled na tábor liZďiený vodopád’1
1970 na Modravé.

Jídlo před svým
stanem- 1370
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Co dodávat vice, rozcházeli j-me se od pooladnlcn uhlí
ků až kc druhé hodině ranní, unaveni, ale spokojeni a a
radostí v srdci. A výal dek : ” To tu Ji dávno nebylo,”
a finance: taxové posílení atPedisxová pokladny se nám.
ani ve snu nezdálo, Letní t bor c obnovu, kluboven je • o ;la
zajištěna,
26,8,1968 schválen a vydán : “Výchovný program oddílů skau
tek a junáků 3 cílem získání . nalo-tí I, stupně junácké
zdatnosti, který je velmi ob. Šily a obná í "..-st hUí.-tb psa
ných stran. Plnit se z 'šal a prad tihe 1 již na letním tá
boře v dorov5 Ladě a naplno se podle něj začne pracovat v
novám výchovném roce.

TÁBOR "VYŠEHRAD" - BOROVÁ LADA -21.7.168 až 3.8.1968
První skautský tábor po dika létech, to b Lo r. i dí tmi
i Činovníky t Saní a nedočkavosti.
19.7. vyjelo prvních p t brrtří, aby připravili co bylo
ježto třeba, i-od vedením br, Mirka. pracovali na d /končení
táborových zařízení, ob; ta lávali potřebná nákupy potravin
a vařili první ob d na přivítanou.
21.7, od 6,30 hod. sr z přec. klubovnou n> námi •. stí, všichni
přišli dříve než včas. noho činovníků a rodičů, Tábor? ícl
a tábornice nastoupili do vyrovnaných řad, pozor, je vyná
šena středisková vlajka s čestným doprovodem. Když jsem tak
přehlížel to skautské nládí, v • krásna postaveno, náměstím
zněl skautský signál, ne ena středisková vlajka, zvlhly mnč
oči. Pozdravil jsem všechna a opravdu hromový střediskový
pokřik sněm volynsxým ním- stím. Iřaeedli jrr.io s vyjeli.
Tábor mel řadu problémů a byl opravdu provizorní ale byl
překrásný. 12 Činovníků ( > neater a 7 bratří) a 55 cv tí,
26 skautek a 29 junáků, Tibor jsme pojmenovali Vyšehrad
a družiny ; Libuše, várky, Vit'vy, Chodovů, r.íované a Luži
ci, stany m-ly názvy íeských hradů, Uvededu jen pár vet
které tehdy napsali návštěvníci tábora : ” Tábor je velmi
pěkné uspořádán a dšti n- tyto lny nezapomenou ”, nebo
” Srdečně dó-iujome vedoucí pracovníka Junáka za starostli
vost a práci, kterou vyňalo :ili no přípravu tábora, Prostře
dí je krásné a dle dobrozdání dotí kuchyníá výborná. Jectv
jednou díky za naše dčti I”
Takto a v mnoha dalších- zápisech je hoanocena ta první pez^i
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li'5ka mezi skautskými tábory. áa t .bor jesdila jedna náv
štěva 2sa drahou, JV ěSČK, . bor požárníků, tóeNV, Pionýři
a další instituce, ' tore se chtěly přesvědčili, Ke t® tak
opravdu je, jak se neslo -o okolí od úst k ústům.
Nedá mi to a musím se zmínit o krásná písničce našich nejmenších, světlušek Pinculinak, kterou slonila sestra šu
mavská Vichřice r která se stala hymnou t bora, sn všechno
tedy alespoň tuto písničku :

Prší,prší, jen se laje a ny domů hepůjdeme,
nepůjdem, ne a nepůjdem, Vyšehrad vybuj/.m I
Bratr čerkes mocné hřímá, počkejte vy bando líná,
hej,holá,holala, proženu vám kolenu I
Bratr Marek ruce spíná, bose z ca dalěí an/ ýna,
hej.hole,holala, třesou ee mu kolene .

Velký dark o jak. bída, po celou noc .;a náo hlídá,
hej,holá,holala, prokřehla mu kolenu.
oestra nčlenka zos mlčí, u - jí z toho v hli v
hej,holá,holala, tři péra udělala •

hučí,

Když se nám uklízet nechce, seetra ,-..vu dá nám vrabce,
hej,holá,holala, prohlíží i kolena !

Sestra Aninka nám vaří, proto se ná dobře daří,
hej^hola,holala, má.ie tlustá kolena.
Sestra Jana ta je snámi, ode vlaho náa ochrání ,
hej,holá,holala, přikrejvá nám kolena ,
tíkají nám Pincalinky, že jsme ještě moc malinký,
hej,holá,holala, to se bratři nedělá !

Měli jsme se všichni rádi, abohe.; milí xsarr -di,
až přijde sa rok letní Čas, sejdem bq tu v Slehni zias !

Tábor skončil, pro junáckého činovníka nemůže být a není
lepší odměny, než aáMvá o iu dětí. Přispél-li tábor k utu
žení přátelství, í. upevnění družin a oh. ílů a k prohlou
bení všestranných znalostí dětí, bylo vykonáno mnoho do
nastávajícího dne jundeká stezky .
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V měsíci září jsme započali nový výchovný rok,
práce ---třadis ;ovď r..d. byla sum cena nc. K. dnó zhodnoce
ní letnil, tábora, na prosazení přijat 'ho výchovného
programu ve v-ech oěu-lcch a dále nť - ěokuln radostaná
práce na přípruvc k blížícímu. r>e III. on<mu Junáka
v hráze.
1. ŘÍJNA. 1968

jsme měli ve volyni vzácnou návštěvu, přijela tehdy
místonáčelní skautek, sestře Xlp.ata i-iaclcová a redaktory
časopisu Junák ses, ielenou Kučerovou a br.i..íčkem xholcm.
návštěva velmi milá, děti nadšeny, jak Je ostatní dobře
vidět z fotografie, více o tom v Časopisu Junák čís. 5-6
z listopadu 1368,kde a4 str.3 cj píše sestra náSelní o
své návStěvě ve Volyni velioe pěkně a celá strana 23
tohoto Čísla je reportáží z Volyní . L’ro nás bylo velkým
oceň ním, e toto Síolo Junák- bylo prodá v--no na XII.
sněmu Junáka všem delegátům. • stra Macková nám. napsala í
vrátila jsem ea .mezi vámi lo svých d» takých let,
kdy jsme intensivně hrály velkou hru skautingu, zpívaly
"Stály báby,” put vely po vlastech českých a učily so
v praxi, že skout Je br<? br©T krldého skauta. Přeji Vám
všem, abyste mohli jako my poznat, že toto přátelství
členů s lilií a trojlístkem platí po celém světě. Přeji
Vám mnoho radosti z práce r těším se na další setkání
s Vámi. ’.
28. října, v den, xdy jame vzpomn 3ii JO ti let vzniku
samostatného veskosloverska, bylé v parčíku, který jsme
vyčistili a up.ravili vysazena lípa. Jkautky a Junáci na
této práci odvedli opravdu nakolik stovek hodin.Lípu jsme
nazvali dvojníkovou c byla zapsán© lo seznar.a státem ohráU-ěných stromťX.Sa malé al vnosti při této příležitosti skládali sxautky a junáci svůj slib. Secitovaly se básně, zpí
valy skautská písní.
□ činností v té dobi’ píáí "Mače noviny" ročník 23 oís.46
z 2ý. 11.1.963 $ "Junáci z Volyně se zapojili do celostátní
ho hnutí, mládeže "álužbr vlasti".Lodněšního dne sebrali
2.651 k/3 papíru,140 kg starých textilií.podzimu
7
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organizovali rovněž sběr bylin, které Badali odbor
nému podniku ke 3pra: >vání.
Z řad Junáků byla vy.Vedeny dve zdravotnická družiny,
které .jsou ochotni po'-iat opa.!t.n'.i starým lidem ve
Volyni, zařizovat jim 1? iané práce, nákupy posílky atd.”
řolik okresní noviny r já dodávám. že starých lidí potře.
bujících pomoc bylo nakolik a že pokud se v Článku píža
o Junácích, ; Slánek na ?iysli děvčata i chlapce.
III.SNĚMJUÁKAVPRZE23.a41968

V předvečer sn' ru ' ořely ve Volyni dvě volíc ■ vatry
na vř ících nad mi ste i, Ja .údol íčku a na íalsičce hořel
oheň přátelství volyni cých skautek a junáků. Velkou ctí
pro naše středisko bylo zvolení dvou dolorátft a dvou
hostů ( účastni .ďi) tohoto vrcholného junóokého jednání.
Delegáti: ses, IflIDr, .vr lanková
br, Jaroslav Pobuda
hosté
: ses, Helena Kučerová
br,
Jíví ůarok
dok 1963 jsme zakončili střediskovou mikulášskou besíd
kou bpoj onou s nadílkou, které se zúčastnilo přes 100
dtí. Vyměňovaly dárky, kulturní pořad i lalší bohatý
program. Vánoce a oslavě dov 5ho roku ;so । tavily po^gddílech, děti mely ozdobeně stromočky, dárky i molu poutání
kteró si samy připravovaly.

ROK 1969 .
V tomto roce jsme
li již k disposici všechny Čtyři klu
bovny, celkem dobře zařízené, všude se topilo a činnost
ani v zimně nijak nevizia.
26.1 ednq ad 14,oo hod. uspořádalo středisko >• také maš
karní odpole lne, hu<oa >, zí. .ošilo, program, velká ná
vštěva, Lála Ja >ové vyzdoben po .'.kautsku, zájem veřejnosti
veliký. Ja po:.
. lo : "Čistý výtěžek zábavy buds pou
žit na zlepení podmínek letošního letního skautského tábo
ra. A v-řts, že tomu tak bylo.
Činnost oddílů byle, dobrá, hlásily se další děti, bylo tře
ba založit erněčku vllat a světlušky, hlásili se mladí ry
báři a utvořili samostatný oddíl. Znovu se upravovaly klu-
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hovny, stará radnice v odpolednícn hodinÁch vřela jak©
--1, byl j?eba stálý lozor činovníků, protože rozvrh dru
žinových s o . ílových ochůzek naplňoval celý týden.
Přijali jame do střediska i samostatný oddíl junáků
z Dobráe, vedený . Františkem víchem. Jmenovali se
"Synové hor.”
Stav střediska byl následující :
oddíl___ __ ._____ _______ ________________ clon.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

chlapecký
2
3
chlapecký
1
3
chlap, rybáři
11
chlap. Synové hor 3
4

dívčí
dívčí

BM WSB.M MB

MM <M M, MM.

celkem

3
3

4
3

1. smeoka vlčat
1. roj světlušek
Oddíl star, jun-ků
Středisková radu
MM MB ’

.M bM> M .M . < MB

24
30
8
31

32
29

1
3
22
1
19
3-25
b

■

-4

- -B MM

«B M

, —»- —»

0

BM

—B

■

••

0

BŘEZEN

Popisovat tento rok Sinnoati by si vyžádalo ..noho místa.
Uvedu tedy jen důležité a rozhodující óinnoati.
tojí jiatá
za zmínku, že skautky zaolaljr k .2. únoru, Dnu seeteretví
blahopřání sestře Lady Oluve .zíden Dov/cll, -tor;' tehdy
slavila své osmdesátiny. Dostaly odpoví d, kterou Izo pova
žovat ze vzácný uoklad crásneno vztahu k nám, Překlad dopi
su, jehož fotografii máme v příloze zní a
HAMPTON COURT PALACE
2IA3T tíOXESBI
28. dubna.1309
Mým drahým přátelům !
Byla jaem několik týdnů pryč v Kenya a nyní jaem oe vrá
tila ze svého "domova55 tom (malá chalupa v Jyerl, kde j«om
se svým manželem strávila poslední 4 roky jeho velkého,
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obdivuhodného ivota)kd' 2 jsen oe vrátila do tohoto
poněkud většího 1 domova“ zde, na la jsem na svém psa
cím stela nesmírnou r. Lávu po. ty.
Ponejvíc© oyla od Vás. a nyní posílán, já Vám oo mouná

nejrychleji svoje opravdu srdeční díky sa ve oo jste
vyjádřili ve svých roztomilých blahopřáních. Oceňuji
/aSe přátelské city ke mni , tuk hluboce opr vdoví a jsem
velmi dojata toliku nižnými projevy tak srdoíni hřejivá
dobré vůle.
Přeji si, abyste si mohli přečíst něco s toho, co mi
při do ze všech konců světa, je velmi potěšující vidět
to velké -no uštvi, které dále více a více přichází, od
nádherného svazu ka.uti a bkautek.
řyto milé dopisy mluví tak láskyplná o mém manželovi a
o tom, ao vykonal pro nás vňeohny naložením hnutí a také
vyjadřují srdečně hřejicé city vůči mé osobě.
A jako zlatá ,iit, prostupující všemi, ní skupina i skau
tů, nebo přátel, kterých si tak vážím - je tam také mnoho
dobrozdání na eno linutí t ni, <t.rým tolik pomohlo a
obohatilo život jejich a také jejich rodin a množství
mládeže, která je po této cest' následovala.
Bylo mi velmi milé obdržet tuto blahopřání k mým 80 tínám
a posílám Vám opravdu nej vřelejší díky a přesto, že skutečný
"Den přemýšlení,'1 který Jo na celé# /.v to plný vzpomínek na
Nás Oba,je pryč, posílám Vám srdečné vzpomínky a díky
dodatečně a mé hřejivé přání všeho dobrého v celám Ve.šem
díle.
Olave Baden Powel1.

duben

dtřed■sxový výlet na zříctaina hrudu . eli’enburk, soutfcz
ve zpěvu písní ,závody ve akrutakých disciplinách, dopra
va autobusem s vleker., zůcostnilo so cpát na sto účastní
ků.
Oslava 50 výročí vzniku ČSČK, slavnostní pořad, vpo pomohli
zajistit Junáci. Připravuje se skautský den (4j.výročí
založení Junáka ve Volyni), letní tábor, táborový oheň.
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Bratr náčelník v té době píše:

...... velmi mne potěšila Tvoje správa o činnosti střediska.Vidím, že ae znamenití tužíte a sa tuto práoi,
směřující k mládeži, tisknu bratrsky leviciv včcm, kdož
se na ní podílejí. Této práai si nejvíc vážím a tuto prá
ci také mládež i republika potřebují, dtůjte pevně na svých
místech a veďte své svěřence pod junáokým mravním z i koněm.
Zdravím všechny své jun. cké bn try i sestry.”
Váz . r..{udolf lajner.
(dopis c.j. 1 hú,c lei . ubni .1 oj)
Květen

velká brin/.dUa nu zhotovení or;ládncíeh ztunových podsad,
podle čerkesova návrhu hotovil vzorek br. bidlo.
otovilo se sa pomosi podniků 40 skládacích stanových podsad,
velmi pěkných, včetně lůžek,poliček,podlážky,konatrukoe
pod stanovou daohtu. Zakoupili .jome i potřebné nová plach
ty v tvaru A.
Skautský den ve Volyni :
datum i program je patrný z fotografická přílohy, přípravu
i organizace si važádala voliče v,yp tí Činovníků i členstva,
Jednalo ae o dva dny pestrého programu, Včoohny klubovny ve
staré radnici ce přeměnily ve v.otavní prostory, koncert
před radnicí a pak průvod. Velký skattaký průvod, prošel ce
lým městem, zůč stnilo se ho na 500 krojovaných skautek a
junáků, světlušek a vlčat, Byla to důotojn’ oslava 45tl let
Junáka ve Volyni. 0 tom se zmiňuje i br. Jouef Votavu ve
svám dopise, který uvádím v jiná souvislosti na počátku
tohoto psaní.
Okresníkolo Svojsíkova závodu :
v podstatě všichni víte o co v t nto ;..vod<. jde, uvedu tedy

pouze výsledky :
chlapci
dívky t
1. 2.odd.V lyně
>25 bodů
1. 2.o d.Volyně 325 bodů
i. 4.odd.Dobeš
292 bodů
2. 1.odd.Volyně
303 bodů
3. 1.odd.Strakonice 259 -oiú
4. 1. odd. Volyně
233 bodů
v •krásním kole 3 voj sikova závodu naše o díly uspěly velmi
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dobře. Vřeli bratrské díky sa práci milá sestřičky a
brat ři .
Červen
intenzivní příprava na letní tábor vrcholí v družinách,
o'.dílech i ve středisku. Tábor oe bude jmenovat Zelený
vodopád (který kousek nad táborem akutečn. je). Situován
je na břehu řeky Vydry v samám srdci Šumavy v katastru
obce uodrava# ve výšce 1.000 m. nad to/on. Bude střediskový
se dvěma podtábory (dívky, chlapci), vzdálených od sobe
cca 50 m, bude mít společnou kuchyni a jídelnu a bude pro
pojen polním celefoner. . •_úborové stavby jsou velmi nároč
né a proto zorganizovány brigády aa stavby s pvší lávka
přes Vydru, roshl dna, kuchyní a jídelny
100 účast
níků a ód. To vše by jen sd<tmi, i když již zkušenujšíml
zajistit v krátké dob- nešlo. Nejdůležitoj í vsak byla
příprava v oddílech s cílem získání I. stupně junáok-5
zdatnosti.
Červenec
STŘEDOVÝ TÁBOR VODOPÁD, MODRAVA 5.-19.7.1969

ÚČastníois 89 dětí (35 skautek a 54 junáků) 12 Činovníků.
Prostředí tábora bylo nádherná, řeka Vydra s jejími peře
jemi kouzelná a skautek', rodina, radost pohlrdčt. Nu proži
té chvíle nelze nikdy zapomenout. Práce pro všechny činov
níky nad hle.ru, společná jsme však zvládli všechno, i když
schůze tábotové rady byly denně a dlouho do noci.
Ze zápisu návštěvníka s
"Tábor velmi hezky vybrán. Oceňuji obětavost vedení Junáka,
což je opx’avdu z lidského hl dieka a pěkného poměru k dě
tem v našem státě. nevídaná. Ještě jednou díky ...
Táborového ohně 14.7.69 se zúčastnili i holandští turisté,
kteří Vše velmi obdivovali.
Jeden z nás činovníků zapsal do kroniky s
» A protože nevíro., zde a kdy budu mít ještě příležitost
psát na Tvé stránky, milá středisková kroniko, přeji TI
abys byla plná radostných zpráv o slavných činech těch
o kterých vyprávíš budoucím čtenářům. ěíy Dynové hor z Dobršé a okolí s tímto denním záznamem chceme na Tvých stráň »
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kách zvěčnit náš vřelý dík všem t<a, o kterých vyprávíš, Že
nás u svého jDLíJSIO VODOřX iF tak upřímně přijali do své
velké rodiny."
Tábor také navštívili redaktoři
raopisu Junák, bratři :
mda 3 .oda, Helena Kučerová a ..irek Khol. ló.T.bý napsali:
"Ha táboře ňelený vodopád jams byli velmi spokojeni...♦«
7 skautek Tři orlí pera a
Na táboře sísKalo
15 junáků
Tři orlí pei»a
Družiny se jmenovaly : Amazon y, ^odravy, Peřeje, Synové
hor, áriové, Doubravci.
Vedení tábora: Sr. Jaroslav Pobuda—čarkee, vůdce tábora,
br. .hor, Jiří ...arek, zástupce, ses. álUDr, va Marková,
ved. dívčího podtábora, ees. Helena Kučerová, zástupce,
aos. dožene tvářové,hospodářka í.bora, vedoucí oddílů
br. Jaroslav Toningor, br. Josei Kučera, br. i. rantiček
Vích, Jana drůmová, dr. V clav ...unes a dal í. Vaření obsta
rávala vždy jedna družina pod vedením Činovníka, další
družina mola doani službu.
Září
Družstevní noviny, časopis českého spotřebního družstevnictví
z 2.8.69 číslo 31 píší v obsáhlém článku : Jednota, Juvena,
Junák o našem táboěe a celé Činnosti:"Skautky pečují o tři
přestárlé občanky. Je to práce náročná, starají se o drobný
úklid, donášku uhlí, vynesení popele, nákupy, léky a pod.
Postupné tuto péči rozšíříme na další staré lidi, zejména
Členy Jednoty ......
VOLYŇSKÉ HODINY OPĚT BIJÍ .....
Ano hodiny na starobylá volynské radnioi opět bijí. 0 opravu
se postarali místní Junáci, Kteří v radnioi mají díky porozumnění rady áčhV ve Volyni sví klubovny a na oplátku převzali
páži o radniční hodiny, která již řadu lot stále mlčely.”
Článek okresnícn n vin ’’Hase noviny” roČ. 24»oí®.33
ze dne 4.>,oJ
Hodiny na věži radnice ne
od roku 1939. Po válce stroj
spustili, ale zvonní nefungovalo. htroj tedy stál plných
třicet let. Celou velkou oráči a hodinami podrobně popisu
je br. V.Kuneš—Bidlo ve svá práci ”Vzpomínky pod stanem”
a proto jen podotýkám, že ani jeden nejsme hodinář a přesto
hodiny bijí dodnes, n té doby saznumenáraa písničku, která
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se zpívala v oelém středisku, na melodii lidová písně
"Rožnovská hodiny.1’ olova složila sestra ďumavká Viohřioe.
Volyňské hodiny :

Volyňské > diny opět bijí,
volyňští junáci, volyňutí junáci
je spravili.

iíasi milí bratři, děkujeme vám,
za skutek junácký, zr skutek junáaký,
□láva, čest vám !
Volyňskú hodiny stále bijte I
Zvučně vyzvánějte, do kraje Hlásejte
Junák žije I
2í21s£kdv_závod_£>okraaujQ
Svojsíkův
závod pokračuje
naše čtyři hlídky postoupily tedy do krajského kola tohoto
závodu, vo kterém děvčata vítězila a postoupila do dat vod
ního kola závodu do t?rahy a chlapci se umístili v silné
konkurenci velmi pí ku. , postup však nezískali. V Traso se
naše skautky pod vedením sos, .klDr. iívy ;.ar\.ová um a tily na
16 miste a prožily mnoho pěkných chvil a setkání. Bylo to
poprvé co hlídky skautek zastupovaly naho středisko na ústřed
ním závodě a velmi jame si toho všichni považovali.
Říjen

Veřejný táborový oheň na )strovoi v předvečer 2d, října.
Přijela početná skupina junáků z Volenic, vedená br,
UUDr. Jindrákem, junáoi a skautky ze btw konio a pod. Návštěv
níků mnoho, průvod městem, n. bohatém programu jsmo pracovali
všichni, Zde oprvé vystoupil i ”3bor činovníků střediska”
s písněmi s Indiál, Vítězné mládí, Loďka Je malá, kytarový
doprovod obstarali bratři 5mrk a dlabcák,
Celkem bylo 24 výstupů z nichž dva, které předvedly naše
hlídky na ústředním kole dvojsikova závodua z nich nejúspěěnejší: Pepíčkovy rifle aneb u .rejčíku, byl nejlepším i v
Praze. Předvedla jej hlídka 2 odd. skautek,
Mkulášská besídka v malém sále hotelu ůa Nové, byla lotos
tak navštívena, že js~e volili toto místo, Kromě nás přijeli
ječte hosté z blatná a Strakonic. Vyvrcholila tajná Činnost
družin, která byle, naším střediskem již tradičně organizová
na a oživila činnost v podzimním češe v klubovnách.
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To byl listopad a nyní prosinec
rak končí rok liíoj, rok bohatá Činnosti. Není to sebechvála,
tu naprosto nemám rád, je to velmi suché konstatování obě
tavé práce Činovnického .'boru, který pracoval o velkým zau
jetím, láskou a ob tavostí. bezezbytku p nili sestřičky i
bratři heslo junáckého Činovníka: Povinnost, odpovědnost,
kázeň! íluvím o sboru činovníků proto, ?;.e koncem tohoto
roku nás již bylo na třicet a a toho již několik námi vycho
vaných, prošlých lesními školami a dobro připravených převzít
vedení oadílů.l má milá vlčata ac rozrůstají ve dvě smečky
a přerůstají mni přes hlavu ( svým počtem), nemohu to ní’jak
sxačit a tak cekám na poaily jaco na smilování, Také avitlučky se mají čile k sv-gu. vodo ja znamsnitě ses. Hana Gottwal
dová. ířak krásné, jm.inu a a velkým porozumněním včet malá
děvčátka jsem ječte neviděl, byl to pro mne v-dy zážitek, být
přítomen jejich schůzkám a vzpomínám na ty milé a usměvavá
tvářičky dodnes.
Pořídili jeme pro každou smečku vlčat ”X‘oternovou hůl" ) viz
snímek). Ha vrcholu hole je dřevený válec a nu num vyřezán se
dící vlk. lávrh je dílem br. dorkezs a provedl jo lidový řozbář p. houska z alenia. Pod válci Je konstrukční mřížka na
kterou se zavěsí svoji 'tuhu vlče, při složení slibu. Smečka
nosí totemovou hůl místo vlajky, jen o slavnostních příleži
tostech a za předpo Ladu splnění včte h povinností.

Totemová hůl 1. smečky vlčat Standy Švarcvalda Volyně
Je vypáleno heslo vlčat: Vlče se po idá vždy sturámu vlku,
vlče se nepoddá nikdy samo sobů ’ Indiánským písmem je zde
zakódováno: V dubnu zkonČil smutek, vzrůstá veselí, skautská
idea sílí, byla jos; a bude moudrostí mužů,žen i dětí. Úspěch
je v práci a věrnosti skautingu. !"
Totemová hůl 2. smečky vlčat Akely Mihule Volyně

Vypáleno op^t heslo vlčat a pak indiánským písmem zakódováno:

Duben je vzrůstem skautských ideí. Po noci přichází jitro,
mnoho zla jsme viděli zemřít. Veselá práce mužů,žen i dětí,
nadějí ve spravedlnost.
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ROK 1970
řo nové roco začínřne opu t naplno. V lednu jsme vyiakou3011 nové -i< t xovlnns v jíl čky, která obohatily činnost
o dílů. Použili jsme jich i při seřízení radničních ho
din.
j.l. pořádalo středisko další maškarní skautská odpoled
ne, n'v.t<va velmi pěkná, přijela i po íotná skupina skau
tek a Junáků z Aetna, Dynoví hor z DoorHo a další. Dii tem
se pořad velmi líbil, jal donvedčují zápisy v družinových
kronikách.
22.2. - Den □ staratví- Den oř orný Maní, oslavily skautky
velmi p. nc, zMustnila se i okresní vodouoí ses. Vlasta
Macková se Jtrakonic a střed, ved. br. Jerkoa.
PRVNÍ
SLIB
VLČAT

/.oncom února probíhá ve velké klubovně další u ld událost,
první slib vlčat I. o.wSky akely lhalo. Za .vaků znMky
"dkautskj ideály spojují ort”, jo přiná ion nová ot> disko
vá vlajka, v Mokni přítomní jí vzdávají Seat. Z« středisko
vou vlajkou jsou poprvé n. ony totemová hole vlčat, pokřiky
oddílů a družin, pokřik vlčat, která nastupují, aby složila
slib, rak jak je vidíte n foto .rafii, jako vymalováni. Na
státní vlajce jsou položeny slibovj odznaky, postupná přístupu
jívlčata a do rukou starého junáckého vlka Čerkese skládají
slib. Pak je v klubová. v celo, apívují ae písničky, recitují
básně, hovoří o další činnosti, bratři Blabáák a iosák hrají
na kytary, skautky darovaly vláatům upomínková dárky ok puk
nou kroniku.
Nová

středisková

vlajka

je zhotovena z brokátové h©3vábné látky. Jedna strana je
světle zelené barvy, v jejím otředu je Slutým,hnudým a cerným hedvábím vy i ta velká lilie sdWedským pgern, nad lilií
nápis JUJÁk, pod ní >UĎ řĎIír.uV^í! Druhá strana vlajky je
svétle modrá, uprostřed barevné vyšita volyňská radnice
a nápis oé’ iDIóáO SÁAUřháL vfCziOVí VOLfíí.. Oh.-střeny
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vlajky jsou po obvode lemovány barevnými plameny a obšívkou
z atými třásněmi. K viajoo náleží dvě stuhy, jedna k příle
žitosti 45. výročí založení Junáka ve Volyni 1923 v 1968 a
druhou věnovalo odrušení přátel Junáka vo Volyni. Vlajka je
opravdu krasavice, zhotovená odbornou pražskou firmou. Pěk
nou kovovou hlavici - lilii, zhotovil br. Bidlo jo asi 15 om
vysoká, se žlutého kovu, leštěná , prostě velmi pěkná práce
našeho milého bratra.

Připravujeme letní tábory roku 1970
Na střediskových schůzkách hovoříme o přípravě letních tá
borů. Tentokrát budou t bory oddíloví1. Vybudujem dva, jtnlon
u doroví Lady, ten postaví 2 chlapecký oddíl pod vedením
br. Šárka. Nazveme ho lodrá dvojka. Divčata 2. oddílu vybu
dují na Modravě v místech loňského tábora svůj oddílový
tábor Selený vodopád, pod vedením ses. MCDr, nty Norková.
Po zkončení prvních táborových bohů, nestoupí další oddíly,
které pak zařízení zbourají a odvezou do Volyně. Vystřídání
bude provedeno v jeden den a vyu ijí se tak autobusy >o oba
cesty. Celou řadu potřebných věcí je jeatu nutno obstarat,
doplnit .inventář a pod.
U ŽIŽKOVA PAMÁTNÍKU V SUDOMĚŘI

11. dubna nastoupilo celá g .ředisko. Odjeli jame autobusy
do Bobrše, prohlédli si tamní památky o kterých nás infor
moval okrasní konservátor památkové péče a ochrany krajiny
p, Vladimír Braun. Přivítali nás Synové hor, bratr itartija
nás pozvalk prohlídce kostela a kaple se vzácnými dobrškými zvony. Dále jsme navštívili čestice, prohlídka zámku a
výstavy, pak jsme jeli do Strakonic. Prohlídka strakonické
ho Hradu opět s pěkným výkladem p. Brauna u pak do Sudomeře.
V průvodu jsme šli k žižk vu pamětníku, kde jsme položením
věnce uctili památku 550. výročí bitvy husitských vojsk u
Sudoměře. Jak jsme sledovali události, byli jsme jedni z mála,
nebo snad vůbec jejdiní , kteří si na toto výročí vzpomněli.
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Ve čtvrtek 18. Června. 1970 v ló,oo hod. se konala poslední
schůze Okresní rely Junáka ve Strakonicích. Bylo to vlastně
loučení s činností, které jame věnovali kus svého srdce.
Předseda ORJ br. re ek na závěr schůze poděkoval všem za
práci. Osmi činovnicím a činovníkům Junáka ve Volyni pře
dal pak na základě rozhodnutí Ústřední rady Junáka v Praze
a ávojsikova o dílu v draze stužky "iáedaile díků." Byla tak
veřejně oceněna mimořádná práce a ob- tavost i věrnost sester
a bratří našeho střediska. Pak byla oficielně činnost QRJ
ukončena. Nade vším visel veliký otazník .
TÁBOROVÝ

OHEŇ U PORADNÍ SKÁLY

19.Června.l97O byl připraven táborový ohoň na návrh br. Jima,
který bratři připravili. Ja poslední schůzi ORJ jame pozvali
bratry a sestry ze ...rakonic a Blatné.
Poradní skála v lese nad btarovém byly vyzdobona velkou skautn
kou lilií. Několika auty jame se dopravili na místo. Přijali
milí hosté z© Btx.akonio a Blatná i skupina dobrých přátel,
Tak s© stalo, že auta a© několikrát vracela, tiby 00 všichni
dostali na místo.
Název "Poradní skála" pochází z návrhu bratří 2. oddílu, kteří
na toto místo pořádali výlety, zde a© radili o uvýoh důlních
plánech. Jedná se o starý opuštěný selský lom s vysokou, str
mou skálou - skalní stěnou. V tomto opravdu pěkném přírodním
a romantickém prostředí, které je uprostřed malého loaíka,
se pořádal táborový oheň.
Přivítel jsem všechny přítomné a zavzpomínal na činnost, kte
rou máme tolik rádi a požádal přítomného br. BeVÍta -Divou.se,
bývalého oblastního velitele 9. Heydukovy oblasti, aby oheň
zapálil, "červená oe line záře,oheň, oheň .a vzpomínání,
chvíle ticha a zamyšlení. Program. pestrý, záznamy z magnetofo
nového pásku, písně, atd, Oheň dohasíná, zpíváme večerku a
pomela opouštíme poradní skálu a jdem pěšky, lesní cestou
ke Starovu a pak přes 2echovice k Volyni. Někteří jedou auty,
postupně se vracejí. Bylo již po půlnoci, když vracející se
auta nás zbývající svezla kousek cesty do Volyně ......................
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LETNÍ
TÁBORY
1970

4.7. - 25.7. 2.o idíl chlap, vábor "modrá dvojka” u Moro- .
vé Lady, vod. br. Josef Kučera - šatek.
26 úČ setníků , 3 činovníci

11.7. - 25.7, 2. oddíl dívčí, tábor "Selený v )dopád" na
’□dravě ved. sec. dudr. sva Marková - Šumav
ská Vichřice 23 účastnic, 4 činovnice

25.7 - 8.8.

1. oddíl ;.ívčí, tábor "Modrá dvojka" u Jero
vé Lady, ved. ses. Jana Průšová, 16 účast
nic , 2 činovnice

25.7. -8.3.

1.oddíl chlap, tábor JiLelený vodopádů na
ndravó, vod. br. Jaroslav Toninger,
<~4 účastníků, 4 činovníci, tohoto táboi.a
se zúčastnilo i 13 vlčat.

Synové hor moli samostatný tábor spolu s voleniokými juná
ky. Vod. br. P. ranti iok Vích 14 účastníků, 1 činovník
V SOBOTU
29.
SRPNA.
1970

střediskový výlet do Prahy, dešla se skupina. 60 ti dětí
u 6 činovníků. Poklonili Jscm se památce zakladatele Juná
ka, náčelníka prof. /■.. J. dvoj sika na prtříském vyuchradekám
dlavíně, položili jma ko hrobu kytici kvčtů. Prohlídka
Slavína, kapitulního chrámu,panoráma s/re y. luvštívili jame
pražský hrad a odpoledne domů. Dnešní don byl pro děti
bohatý na zážitky, radostný, dojemný i smutný.

POSLEDNÍ SCHŮZKA STŘEDISKOVÉ RADY 31.8 1970

Na tuto schůzku jsme všichni přišli v krojích, byl příto
men i zástupce noví organizace dětí ze štrekonic.
3rutr jorxes zhodnotil dosavadní práci a přednesl závěreč
nou zprávu. Veškeré předávané v-iai představovaly cenu cca
85,000,- Kčs. dokladní zpráva nebyla bodána, protože nebyl
dosud zúčtován výlet do Prahy. Bylo též dohodnuto, že předání
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kluboven a všeho inventáře provede komise sa předsed
nictví br, Jar, Pobudy,
Ha závěr schůzky zjts pívána skautská večerka, vážní ho
diny odbíjely 23 hod,, když jsme se v podloubí radnice
loučili, tiskli si ruce í so skautským pozdravem gí přá
li včeélino dobrá v dalším osobním životě.
STAV ČLENSTVA A ČINOVNÍKŮ V POSLEDNÍ DEN

oddíl

clon._ , rádci

čin._____________

1. ahlapaoký
25
2»chlapocký
30
3. chlapaoký - rybí ;i
16
4* chlapácký - Synovo hor33
22
1» smečka Vlčat
2. smeoka Vlčat
18

2
4
2
4
3
2

2
3
1
3
1
1

1* dívčí
2. dívčí

25
37

3
4

3
J

Oddíl starších iunáku

19

Středisková rada
celkem

____ ______

včotač svčtlučsk

3
7

_225____
.24

27.....

Ještě jednou s br. Divousem

Na poslední schází krajské rady Junáka v ueakých Budějo
vicích, byl mi uložen úkol předat br. Antonínu Scvítovl—divounovi stříbrný SlkllJX. Toto významné skautské vyz
namenání - řád, jsem tedy vezl v měsíci září do Strakonic.
Byl jsem vřelo přijat naším milým bratrem. K$yž jsem odloJ.il pláší a uviděl, že mám pod ním skautský kroj vytušil,
že o něco poběží. Se slzami v očích vyslechl pozdravy brat
ří, členů iCfU a moje osobní přání. Předal jsem mu $áél stříw
brný sirinx (hudební nástroj indiánů) a oba jsme pak eatrva11 v louhotrvajícía rozhovoru. Velmi vřele a upřímně hod-
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notil naší práci. On mel ostatně k nám volyňským vždy
velmi bratsský a přátelatý vztah. Vídali jeme so každoroč
ně až do jeho smrti. Vzdáváme Ti milý bratře Oblastní
veliteli 9. 'leydukpvy oblasti ve Strakonicích, veliké díky,
za Tvoji příkladnou práci a zachováme Ti trvalou památku
v našich srdcích.
Středíš ová rad. Junáka ve Volyni projednala a schválila
na své -johůsi dne 13. :-v. Sne .1963 oddílová a družinové
pokřiky.
Bratři a sestry !
Tyto,pokřiky jsou alavnostním aktem junáckých schůzek a
slavností, při jejich provodění stojí junák a skautku v
pozoru. Používají se při zahájení a skon ani družinových
a oddílových schůzek, při shrondždční středisku a nu aluvmostních akcích,
Junácké pokřiky jsou součástí znalostí při nováčkovské
zkoušeo.
1. oddíl skautek
1,
skautek :t
pružina
Včelky pilné pracovnice, latí v Širá rovino,
symbolem a přikládám jsou dívkám, skautkám z Volyni. 1
pružina Lišek,>
Hluboké jsou na íe lasy, crásná -Čeo^á Čumava,
skautky, rychlé, hbité lišky, volyneká jsou obava !
Družina.Veverek,:
Za příkladem matky, nepůjdeme zpátky,
vždycky vpřed, raz, dva, tea 1
Veveřímu pokolení třikrát, zdar,zdar,zdar I
Oddílovýpokřik t
Jásá krásné naše mládí ~ u řek, lesů v dolino,
hurá skautky z Pošumaví, první oddíl V >lyně !
Zdar, zdar, zder !

2. oddíl skautek :
DražinaJ.:andolinek.i
Pinky, pinky oiakalinky, sedmitečné niandellnky,
najdete”nás jediní v druhém dívčím Volyně !
Dini-íina srnek s
Srnky ladné, rychlé, milé, mát© ve své družině
další členky, vární ekc.utky, druhý dívčí Volyně!
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Družina
«.■m no '• u« ■ u tw «slunečnic
.
wr »o — i ■ «e> :
Jako slunce září symbol naší družině,
myjsme modré slunečnice, věrné skautky s Volyně !
Oddílový pokřik t
V údolí se řeka vine, na stráních kol město milé ,
3de ve skautek rodině druhý oddíl Volyně !
Hip, hurá, hip, hurá, hip, hurd I
1. oddíl
oddíl.junáků
junáků;
Družina Orlů s
Orel silný, odvážný a krásný, to je pro nás příklad jasný,
hurá, zdar, hurá, sdar, hurá, sdar !
Družina oo ;olů :
Dohol náš vysoko letí, vysoko i skautský oil,
V družině veselých dětí, věrnost bratrství má díl I
Oddílový.pokřik .;
Volá mladá , volá dálka, akauting nikdy nezhyne 1
život v ořírodc nás láká, první oddíl Volyně !
Hurá, hurá, hurá !
2.
oddíl
2,o
ídíl
Junáků ::
junáků
«■» — «■» ii «• nm>.OT

Družina Doubravou i
Junák dobrým bratrem jo, udatná tělo, udatný duch I
Doubravo! jsme z Volyně, druhu svému věrný druh I
Družina řiř?ru »
íEigří síla chlapce láká, proto tigr jo náš vuor I
Skautská věrnost pro Junáka, ae šumavských Českých hor 1
D ^U?ina Kams. ík& >
Kamzicí jsme pokolení, výška ta nás neleká !
Hurá skauti v© Volyni, milujeme člověka 1
Družina Vlků i
Vlk je alé a dravá zvíro, dobrou vlastnost tuhá má,
síla věrnost svojí smečce v každé době šachová J
Hurá, hurá, hurá !
Oddílový . pokřik . s
Mp,Mp,hurá, Volyně vás volá, my jame druhý oddíl,
na veselém mládí máme podíl, hip,hurá, hip,hurá, hxp,hurá I

POKŘIK SKAUTSKÉHO STŘEDISKA
^6siHsv“T:o“,í!rásnT’a1íranu7."ttuř'u, hurá, 'Volyně I
Skauti,skautky žijte věrně- v nací velké rodině »
Zdar, udar, zdar i!!
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Zavírám svůj skautský zápisník

Odprvnxch Giivil naho členství v Junáku ( a je to více
40 let) , jsem byl veden k tomu, abych mi l dobrý,
úhledný a přesný Janáčky zápisník. Za tu dobu jich bylo
několik, zbyl mi v'nk jen ten poslední, který je podrob
nou a pro mne velmi ccnaou kronikou jimáckého životu uply
nulé doby, 3yl mi velmi dobrou pomůckou oři psaní této
práce, je v něm vlastně všechno,
Končím tedy toto psaní, které hovoří o naší práci, sta
rostech i radostech, -shu klidně a na svá svědomí prohlá
sit: lídili jsme se ve své práci všichni, bos vyjímky hes
lem ’’Povinnost odpovědnost, kázeň!” Plnili jame daný jundoký slib i zákon, podle svých cil a s dobrým úmyslem, koušilovali jsme o nic menšího, než o dohnou, kvalitní a podle
junáckých etických zásad vedenou výchovu dětí a mládeže.
Byli jsme výborný kolektiv lidí, měli jsme rádi děti, váži
li si jeden druhého a pracovali podle svých možností, zna
lostí i sil a to bezezbytku. Jinak to totiž v Junáku nikdy
nebylo možné.Nikoho jsme k členství nenutili, ani n- pře
mlouvali, kdo vsak mezi nás vstoupil, dobixjvonfi se zavázal
plnit skautská zásady a o tom jestli ano, nebo no Jámo žád
né diskuse nevedli.
Bylo inoho problémů, starostí, radosti 1 štěstí. Jinak to
totiž při dobré výchovná práci, ani být nemůzo. Zpočátku
usilovná, nekompromisní a fundovaná v /chovná pj/áco a pak
ta trocha radosti, íoní to má myšlenka a opakuji ji jen
proto, že s ní naprosto souhlasím, totiž každá organizace,
která má dobré ba vysoké etická cíle má právo na existenci,
protože plní úkoly potřebná pro každou společnost.
Plníme také zásadu : Jednou Junákem, vždycky Junákem! Měli
a máme se rádi.
Dekuji vám milé sestřičky a bratři za krásná ohvílo mezi
vámi. Bylo mi dobře s ví ni, pracovitými, čestnými a veselý
mi lidmi. Vážil jsem si vaší práce a oo živ budu na vás na
nikoho nezapomenu.Je přrce pro člověka vždy štěstím, když
pozná tak dobré přátele, které podle mého názoru. Jinde
těžko hledat. Buate zdrávi a uí vás všechny provází radost
Jst&stí i spokojenost.
Jaroslav Pobuda - Čerkes.
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