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Současnost a perspektivy nemocnice v Háji 
Rozporuplná historie a ne zcela utěšená 

skutečnost, spolu s rychlými systémo-
vými změnami ve zdravotnictví nás sta-
vějí před otázku, jak dále pokračovat 
v činnosti nemocnice v Háji a nakonec 
i před otázku, zdaje tato nemocnice vůbec 
potřebná. Tento článek je vlastně stručnou 
odpovědí na položené otázky. 

Umístění nemocnice mimo centrum 
regionu, v místě relativně vzdáleném od 
ostatních nemocničních zařízení je 
nutno považovat za pozitivní prvek, ne-
boť přibližuje potřebnou péči směrem 
k nemocnému. Předpokladem úspěšné 
činnosti je materiální vybavení a per-
sonální zajištění. Kromě toho, že je ne-
zbytné vícezdrojové financování, je 
nutná i rozumná koncepce činnosti 
a rozvoje zařízení. Tato koncepce by 
měla zabezpečit existenci zařízení s ma-
ximální mírou soběstačnosti, to zname-
ná, že zařízení by mělo provádět 
všechny potřebné výkony diagnostické 
i léčebné a zabezpečit potřebnou péči 
o život ohrožující stavy. Nosnými obory 
pro takto pojatou nemocnici jsou kar-
diologie s intenzivní péčí a gastroente-
rologie (tj. hlavní zaměření na choroby 
srdce a cév a na choroby zažívacího 
ústrojí). V rámci tohoto zaměření a pří-

slušného vybavení je možno zabezpečit 
i léčbu dalších skupin nemocí jako cuk-
rovku s jejími komplikacemi, ostatní 
nemoci výměny látkové, onemocnění 
dýchacích orgánů i onemocnění pohy-
bového ústrojí. K tomuto byly učiněny 
první kroky vybavením pracoviště za-
řízením pro vyšetření ultrazvukem 
a vyšetření zažívacích orgánů (endo-
skopie). Z uvedeného vyplývá, že zákla-
dem naší činnosti je rychlá a efektivní 
diagnostika a léčba akutních stavů. Po-
kud bude oddělení dobře vybaveno 
z hlediska všeobecné péče, pak může lé-
čit i některá onemocnění oborů jiných 
než interna (například nervové, ortope-
dické, některé oční a další, vždy pod 
vedením odborného lékaře daného obo-
ru). 

Vzhledem k tomu, že hospitalizace je 
drahá a vyžaduje i čas pacienta, bude 
nutné využívat vybavení nemocnice 
i pro ambulantní pacienty a pokud to 
stav nemocného dovoluje, provádět 
nutná vyšetření ambulantně. Tyto po-
hotové diagnostické služby musí ne-
mocnice poskytovat všem praktickým 
a odborným lékařům. Jedná se přede-
vším o vyšetření endoskopická, ultraso-
nografícká, zátěžová vyšetření srdce. 

Nemocnice se musí stát aktivním po-
mocníkem praktického lékaře v rozsáh-
lém předcházení nemocem srdce a cév 
a v předcházení či včasném záchytu ra-
kovinových nádorů. Naše nynější vyba-
vení umožňuje provádět aktivní vyhle-
dávání stavů, ze kterých se rakovina 
může vyvíjet, nebo vyhledávání čas-
ných stadií s velmi dobrou léčebnou 
předpovědí, zejména pokud jde o posti-
žení tlustého střeva a konečníku. 

Takto pojatá činnost umožní vyso-
kou ekonomizaci provozu při minimál-
ním počtu lůžek a personálu. 

Při práci nemocnice je samozřejmě 
nutno dbát na modernost vybavení, 
trvalé zlepšování prostředí v nemocnici 
a odbornou úroveň pracovníků. Ne-
méně důležitá je však atmosféra pocho-
pení a úcty, kterou musíme prokazovat 
nemocnému a získávat jej tak ke spolu-
práci a aktivní účasti na léčbě. I na 
tomto úseku je a stále bude co zlepšo-
vat. Podmínky malé nemocnice, jakou 
chceme podle naší koncepce vybudovat, 
jsou však příznivé pro vytvoření „ro-
dinné" atmosféry. Jsme vděčni za po-
chopení a pomoc, které jsou nám 
v tomto úsilí poskytovány. 

MUDr. V. Kaniok 
primář interního oddělení s LDN 

A ještě jednou nemocnice 
Dne 1. září 1993 bylo dáno do provozu 

gastroenterologické pracoviště na inter-
ním oddělení nemocnice v Háji. Jde o pra-
coviště na zjišťování onemocnění zažíva-
cího traktu a jater včetně poskytování ně-
kterých léčebných výkonů. Vybavení to-
hoto pracoviště větším dílem dotoval 
Městský úřad v Ledči n. S., stavební 
úpravy a vybavení nábytkem provedla 
firma GLOST, s. r. o. v krátkém časovém 
sledu a v dobré kvalitě. Patří jim za to 
poděkování a uznání. 

V současné době probíhají rekonstruk-
ční práce na jednotce intenzivní péče, 
která by měla být otevřena v prosinci 
t. r. Na přístrojové vybavení však chybí 
finanční prostředky. Použití části přístro-
jů, které dříve zakoupil n. p. KOVOFI-
NIŠ, brání přemrštěné požadavky vedení 
KOVOFINIŠE na finanční vyrovnání. 
Naše nabídka na odkoupení přístrojů za 
účetní cenu nebyla současným vedením 
KOVOFINIŠE akceptována. Toto jednání 
nelze v žádném případě hodnotit jako 
snahu pomoci zdravotnictví! 

Jednotka intenzivní péče je pro náš region nezbytná. Obracíme se proto na širokou 
veřejnost, podnikatele, závody, družstva, aby dle svých možností přispěli na fond NE-
MOCNICE - číslo účtu 182-17831-521/0100. 

Za jakoukoliv finanční výpomoc předem děkujeme. 
Ředitelství Zdravotnických zařízení v Ledči n. S. 



I N F O R M A Č N Í 
S E R V I S 

Pobočka Úřadu práce v Ledči n. S. 
Pobočka Úřadu práce funguje v Ledči 

n. S. již od listopadu roku 1991. Určitě 
každý, kdo potřebuje tento úřad navštívit 
si uvědomuje výhodu jeho umístění v na-
šem městě před dojížděním do H. Brodu. 
Do nedávné doby sídlila pobočka v bu-
dově Městského úřadu v Ledči n. S. Od 
22. září se nachází v rekonstruovaném ob-
jektu domu č. 145 v Mlýnské ulici. Objekt 
je majetkem MěstU v Ledči n. S., který 
rekonstruovanou část budovy pobočce ÚP 
pronajal. 

Úřední hodiny na ÚP jsou: 
Po 
Út 
St 
Čt 
Pá 

8.00-12.00 
8.00-12.00 
8.00-12.00 
8.00-12.00 
8.00-12.00 

13.00-16.00 
13.00-17.00 

13.00-17.00 

V současné době je v pobočce ÚP 
v Ledči n. S. evidováno 193 uchazečů 
o zaměstnání, z toho 142 žen. 

Z celkového počtu uchazečů o zaměst-
nání má: 

34 základní vzdělání 
88 je vyučených 
9 středoškolské vzdělání bez maturity 

52 střední vzdělání s maturitou 
5 vyšší vzdělání 
5 vysokoškolské vzdělání 

Od 1. 1. 1993 do 30. 9. 1993 bylo na 
ledečské pobočce ÚP zaevidováno 344 
uchazečů o zaměstnání a k témuž termínu 
se do pracovního procesu vrátilo 295 
uchazečů. Dalších 29 jich bylo vyřazeno 
pro nespolupráci s ÚP, nebo z důvodů od-
mítnutí vhodného zaměstnání. 

Stupeň nezaměstnanosti v okrese 
Havl. Brod je k 12.10.1993 3,13 % a je 
nejnižší v celém okrese. 

O. Hessová 

Chovatelé vystavovali 
Druhý říjnový víkend v Ledči n. S. byl 

tradičně zasvěcen chovatelům. V nově 
vybudovaném areálu pod internátem 
SOUS se konala Okresní výstava drob-
ného zvířectva. Všichni zúčastnění, a bylo 
jich více než v minulých letech, se shodli 
na tom, že je to místo vhodné, pěkně upra-
vené. Dík patří nadšenému kolektivu cho-
vatelů, ale i MěstÚ v Ledči, který vstřícně 
a operativně zajistil náhradní prostory za 
dvůr hotelu Sázava. 

Veřejnosti se tu představilo 175 vysta-
vovatelů, někteří ze specializovaných 
chovatelských klubů. Nejlepší z nich byli 

po právu oceněni za své chovatelské úsilí 
věcnými cenami. 

Téměř tisícovka návštěvníků tak viděla 
hodnotnou, dobře zorganizovanou akci. 
Kdo byl unaven množstvím exponátů, 
mohl se občerstvit v dobře zásobeném 
stánka, posedět s přáteli. Na své si přišly 
i děti, které kromě obdivných pohledů na 
„zvířátka" často zaměstnávaly i stánek 
s tombolou, kde každý vyhrál. 

Premiéra v novém areálu dopadla tedy 
více než dobře a věříme, že příští akce 
tohoto druhu bude ještě úspěšnější. 

J. Kadleček 

• Místní sdružení ODS v Ledči n. S. 
uspořádá v druhé polovině listopadu 
besedu s místopředsedou ODS a poslan-
cem Parlamentu ČR MUDr. Petrem 
Čermákem. Beseda se uskuteční 
v místním kině. Na dotazy bude odpo-
vídat i bývalý poslanec FS ing. Franti-
šek Novák. SLEDUJTE PLAKÁTO-
VACÍ PLOCHY A VÝVĚSKY ODS. 

• Svaz důchodců ČR v Ledči n. S. uspo-
řádá Adventní koncert v neděli 19. pro-
since 1993 v děkanském kostele sv. Petra 
a Pavla v Ledči. Vystoupí zde orchestr 
posluchačů Pardubické konzervatoře. 

• Generální rekonstrukci vozovky 
a kanalizace v ulici 28. října zahájily 
Technické služby města Ledče. Věřme, 
že do prvního sněhu bude rekonstrukce 
ukončena, neboť v zimě tato ulice bývá 
jedinou sjízdnou komunikací ze sídliš-
tě. 

• Dne 22. září 1993 byl čtyřmi soukro-
mými ledečskými firmami založen LÉ-
DEČSKÝ PRIVATIZAČNÍ FOND. 
V čele fondu stojí ing. Jan Hýla, ředitel 
spol. GALATEK, s. r. o., dalšími řídícími 
pracovníky jsou ing. Josef Zikmunda za 
společnost AQUACOMP, s. r. o., ing. Jo-
sef Marek ze spol. GLOST, s. r. o. a ing. 
Oldřich Tyleček za spol. JAS, s. r. o. Před-
stavenstvo LIF chce prvním 500 obča-
nům, kteří vloží všech 1000 investičních 
bodů do fondu LIF, věnovat zdarma ku-
pónovou knížku a známku v celkové 
hodnotě 1050 Kč. Dalším 500 občanům 
míní LIF poskytnout půjčku na nákup 
knížky a známky. Od 25. října jsou v síd-
lech zmiňovaných společností zřízena po-
radenská střediska. Bližší informace zís-
káte na tel. 26 09, 21 27, 21 28 a 25 98. 

• Poděkování Městskému úřadu v Led-
či a hasičům z požární stanice za vyčiš-
tění Olešanského potoka pod mostem 
pro pěší zaslali do redakce Ledečských 
novin Vojířovi. Upozorňují na ne-
vhodné řešení můstku, na jehož kon-
strukci se při velké vodě zachycuje ná-
nos a dochází tak i k záplavám jejich 
domku. -red-

S U S A R N A 
BRAMBOR 
Ledeč nad Sázavou 

zahajuje provoz 
sušení pro soukromníky 

a družstva ve mzdě 

Informace: « 0452/24 26 



70. NAROZENINY 
22. rl . Jitka Svobodová, Ledeč n. S., Haškova 

572 
80. NAROZENINY 
21. 11. Marie Rajdlová, Vrbka 39 
26. 11. Marie Macháčková, Ledeč n. S., Haš-

kova 571 
2. 12. Milada Svobodová, Ledeč n. S., Hlavá-

čova 554 
4. 12. Karel Pecha, Vrbka 1 

NAROZENÍ 
24. 9. Šárka Vránová, Ledeč n. S., Stínadla 

1045 
27. 9. Monika Heroutová, Ledeč n. S., M. Ma-

jerové 660 
4. 10. Vladimír Šenk, Ledeč n. S., Haškova 

604 
5. 10. Milan Šimek, Ledeč n. S., Haškova 570 

15. 10. Petr Stránský, Ledeč n.S., Haškova 614 
15. 10. Daniel Suchecki, Ledeč n. S., Komen-

ského 111 
15. 10. Jana Panská, Ledeč n. S., Haškova 572 
17. 10. Václav Vlnas, Ledeč n.S., M.Majerové 

1076 
ÚMRTÍ 
14. 9. Vlasta Patočková (r. 1926) 

Ledeč n. S., Na Rámech 854 
23. 9. Petr Olišar (r. 1954) 

Ledeč n. S., Slunečná 865 
30. 9. Libuše Měkotová (r. 1950) 

Ledeč n. S., ul. 28. října 549 
8. 10. Bohumila Císařová (r. 1928) 

Ledeč n. S., Zahradní 744 

Společenská 
kronika 

10. 10. Jaroslav Hlaváček (r. 1909) 
Ledeč n. S., Na Rámech 446 

13. 10. František Rada (r. 1917) 
Obrvaň 16 

15. 10. Josef Krajíček (r. 1908) 
Vrbka 38 

18. 10. Marie Klofáčová (r. 1909) 
Ledeč n. S. 1202 

26. 10. Karel Herout (r. 1915) 
Ledeč n. S., Hlaváčova 554 

SVATBY 
2. 10. Jiří Urban, Kamenná Lhota 

Jitka Kafková, Kožlí 
2. 10. Petr Svoboda, Ledeč n. S. 

Soňa Šotolová, Vilémovice 
9. 10. Kamil Kakáček, Ledeč n. S. 

Jitka Spěváková, Ledeč n. S. 
9. 10. Zdeněk Fikar, Radostín 

Eva Kutilová, Hradec 
16. 10. Jiří Nedvěd, Světlá n. S. 

Jana Lundáková, Hněvkovice 
23. 10. Pavel Svoboda, Chocerady 

Petronila Janků, Chocerady 
23. 10. Josef Blažek, Ledeč n. S. 

Alena Cihlářová, Ledeč n. S. 
23. 10. Tomáš Hurych, Polná 

Iva Pavelková, Ledeč n. S. 
ZLATÁ SVATBA 
13. 11. Marie a Karel Pechovi, Vrbka 1 

Zapomenutý kufřík 
O zapomenutém kufříku a výzvě ledečského 

podnikatele pana L. Z. jste se mohli dočíst v 44. 
týdnu na stránkách Cesty Vysočiny. Po navrá-
cení osobních dokladů a brýlí vyzývá pan 
L. Z. neznámého nálezce i k vrácení alespoň 
poloviny finanční částky, která se v kufříku 
nacházela, razítek a fotoaparátu. Kufřík s vět-
ším finančním obnosem, osobními doklady, vy-
půjčeným fotoaparátem, měřícími pomůckami, 
razítky, kalkulačkami a vizitkami zapomněl 
L. Z. z nepochopitelných důvodů v neděli 
10.10. 1993 po 19. hodině u svého auta. Osobní 
doklady mu byly o dva dny později vráceny. 
V době uzávěrky tohoto čísla LN nebylo redakci 
známo, zda nálezce vyslyšel apel zoufalého 
podnikatele a zapomenutý kufřík majiteli vrátil. 
Pokud tak dosud neučinil, apelujeme znovu na 
jeho svědomí a uvážení. Poctivé navrácení kuf-
říku i s jeho obsahem na stránkách Ledečských 
novin rádi zveřejníme. -sv-

Půjde ledečsky hrad do aukce? 
Historie ledečského hradu, která byla 

místními hostoriky již mnohokrát popsá-
na, je ledečské veřejnosti dostatečně zná-
má. Výčet letopočtů, požárů a majitelů 
vesměs končí na počátku 50. let, kdy byl 
hrad rozhodnutím Ministerstva zeměděl-
ství ČSR přidělen do majetku Čsl. státním 
lesům a zůstal v majetku Lesů ČR, s. p. 
Hradec Králové i po provedené privatiza-
ci. Užíván ovšem výše uvedenou organi-
zací v současné době není, mimo několi-
ka bytů přidělených Vč. státními lesy 
a nájmu městského muzea s expozicí le-
dečského regionu. 

Hrad je výraznou dominantou města 
a je obklopený městskou zástavbou. Zcela 
nepochybně hrad vytvořil město a město 
tvořilo hrad. Současní představitelé města 
Ledče podporovaní Městským zastupitel-
stvem vyvíjejí snahu o získání hradu do 
majetku města. Vstoupili již v roce 1991 
do jednání s tehdejším ředitelem Vč. stát-
ních lesů H. Králové ing. Olivou. Toto 
jednání následně pokračovalo dalšími 
dvěma osobními intervencemi starosty 
města. Z jednání vyplynulo, že po dovy-
budování nového areálu pro Lesy ČR 
a Lesní společnost a. s. dosavadní orga-
nizace hrad opustí a na dalším využívání 
nemá zájem. Bylo dohodnuto, že vhod-
ným termínem pro převod hradu bude ob-
dobí po privatizaci a že město Ledeč pro-
jedná v zastupitelstvu požadavek na bez-

úplatný převod hradu a poté Lesy ČR po-
žádají příslušný orgán o převedení hradu 
na město. 8. 6. 1993, jak jsme vás v červ-
nových LN informovali, MZ tento záměr 
schválilo. Rozhodnutí MZ s žádostí o pře-
vod bylo zasláno Lesům ČR, s. p. 14. 7. 
1993. Dne 27. 9. 1993 Lesy ČR s. p. H. 
Králové dopisem č. j. S 210/93 městu 
Ledči sdělují, že mají „více zájemců a pře-
vod hodlají uskutečnit nejoptimálnějším 
způsobem - veřejnou aukcí!" O v minu-
losti daných příslibech ředitele Lesů ČR 
se v dopise nezmiňují. 

Výše uvedený postup Lesů ČR nazna-
čuje ne zcela korektně vedené jednání 
a plně dokazuje, že není důvod ani potřeba 
Lesů ČR, s. p., aby ledečský hrad byl na-
dále součástí jejich majetku a též to, že 
jej k účelu své činnosti nepotřebují. 

Město Ledeč, které po roce 1961, kdy 
ztratilo statut okresního města, stále je-
|iom ztrácelo, se dopisem pana starosty 
ze dne 11. 10. 1993, ze kterého jsou čer-
pány a citovány v tomto článku uvedené 
informace, obrátilo na Ministerstvo pro 
správu národního majetku a jeho privati-
zaci ČR s žádostí o pomoc. Je totiž úplně 
proti logickému chápání každého občana 
města a okolního regionu, aby výnos z pří-
padného prodeje šel mimo město Ledeč. 

-sv—ku-

Městská knihovna v novém 
Mezi knihou a jejím čtenářem jako zprostřed-

kovatel, šiřitel a propagátor myšlenek ulože-
ných v knihách stojí knihovna. Ve zpřístupnění 
a šíření kulturních hodnot je úloha veřejných 
knihoven dána mimo jiné i tím, že jako instituce 
vznikaly a přetrvaly i tam, kde jiné služby re-
gionální a místní kultury zanikly vůbec. 

Téměř stoletou tradici má i Městská 
knihovna v Ledči nad Sázavou. Knihovna byla 
založena v roce 1898 a byla pojmenována podle 
významné osobnosti naší historie - Františka 
Palackého. Knihovna se v průběhu svého pů-
sobení ve městě mnohokrát stěhovala a v roce 
1949 našla své útočiště v přízemních prostorách 
gymnázia. 

Knihovna se za dobu své existence stala ne-
dílnou součástí kulturního života malebného 
městečka na řece Sázavě. Zněkolikanásobily se 
její knižní fondy, rozšířily se knihovnické 
služby čtenářům a uživatelům, což nejlépe do-
kládají výsledky činnosti za rok 1992. Knihovna 
se zařadila mezi nejlépe pracující knihovny na 
našem okrese, a to i v podmínkách, které po-
třebám čtenářů i knihovny už dávno nestačí. 

Od roku 1949 se činnost knihovny sice 
úspěšně rozvíjí, ale prostorové podmínky zů-
staly prakticky stejné. Představitelé města v mi-
nulosti několikrát uvažovali o přestěhování 
knihovny do lepších prostor, ale zůstalo 
vždycky jen u slibů a čtenářům a pracovnicím 
knihovny nenaplněné sny. 

O to více je potěšitelné, že v době, kdy se 
hovoří a píše o tom, že knihovny i ostatní 
kulturní zařízení stojí před zánikem (alespoň 
v některých lokalitách), kdy se neustále řeší 

nedostatek finančních prostředků na jejich 
činnost, dokázali představitelé města Ledeč 
n. S., že i v těchto složitých ekonomických, 
politických a společenských podmínkách se 
na knihovny pamatuje. V rekordně krátkém 
čase byly pro potřeby knihovny zadaptovány 
prostory bývalého soudu a návštěvníci 
knihovny se mohou jen těšit z nově vybave-
ných půjčoven, hudebního oddělení a tedy 
i z nových služeb, které s sebou nová oddělení 
nesou. 

V závěru svého článku bych chtěla jménem 
knihovnické veřejnosti i jménem svým poděko-
vat představitelům města a celému Městskému 
zastupitelstvu za ojedinělý přístup ke kultuře, 
konkrétně ke knihovnám. Poděkování též patří 
vedení Okresního úřadu v H. Brodě, které se 
účelovými dotacemi podílelo na vnitřním vyba-
vení knihovny včetně hudebního oddělení, dále 
sponzorům, firmě UNO-INTERIÉR, s. r. o., 
Havl. Brod, která provedla návrhy interiéru, 
dále firmě EKOL, s. r. o., Ledeč n. S. a firmě-
LECOM, s. r. o., Ledeč n. S. Dík patří též do-
davatelským organizacím za včasné a kvalitní 
provedení prací. Stavební práce provedla STA-
VOUNIE, s. r. o., H. Brod, některé truhlářské 
práce firma GLOST, s. r. o., Ledeč n. S., vy-
bavení interiéru vyrobila již zmíněná firma 
UNO-INTERIÉR. 

Věřím, že ledečská veřejnost tuto akci přijme 
s povděkem a je srdečně zvána na slavnostní 
otevření Městské knihovny v nových prosto-
rách, které se uskuteční v neděli dne 14. lis-
topadu v 10.00 hodin. 

PhDr. Ivana Štrossová 
ředitelka Okresní knihovny 



Program na celý život 

Zmizelá Ledeč 
Šeptouchov 

Vrch západně od města nebyl v minu-
losti zalesněn. Byla zde pouze chudá past-
viska. V roce 1862 se vlastník pozemku 
Emanuel Muller rozhodl, že urovná půdu 
na samém vrcholu kopce. Tato část po-
zemku měla být zalesněna. Při rovnání 
půdy zde byly nalezeny pod nízkou 
vrstvou země tři kostry mladých mužů. 
Kostry byly odborně zkoumány a dle od-
hadu ležely v zemi více jak padesát let. 
Kosti byly pochovány na ledečský hřbi-
tov. Nezjistila se však totožnost mladých 
mužů. 

V lednu 1900 tyto pozemky koupila le-
dečská obec a vysázela zde les, který měl 
sloužit jako park k procházkám občanů 
a letních hóstů. Byly zde zřízeny cesty, 
schodiště, lavičky a altánky. Hrálo se zde 
i ochotnické divadlo, zvláště velmi oblí-
bená hra o Hátě Šeptouchovské. Na ho-
lých skalách ve výšce 75 metrů stálo vždy 
několik křížků. V roce 1898 sem byly pře-
neseny dva litinové křížky ze zrušených 
hrobů na hřbitově. Ty všaknepřečkaly pa-
desátá léta. Byly zničeny v nočních ho-
dinách a z místa odneseny. 

V současné době byl les opět vrácen 
v restituci obci a provádějí se zde zásahy 
na záchranu a obnovu lesa. Snad dojde 
i na obnovu lesoparku. 

Na fotografii z roku 1905 je vidět již 
částečné zalesňování Šeptouchova, ale 
i dnešní Tyršovo nábřeží s ouzkou cestou 
pod skalami a neregulovanou Sázavu. 

František Pleva 

Program 
kina PROSINEC 1993 

2. 12. KONEC BÁSNÍKŮ V ČECHÁCH 
(17.30) Repríza úspěšné české 
(19.30) komedie D. Kleina 
4. 12. 1 a 1/2 POLICAJTA (P) 
(19.30) Kriminální komedie USA. 
5. 12. 1 a 1/2 POLICAJTA (P) 
(17.30) Kriminální komedie USA. 
7. 12. TĚLO JAKO DŮKAZ 
(19.30) Erotický thriller USA. 
8.-9. 12. KDO ZABIL ...? (P) 
(19.30) Děsivý příběh USA. 
11. 12. TANEC V SRDCI (P) 
(19.30) Kouzelný austral. film. 
12. 12. TANEC V SRDCI (P) 
(17.30) Kouzelný austral. film. 
14. 12. NESMRTELNÁ TETA 
(17.30) Výpravná česká komedie 
(19.30) s J. Bohdalovou. 
18. 12. NÁVRAT SOMMERSBYHO (R) 
(19.30) Příběh o lásce dvou mužů. 
17. 12. JURSKÝ PARK 
(16.00) Americký širokoúhlý film. 
(18.00) 
(20.00) 
25. 12. PŘEŽÍT (P) 
(17.30) Film USA o velké letecké 
(19.30) katastrofě. 
26. 12. NESTVŮRKY Z VESMÍRU (P) 
(17.30) Napínavý, originální 
(19.30) a vtipný horor USA. 
27. 12. OPERACE MONOLIT 
(19.30) Gang v kontaktu s UFO. 
29. 12. ZNAMENITÁ CHVÍLE 
(19.30) Barevný film USA. 
Změna programu vyhrazena. -mks-

Letos to je už 46 let, co jsem u planou-
cího ohně kdesi za Českou Kamenicí sli-
boval: „... plniti povinnosti vlastní a za-
chovávat zákony junácké ..." Nezmizelo 
mi z paměti mihotání plamenů slavnost-
ního ohně nad ztemnělým tábořištěm, 
slavnostní tváře bratří, tichá, leč nezapo-
menutelná slova vůdcova a potom -
hlídka u dohasínajícího ohně. 

Romantika, hezká vzpomínka? Ano. 
Snad každý chlapec chce prožít něco vzru-
šujícího. Chce umět morzeovku, rozdělat 
oheň dřívky, střílet lukem, zacházet se se-
kerou a lasem. Cvičení smyslů a obrat-
nosti je účelné k vyplnění volného času -
tím účelnější, čím je pravidelněji prová-
děné. 

Nehledejme však v zálesáckých a v in-
diánských praktikách smysl své práce. 
Obsáhlost lidského vědění se neustále 
zvětšuje a bylo by nesprávné přecpávat 
se citáty a poučkami, stávat se „pocho-
dujícími slovníky ". Mimoto nelze vylučo-
vat z práce či her oddílu členy, kteří ne-
jsou schopni zvládnout přidělený kopec 
vědomostí či dovedností. Tyto znalosti po-
kládejme pouze za prostředek k vlastnímu 
cíli, tj. mravní a duševní výchově. 

Dnes, kdy lidé objevují nové světy, vzta-
hují ruce k planetám, kdy na obrazovkách 
televizorů můžeme pozorovat, co se děje 
na celé Zemi, kdy ovládáme atomovou sí-
lu, kdy všichni spěcháme, abychom posta-
vili dům, měli auto, nebo stihli zájezd 
k moři, jak těžko dnes hledáme člověka, 
na kterého se můžeme vždycky spoleh-
nout, kterému můžeme věřit, že nás ne-
zklame, se kterým můžeme v klidu a přá-
telské pohodě posedět, popovídat si, nebo 
jen tak prostě mlčet ... 

Technika a civilizace nás rozdělila, roz-
škatulkovala podle výše příjmů, nábožen-
ského nebo politického přesvědčení a vtis-
kuje nám studený, neosobní vztah jednoho 
ke druhému, mnohde dokonce nedůvěru, 
závist. Přitom nelze nalézt uspokojení, 

smysl života v Thoreauovském odloučení 
od lidí a pohroužení sama sebe v přírodu. 
Samota jedince je v praktickém životě ne-
možná a z funkčního hlediska nesprávná, 
stejně jako útěk do přírody a romantické 
zálesáctví jako cíl. Jsme do velké míry na-
vzájem na sobě závislí. Ano, ještě sám do-
vedeš snad uvařit, ale obilí nevypěstuješ -
a když ano, neumíš ho umlít. A co s ob-
lečením? Do kůže se neoblékneš - mám 
snad pokračovat dál? Sami si vyvodíte 
stejné závěry ... 

Máme-li tedy žít ve společnosti, vraťme 
sami sobě důstojnou úlohu člověka na této 
zemi se všemi krásnými vlastnostmi, o kte-
rých rádi čteme - pravdomluvnost, věr-
nost, poctivost ... i když to dnes není 
zrovna v módě. 

Dnes, s odstupem více jak čtyřiceti let, 
se domnívám, že právě ono „... plniti po-
vinnosti vlastní a zachovávati zákony ju-
nácké ..." není romantismus, že je to náš 
program na celý život, program, který 
může pomáhat tam, kde je toho dnes nej-
více třeba. Ať se ke vzdělání a vědomostem 
přírodním a technickým, které se nám 
dnes hlavně vštěpují do paměti, dostane 
i rovnocenné výchovy morální a mravní. 
A měli bychom začít každý sám u sebe, 
zpytovat svoje svědomí, nezbyla-li nám 
z toho krásného, povznášejícího odhod-
lání k plnění junáckého desatera jen ta 
skautská košile a odznaky. 

Začněme třeba tím, že sebereme a dáme 
do koše papír, který někdo odhodil, aby 
po svém „ zkrášlil" ulici, náměstí, prostře-
dí, ve kterém žijeme a kde se chceme cítit 
hezky. Uvidíš-li takového člověka, napo-
meň a nestyď se. Stydět se musí on. Ne-
pochválí tě za upozornění, to nečekej. 
Zvolíš-li sám a nalezneš, čím můžeš pro-
spět sobě či svému okolí, uvidíš, že bude 
následovat uspokojení, radost. První 
krok - dobrá cesta je před tebou. 

Vykročíš? 
Bi + Sy 
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