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Skaut – Junák slaví sto let!

Nulté	číslo	se	objevilo	na	jaře	1968	s	titul-
ní	romantickou	kresbou	Zdenka	Buriana	
a	pro	mnoho	kluků	a	holek	se	stalou	tím	
hlavním	impulsem,	proč	vstoupit	do	zno-
vuobnovených	oddílů.	

Poslední	číslo	Junáka	vyšlo	v	létě	
1970.	Skončilo	zákazem,	jako	
celá	naše	organizace	na	dalších	
20	let.	I	v	něm	jste	našli	ještě	
několik	posledních	vtipů,	jež	
bavily	čtenáře	v	těch	krátkých	
letech	skautského	nadechnutí.

Čtvrté pokračování nás zavede do let 1968-70, kdy 
byl Junák, a s ním i jeho časopis, obnoven po komu-
nistickém zákazu. První čísla vycházela v dosud 
největším formátu, jaký kdy byl, ale po roce se 
přešlo na menší podobu. 

Rubrika	
Skautskou	
stopou	
přinášela	
zajímavé	
náměty	na	
tábornic-
kou	praxi	
a	oddí-
lo	vou	
činnost,	
jednou	
z	nich	byli	
i	zvláštní	
„draci“	
pro	
plachtění	
na	brus-
lích,	které	
si	můžete	
v	zimě	
vyrobit	
i	vy.	

Velkým	tématem	bylo	hrdinství	skautů	
i	neskautů	za	2.	světové	války,	ztvárněné	
mimo	jiné	v	komiksu	Operace	Antropoid,	
věnované	atentátu	na	R.	Heydricha.	
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Stěžejní	akce	celého	víkendu	–	tematicky	související	

přednášky	známých	i	zajímavých	osobností	různých	

oborů,	možnost	jak	se	seznámit	s	novými	lidmi	a	

zjistit,	co	nového	se	děje	nejen	v	celé	re
publice.	

V	minulosti	účastníky	poctili	svoji	návštěvou	
například	

socioložka	Jiřina	Šiklová,	filosof	Erazim
	Kohák,	geo-

chemik	a	ekolog	Bedřich	Moldan,	sociolog	Mi
loslav	

Petrusek,	novinář	Jaromír	Štětina,	disidentka	Dana	

Němcová,	fyzioložka	a	biochemička	Helena	Illnerová,	

politik	a	ekolog	Ivan	Dejmal,	novinář	Jindřich	Šídlo,	

kavárník	Ondřej	Kobza	a	mnoho	dalších.

Mikulášský seminář | 5. prosince

Facebooku	Polibku	Múzy.	Díla	uměleckého	podzimu	

jsou	hodnocena	porotci	z	řad	odborníků
	daných	

kategorií.

Více o Polibku Múzy včetně pravidel najdeš na 

webu (polibekmuzy.cz) nebo na Facebooku (face-

book.com/polibekmuzy). V případě dotazů nás 

neváhej kontaktovat na info@polibekmuzy.cz!

Součást	Mikulášského	semináře	–	plynule	na	něj	na-

vazuje.	Promítají	se	zde	filmy	související	s	tématem	

víkendu	a	probíhají	diskuze.	Očekávat	m
ůžeš	fikci,	

dokumenty	i	soutěžní	filmy	Polibku	Múzy.

Filmová sobota | 5. prosince

Pro	některé	nejatraktivnější	a	nejvyhle
dávanější	

součást	celého	víkendu,	Taneční	večer	
je	zcela	

formální	a	slavnostní	akcí.	K	tanci	hraje	živá
	hudba,	

doplňkem	je	i	diskotéka	či	doprovodný	program.	

Taneční večer | 5. prosince

Chceš	poznat	Prahu?	Anebo	chceš	poznat
	Prahu	

z	trochu	jiné	perspektivy?	Ať	tak	či	tak,	i
	letošní	

Mikulášský	víkend	bude	doplněný	o	závěr
ečné	

vycházky	v	neděli.	V	předchozích	letech	
mohli	

účastníci	obdivovat	architektonické	krásy
,	objevovat	

historii	či	procházet	po	stopách	známých	osobností.

Nedělní vycházky | 6. prosince

Zaujalo tě toto představení Mikulášského večera? Novinky můžeš sledovat na 

Facebooku (facebook.com/mikulasskyvikend) nebo na webu (miquik.cz)!

Fotografie
Digitální,	analogová,	černobílá,	série	ne

bo	detail...

výběr	je	na	tobě,	vždy	jde	o	ten	správn
ý	úhel!

Hudba
Jaký	máš	úhel	pohledu	na	hudbu?	Slož	svou	vla

stní	

píseň,	zahraj	a	nahraj	ji.	Pak	ji	nezapo
meň	nahrát	

podruhé	–	tentokrát	na	galerii	Polibku.

Literatura
Kategorie	literatury	je	rozdělena	na	poe

zii	a	prózu	

–	vybrat	si	můžeš	klidně	obě	tyto	podkategorie	a	naps
at	

své	soutěžní	(spíše	kratší)	dílo.	A	co	takh
le	s	přáteli	

napsat	stejné	dílo,	jen	s	jiným	pohledem	na	věc?

Video
Která	jiná	kategorie	více	vybízí	k	zachy

cení	úhlu	

pohledu?	Je	netypický,	přímočarý,	nebo	zcela	

odlišný?	Přikládáme	doporučení:	natoč	video	dlouhé	

maximálně	5	minut,	pak	jej	nahraj	na	videoserver	

(YouTube,	Vimeo)	a	kontaktuj	nás	e-mailem!

Výtvarno
Máš	oblíbenou	techniku,	kterou	rád	pou

žíváš	při	

umělecké	činnosti?	Máš	příležitost	ji	využí
t	právě	

teď!	O	tuto	příležitost	nejsou	ochuzeni
	ani	příznivci	

digitálního	umění	nebo	třeba	webdesignéři	–	vždyť	

jde	i	o	jejich	pohled	na	svět!

Své	dílo	nahraj	na	galerii	Polibku	Múzy	
(galerie.

polibekmuzy.cz).	Ke	každé	kategorii	můžeš	přihlásit	

maximálně	tři	díla.	Hlasování	o	nejlepší	dílo	L
etní	

výzvy	proběhne	od	1.	října	do	17.	listop
adu	na	
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Nová zimní kolekce
Nový e-shop
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