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Srdcařem je pro druhé)
nikoliv, aby se zviditelnil
Lokomotivářrubáňového ko|ektivu Ján Jurčaga z Do|u CSM opravova|tábornickou zák|adnu pionýrů

črsrÝ rĚŠÍn - Najedné straně spoleh-
livý chlap' pro něhož neexistuje nepřijít
na Šichtu, a obětavec, kteý zařídil mi-
nigrant pro dětské táborníIcy. Na druhé
skromný nenápadný člověk' jemuŽ je
jakékoliv zviditelňování cizí. Skoro aŽ
trapné. Toje Ján Jurčaga (55)' lokomo.
tivář z rubáňového kolektivu hlavního
předáka Ladislava Staniczka ze severní
lokality Dolu ČSM.

,,2 chlopka byste
asinic nedostali..."
tvrdi|a manře|ka,
která nám poskytla
všecftny informace'

. ,!ak znám toho svého chlopka, ten
by se Srdcovkou nikdy nechlubil a uŽ
vůbec by neposílal poděkování do no-
vin,.. řekla Janka Jurčagová, vedoucí
6. pionýrské skupiny Svibická šestka,
která využila pětadvacet tisic korun

*r minigrantu na oprs.vu tábetwé z#
kladny. Tu také coby statutárni zástup-
kyni oddí|u znají v Nadaci oKD úce
než jejtho mužre, jenž o podporu žáda|.

Svibičtí pionýŤi nyní sice čítají nece-
lou dvacítku členů, ale zato se mohou Srdcařz Do|u ČsM Ján Jurčaga při opravě střechy boudy na tábornické zák|adně.

pochlubit dlouhou historiÍ. Na lou-
ku jménem Balda v Jedlové u Po-
ličky v Pardubickém kraji jezdívajÍ
na tábory od druhé poloviny osm-
desáých let minulého století (te-
dy přibližně stejnou dobu, jakou

Ján Jurčaga dělá na šachtě). A po-
řádají i vipravy, prázdninové akce,

zapojují se do Bambiriády...
,,ManŽel pomáhá s opravami

a údržbou zák|adny. UŽ delší do.
bu chodil a brblal. Že střecha na tá-
borové boudě' ne-li také všech-
ny stěny' potřebují vyspravit. A ej-
hle, letos se díky Srdcovce zadaři|o,
mělijsme prostředkyna pořízení mate-
riálu a chlopek se s elánem jemu vlast.
ním vrhl do práce,.. popsala Jurčago.
vá s tím, Že s renovací začali po skon-
čení letního stanového tábora.

Jurčagová, která by|a h|avní vedouci
a kuchařkou vjedné osobě, tajně zachy-
tila Srdcaře sým fotoaparátem. ,,Ne-
bÝt mé rukv nezkušené fotosrafkv. ta
o-onum e n ta e=é uv chvběIaŤáoEř1řr]á..tr

$ se fáránijejÍho muzá na Ďote čsu t1ie.,
ě začínaljako poŽárník v pŤípravách, pak
Ě pracoval ve qiklizu a plenění a ,,zakot-
F úl..v rubání. Jezdíjako dopravář-loko-

motivář na závěsné dráze. Radek Lukša

Louka zvaná Balda v Jed|ové u Poličky, kam sejezdívá...
b-

...na prázdninové stanové tábory uŽ přib|iŽně čtvrtstoletí.


