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Das geheime Häftlingsradio
DINGE, FÜR DIE ES SICH LOHNT...
BEDINGUNGSLOS EINZUSTEHEN!

EVANGELISCHES JUGENDWERK  
IM DEKANAT WEIDEN
Wolframstraße 2, DE - 92637 Weiden
Telefon + 49 961 78488955
E-Mail: gisela.baur-pajak@elkb.de 
www.ej-weiden.de/gedenken

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ 
CÍRKVE EVANGELICKÉ V AŠI 
Husovo nám. 3/15, CZ - 352 01 Aš
Telefon + 420 354 525282 
E-Mail: lib.kucerova@centrum.cz  
www.as.evangnet.cz 

Dieses Projekt wird gefördert von: 
Tento projekt je podporován:

 FÜR PFADFINDER -  PRO SK AUT Y

25.-27.09.2020

de Unterkunft in Pension, Vollverpflegung, Programm, 
pädagogische Betreuung, Material, Anfahrt.
cz Ubytování v penzionu, plná penze, program, peda-
gogický doprovod, materiály, doprava.
 
de 15-20 Teilnehmer aus Deutschland und Tschechien 
im Alter von 16-26 Jahren. 
cz 15-25 účastníků z České republiky a Německa ve 
věku 16-26 let. 

Gisela Baur-Pająk, Libuše Kučerová, Tomáš Bouška

Jáchymov (Erzgebirge/Tschechien)
Jáchymov (Krušné hory)

 24.08.2020

 de 
Anmeldungen unter: tinyurl.com/Radio09-20
Bestandteil dieser Ausschreibung sind die Teilnahme-
bedingungen. Diese sind auf unserer Homepage einzu-
sehen. 
Die verbindliche Teilnahme bestätigen wir nach  
dem Anmeldeschluss. Hier werden alle                            
notwendigen Informationen bekanntgegeben. 

cz
Přihlášky zde: shorturl.at/hiCDZ
Po uzavření  přihlášek zveřejníme k akci další informace.
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Tajné muklovské rádio 
ZA CO SE STOJÍ NASADIT…

BEZPODMÍNEČNĚ!

SPOLEK POLITIČTÍ VĚZNI.CZ
(political prisoners.eu)
E-Mail: tomas@politictivezni.cz

In Kooperation mit: 
Ve spolupráci s:

https://tinyurl.com/Radio09-20
http://shorturl.at/hiCDZ


Wir freuen uns auf Eure Anmeldung und auf 
ein spannendes Wochenende!

Die Teilnahme ist kostenlos.

Otevíráme přihláškový formulář na víkendové setkání 
skautů a mladých lidí v krušnohorském Jáchymově. 
Hledáme zájemce o téma tajného muklovského rádia, 
kteří se chtějí zúčastnit lektorovaného programu s hra-
zeným ubytováním, stravou a příspěvkem na dopravu. 

Obsahem programu bude návštěva míst paměti a 
diskuze s historiky a pamětníky na téma použití tajných 
radiopřijímačů v 50. letech v komunitě vězněných 
skautů na Jáchymovsku. Ubytování poskytneme v pen-
zionu v Jáchymově s plnou penzí. Výstupem projektu 
bude zhotovení funkční kopie vysílacího a přijímacího 
zařízení, které umožní poslech historických nahrávek 
vysílání Rádia Svobodná Evropa z 50. let. 

Zájemci o účast budou vybráni přednostně z řad členů 
českých a německých skautů v počtu 20 osob na 
základě motivačního dopisu. Přihlášky jsou otevřeny do 
24. srpna 2020. 

Pracovními jazyky akce jsou čeština a němčina. Pokud 
mluvíte oběma jazyky, je to výhoda, nikoli však podmín-
ka.

Chcete zjistit o této akci více nebo přivést kolegy a další 
zájemce o účast? Jednoduše nám napište či zavolejte!

Tajné muklovské rádio     
skautů v Jáchymově

Wir machen uns als deutsch-tschechische Gruppe 
auf Spurensuche - auf dem Lehrpfad „Joachimsthaler 
Hölle“ in und um Jáchymov (ca. 8 km), im ehemaligen 
Uran-Abbau-Stollen, bei Gesprächen mit Historikern 
und Zeitzeugen, beim Gedenken an die Häftlinge, von 
denen viele aktive Pfadfinder waren.

Für die Häftlinge der tschechoslowakischen Zwangar-
beitslager in den kommunistischen Uranminen, deren 
einzige Schuld oft in einem Fluchtversuch aus der 
Tschechoslowakei bestanden hatte, war ein im Gehei-
men gebautes und genutztes Radio die einzige Möglich-
keit, an Informationen über die (welt-)politische Lage zu 
gelangen.

Höhepunkt des Projekts wird die Herstellung eines 
Senders und die Ingangsetzung eines Nachbaus dieses 
geheimen Häftlingsradios sein, womit wir uns die origi-
nalen historischen Sendungen von Radio Free Europe 
aus den 1950er Jahren anhören können. Auch der 
Austausch in der Gruppe über Sprachgrenzen hinweg, 
Lagerfeuer und ähnliches werden nicht zu kurz kom-
men!

Tschechischkenntnisse sind nicht erforderlich.

Wollt Ihr mehr erfahren oder auch Eure Freunde mit-
bringen? Dann schreibt uns einfach oder ruft uns an! 

Das geheime Häftlingsradio 
der Pfadfinder in Jáchymov

Těšíme se na Vaše přihlášky a obohacující 
víkend!

Účast je zdarma.


