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- úvodník - 
 
Zima bola taká, že sa človek ani 
poriadne neposánkoval ani 
nekorčuľoval, potom oslava veľkého 
tajomstva Veľkonočných sviatkov 
prípadne pre iných vítanie jari. 
K bláznivému aprílu sa pridal ešte 
bláznivejší daždivý máj z čoho 
pramenila pre mnohých katastrofa, 
keď im zaplavovalo a rúcalo domovy. 
Posledné slnečné dni na roztopenie 
ako predzvesť leta. Ó áno, aj keď 
cesta a čas kostrbatý, predsa je tu pre 
mnohých vytúžené leto. 
 
A čo nás teda čaká? No niektorí už 
vedia a niektorí len tušia. Pre niekoho 
jasná predstava prázdnin, pre iných 
veľa rôznych alternatív. A aké 
možnosti nám prináša na leto 
skauting? 
 
Duchovne zdatní zrejme započnú 
svoju púť letom púťou do Levoče, kde 
sa môžu stretnúť so starými známymi 
a pritom sa obohatiť a vyprosiť 
energiu, trpezlivosť aj pokoru. Veď 
práve to budú hlavne vodcovia 
potrebovať pár dní neskôr na 
skautskom tábore. Dotiahnuť 
administratívne vybavovačky, dokúpiť 
chýbajúce veci, vyladiť táborový 
program, len zlomok vecí, na ktoré 
vodcovia myslia, aby to letné 
dobrodružstvo mohlo začať v čo 
najlepšom štýle. 
 
Tábor sme prežili v zdraví a ani nás 
nevytopilo prípadne sa nám vyhol, 
každý iný živel a pliaga. Statusy 
účastníkov na facebooku prepukujú 
táborovou chválou (v tom lepšom 
prípade aj vďakou) a posledná 
podsada, či táborový materiál je 
bezpečne uskladnený. Je čas 
posunúť sa ďalej. 
 
Potáborová zmrzlina, iní zase chata, 
aby zdieľali nedávne zážitky a pritom 
si plánovali ďalšie letné výzvy. 
Skočíme do hôr, na púťak či 
obehneme Slovensko bikom? 
Možností je veľa, ale na ktorú máme 
najviac nadšenia či peňazí... 
  
 

Zopár vyvolených sa už nevie 
dočkať pokračovania lesnej školy, 
kde si budú brúsiť pomyselný 
diamant svojich skautských 
vedomostí a zručností, pričom 
budú neustále čerpať silu 
z vytvoreného spoločenstva. 
 
Potom ešte rozlúčka s letom na 
oblastnom zraze, kde si 
pripomeniem ako mi chutilo leto 
a pomaly prepínam na nôtu 
povinností a starostí, ktoré sa mi 
cez leto podarilo úspešne 
ignorovať. 
 
No a potom je tu aj iná voľba ako 
stráviť čas slnka a tepla. Človek 
potrebuje z niečoho žiť a ak 
nemám nejaké zázračné úspory, 
ktoré nikdy neubúdajú, tak si 
hľadám možnosť zarobiť. 
Povedzme si, že táto cesta je 
podmienená buď existenčnou 
situáciou alebo silným motivačným 
cieľom, ktorý si bez peňazí 
nezrealizujem. 
 
Oblastník vám praje, tie najlepšie 
rozhodnutia ako a kde tráviť leto, 
aby ste sa potom mohli radovať, 
z tých najlepších zážitkov 
a skúseností, ktoré vám vyplnia 
tento čas prázdnin. 
 

Yan 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 

 
 
 
 

Skautská sv. omša – 8. pokra čovanie  

AKCIA  

Čo všetko ste mohli zaži ť na 8. ro čníku SSO ? Ve ľa! Tak napríklad skvelú omšu v  kostole aj pod holý m nebom, 
chvály, agapé, výlet, záchranu Alice, hry, smiech, besedu, zábavu. . . 
 
A keď ste nezažili  tak si pozrite SSO tentoraz v origin álnom komikse.    Made by Madula 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblastná schôdza  10. 04. 2010 

Dňa 10. 04. 2010 sa v Prešove v 
klubovni 49. zboru Geronimo 
uskuto čnila oblastná schôdza za 
prítomnosti zástupcov ná čelníctva, 
oblastnej rady, vso  zborov a 
predsedu Duchovnej rady SLSK.  
 
VSO oblas ť zastupovali Mgr. 
Raškovský, dr. Slivka a Novák. Za 
náčelníctvo boli prítomní JUDr. 
Kovalík a PeadDr.  Slivková. 
Zastúpenie mali tieto zbory: 49. 
zbor Geronimo Prešov, 65. zbor 
Brabeňaki Sabinov, 68. zbor Biele 
vrany Košice , 74. zbor Košice, 112. 
zbor Prame ň Prešov –  Sekčov, 115. 
zbor Lipany, 120. zbor prof. P. 
Bileca Humenné, 126. zbor 
Hermanovce, 7. oddiel Košice a 8. 
oddiel Kysak. Nezú častnili sa  
Izdenczy ( člen Ob.R) a zástupcovia 
43. zboru Dlhá Lúka, 67. zboru 
Stropkov a 133. zboru Čičava a 
zástupca  rady KSSaS. Oblastná 
rada je znepokojená situáciou v 67.  
zbore Stropkov, kde neú časť 
zástupcu zboru na oblastných 
rokovaniach sa stáva už 
pravidelnos ťou. 
 
Hlavnými bodmi rokovania boli 
materiály o činnosti oblasti, ktoré 
zástupcovia zborov dostali k 
prešt udovaniu už s pozvánkou na 
schôdzu a aktuálne problémy s 
ktorými sa v oblasti a zboroch 
každodenne stretávame.  Opisova ť 
diskusné príspevky by zabralo ve ľa 
miesta, preto závery z diskusie 
prinášame v skrátenej forme. 
Môžeme ich rozdeli ť do nieko ľkých 
tématických celkov: 
 
A/ STABILIZÁCIA ČLENSKEJ 
ZÁKLADNE  
 
- Zbory si musia pod ľa 
aktuálnosti finan čnej situáce  
 

rodi čov vo svojej pôsobnosti rieši ť 
problém registrácie a členského.  
Napr. splátkové vyberanie 
členského, využitie zliav pre 
sociálne slabé rodiny, hradenie 
členského z iných zdrojov. 
- Zvýši ť úrov eň komunikácie 
medzi skautským zborom a 
rodi čmi, zapájanie rodi čov do 
života zboru. 
- Zvýši ť príťažlivos ť 
programu, aby bol pre mládež 
zaujímavý. 
- Neustálu pozornos ť 
venova ť vzdelávaniu skautských 
činovníko v a výchove svojich 
nástupcov. 
 
B/ VZDELÁVANIE A 
STAROSTLIVOSŤ O 
DOBROVOĽNÍKOV 
 
- Dodržiava ť termíny pri 
nahlasovaní ú častníkov kurzov. 
- Nutné sú podnety od 
zborov pre druhy a zameranie 
kurzov, ktoré zodpovedajú ich 
súčasným potrebám. 
 
C/ K ROZVOJU A RAST U 
SKAUTINGU 
 
- Zamerať sa na získavanie a 
prípravu dospelých dobrovo ľníkov. 
Až po ich získaní môžeme 
uvažova ť o nábore detí 
 
D/ K VOĽNOČASOVÝM AKTIVITÁM 
 
- Zabezpečiť tím na jubilejný 
oblast ný zraz, pripravi ť ho 
programovo  a materiálne. Pri 
výbere miesta z razu kontaktova ť 
ľudí z mikroregiónu Vranova. 
- Vzhľadom na systém 
financovania oblastí (mimimálna 
možnos ť financovania 
voľnočasových aktivít), využíva ť v 
oblasti otvorené podujatia zborov. 
 

E/  K ZVYŠOVANIU ÚROVNE 
KOMUNIKÁCIE MEDZI ZB ORMI A 
OBLASŤOU 
 
- V jednotlivých zboroch je 
potrebné zisti ť u vodcov oddielov a 
činovníkov dostupnos ť 
elektronicky prenášaných 
informácií (napr. aj Oblastníka) a 
nahlási ť čo v najkratšom termíne 
oblastnej rade. Činovníkom, ktorí 
pravidelne nedisponujú pravidelne 
elektronickou t echnikou 
(internetom, mailom ) budú 
informa čné materiály na základe 
požiadavky zboru zasielané aj v 
tlačenej forme poštou. 
 
 
F/ K ROVNOŠATOVEJ 
VYBAVENOSTI ČLENSKEJ  
ZKLADNE 
 
- Urobi ť cenovú reláciu k 
šitiu sukien pre skautky. Po 
zabezpečení látky bude v yrobená 
séria 50 až 70 kusov. Zaisti ť 
prieskum o záujem v našej a 
Podtatranskej oblasti. 
- Oblas ť môže zabezpe čiť 
centrálnu objednávku skautského 
vybavenia z Totemu. Na to sú však 
potrebné záväzné objednávky od 
zborov. Rada tiež môže zborom 
zabezpečiť kont akt na firmu 
Signum s.r.o o zabezpe čenie 
klobúkov, baretov, čiapok. 
 
G/ K PRÍPRAVE VÝROČNÉHO 
OBLASTNÉHO ZHROMAŽDENIA 
 
- Zvýšenú pozornos ť 
venova ť k výberu kandidátov na 
oblastné funkcie 
- Zatiaľ mnoho oddielov 
nesp ĺňa minimálny po čet členov 
(15), čím vodco via oddielov 
strácajú nárok by ť delegátmi 
zhromaždenia. Do úvahy sa bude 
brať aj doregistrácia k 31.8.2010 

OBLASTNÁ RADA  

MYŠLIENKA  

„ Pred ka ždého z  nás sú otvorené dve cesty – sebectvo a  služba. Každý človek si musí zvoli ť sám, čo je 
jeho skuto čnou pohnútkou. Sebectvo je pohodlnejšie; služba vyž aduje obetu. 
 

ROBERT BADEN - POWELL  



Chceli by sme vás preto vyzvať, 
ak vlastníte super zaujímavé hry, 
pošlite nám ich, aby sme ich mohli 
ukázať celej skautskej verejnosti. 
 
Ku každej hre potrebujeme 
zhruba tieto údaje: 
1) do akého prostredia je hry 
vhodná 
2) akú má fyzickú a psychickú 
náročnosť 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rokovanie  oblastnej rady  02. 05. 2010  

Prítomní:  Mgr. Raškovský, dr. 
Slivka, Novák, Mikloš. 
Neprítomní: Izdenczy (viedol 
radcovský kurz) 
 
Program:   
 
1. Otvorenie 
 
2. Vyhodnotenie priebehu 
oblastnej schôdze konanej 
10.04.10. Členovia rady 
vyjadrili spokojnosť so 
zástúpením jednotlivých 
zborov, aj s aktivitou s 
účastníkov pri prejednávaných 
témach. Znepokojenie vyjadrili 
ku 67. zboru Stropkov, z 
ktorého sa oblastných porád 
ani v minulom roku, ani 
poslednej bez ospravedlnenia 
nezúčastnil žiadny zástupca. 
 
3. Oblastný vodca riešil s 
vodcom 133. zboru Čičava 
možnosť zabezpečenia lokality 
na oblastný zraz. Do úvahy 
prichádza lokalita v Juskovej 
Voli (podrobnosti zistí br. 
Slivka), či v Hermanovciach v 
okr. Vranov nad Topľou. 

Navrhnuté bolo nadviazať 
kontakt aj Cyrilom Kuľhom z 
Hudcoviec a rokovať s ním o 
vhodnej lokalite v okolí obce, 
resp. Strážskeho. 
 
4. Informácia o rokovaní 
náčelníctva SLSK na Kannom 
v dňoch 14.-16.5.2010. Úloha 
pre br. Slivku dohodnúť krátke 
stretnutie náčelníctva SLSK s 
radou VSO 
 
5. Plánované podujatia v 
oblasti 
- 7. – 9.5. Skautská sv. omša 
na Sekčove 
- 8.5. Dni kresťanských rodín 
v Košiciach 
 
6. Informácia o rómskom 
skautingu. V Prešove p. 
Kalejová pracuje  s rómskymi 
deťmi na skautskom princípe. 
V SLSK nie je registrovaná. 
Oblastná rada vidí možnosť, 
aby si oddiel pod patronát 
zobral niektorý prešovský 
zbor, ak by táto možnosť 
padla, zastrešiť ho pod 
oblasťou.  

Zároveň rada získala informáciu, že Brigita 
Juhásová má v úmysle obnoviť 124. rómsky 
skautský zbor v Prešove. Po zlých 
skúsenostiach s menovanou, oblastná rada 
nesúhlasí, aby obnovený zbor bol v 
podriadenosti Východoslovenskej oblasti. 
 
7. Plánovaná činnosť oblastnej rady 
- v dňoch 17. až 22.5. plánuje 
oblastná rada výjazdy ku zborom. Najviac 
sa javí potreba návštevy v 67. zbore 
Stropkov, 43. zbore Dlhá Lúka a v Stakčíne 
- v júni je plánované stretnutie s 
náčelníkom FSE na Slovensku za účelom 
dohody o koordinácii a spolupráci 
 
8. Br. Slivka informoval, že v dôsledku 
súčasnej ekonomickej situácie Rotary  
klub pozastavil všetky grantové projekty   
 
9. Záver 

OBLASTNÁ RADA  

www.skautskehry.sk  

SKAUTSKÉ ZVESTI  

Znova by sme vás chceli vyzvať a 
požiadať o pomoc pri napĺňaní hier na 
nový webový portál s hrami 
www.skautskehry.sk. V súčasnosti 
sme viac menej ukončili testovaciu 
fázu a chceli by sme celý portál 
spustiť do prevádzky. Na to nám však 
chýbajú hry. Boli by sme veľmi radi, 
keby sa na portáli objavia hry z celého 
Slovenska - z čo najväčšieho počtu 
zborov. 

3) aké pomôcky si vyžaduje 
4) pre koľko hráčov a v akom veku je 
5) čas potrebný na jej priebeh a 
prípravu 
6) iné skutočnosti, ktoré uznáte za 
vhodné 
Vaše príspevky a hry očakávame na 
e-maily rado.pagac@scouting.sk   
 
Ďakujeme, že nám pomáhate. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook ur čite nie je potrebné predstavova ť, veď aj ten kto sa na ňom „nesocializoval“ ho pozná alebo o ňom 
počul. Najvä čšia a najob ľúbenejšia sociálna sie ť na svete sa tak stala miestom, kde môže prís ť hocikto a v rámci 
virtuálneho sveta môže robi ť skoro hoci čo. Či už však facebook milujete alebo nenávi dite, po ďme sa skúsi ť  
pozrie ť aké výhody aj nevýhody prináša. 

dobrý alebo  zlý  ? 

Info kanál  
 
Za najväčšiu výhodu považujem komunikáciu resp. FB 
ako informačný kanál. Užívatelia sa prihlasujú denne a 
tak je tu možnosť podávať dôležité informácie, správy, 
odkazy, fotky, videá aj „blbosti“ rýchlo a cielene. 
Myslím, že aj za týmto účelom vznikla skupina 
Východoslovenská oblasť.  
 
Friends forever 
 
Koľko máš priateľov? No, 148 a ty? Haa ja mám 325. Aj 
keď reálne človek udržiava kontakt možno s 50tkou FB 
priateľov, predsa je tu možnosť vnímať ako sa má 
Majka pracujúca v Londýne alebo aký mal deň Mišo 
študujúci v Blave. Novodobá túžba ľudí zdieľať sa viac 
virtuálne ako reálne teda umožňuje aspoň umelý 
kontakt so starými aj novými známymi.  
 
Škola, skauting, krúžok potápania... 
 
Mať prehľad o aktuálnych témach, veciach a 
činnostiach. To je jedná z veci, ktorú FB priniesol. Aké 
boli otázky na skúške alebo odpadá zajtra prvá hodina 
ráno nevstávajte! Na nasledujúcu družinovku si 
doneste uzlovačky! Prvý júlový víkend je zraz 
milovníkov potápania na Domaši. Či to pošleš ako 
súkromnú správu alebo napíšeš na nástenku je veľmi 
pravdepodobné, že si túto informáciu cieľový úžívateľ 
prečíta za pár minút alebo hodín. 
 
 
 
Takže skôr sa izolova ť  alebo  socializova ť ? 
 
Rozhodnutie je na vás. Ten kto nemá profil ho podľa 
mňa ani nepotrebuje a o nič podstatné neprichádza. Ja 
osobne podporujem takých ľudí. Kto profil má, môže 
uplatniť niektorú z jeho výhod, no musí si dať pozor na 
nemálo rizík. V tomto prípade pomôže zdravý rozum a 
predvídavosť. Skautom by tieto dve zložky nemali 
chýbať. Nemusí o mne každý vedieť kto som, kde som 
bol a čo chcem. No to je záležitosť každého jedného 
užívateľa, koľko o čo o sebe prezradí. Ale ak naše 
osobné údaje chráni zákon, nemali by sme si ich 
chrániť aj my sami ? 
 

Yan 

Všetko čo poviete bude na súde použité proti vám...  
 
Túto klišé frázu z amerických filmov by sme mohli v rámci 
FBu transformovať na: „Všetko čo raz na FB napíšeš 
alebo uverejníš môže byť v budúcnosti použité proti 
tebe...“. Možno o tom nevieš, ale všetky informácie o tebe 
sa na sieti ukladajú a čo si tam raz o sebe alebo druhých 
napísal je starostlivo zálohované. Tieto informácie sú 
teraz nepodstatné, ale kto vie... 
 
Povedz mi meno a ja ti poviem kto si 
 
Narážam špeciálne na užívateľov, ktorí o sebe vypíšu v 
informáciach každú položku. Potom sa nemusím s daným 
človekom ani poznať a na FBu si o ňom zistím všetko. 
Mám daného človeka ako „na dlani“. V tom lepšom 
prípade sa mi zasype emailova schránka SPAMom od 
komerčných subjektov, v tom horšom... 
 
My photo = Facebook photo 
 
Si bol v Barcelone? Si bola v Miláne? Dávaj het fotky na 
facebook, nech môžem dať „líbi se mi“. Istotne platí, že 
raz vidieť je lepšie ako 100x počuť, no ja vás chcem 
upozorniť, že všetky fotky, ktoré na FB uploadnete sa 
stávajú spoluvlastníctvom Facebook Inc. Dávate tým FBu 
autorské právo na vlastné fotografie. V tejto súvislosti si 
dajte pozor, aby sa na fotku, ktorú na FB uverejníte 
nesťahovali autorské práva nejakého subjektu, pretože 
ten si potom náhradu škody nebude vymáhať od 
Facebooku ale od vás. 
 
More virtual than real 
 
Verím, že každý si aspoň trochu uvedomuje, že čas 
strávený za FB je dosť prázdno strávený čas. Aj keď sa 
dozvieš, že spolužiačka je 62% šťastná a 38% nešťastná 
alebo „lover of the day“ je dnes tvoja sesternica alebo, že 
susedovi zdochla na farme krava alebo... To všetko ťa 
skôr robí virtuálnou ako reálnou osobou. Kým teda môžeš 
skôr sa sústreď na skutočné povinnosti ako povinnosť 
zastrieľať si na Mafia Wars, na skutočnú komunikáciu ako 
na chat a na skutočné vzťahy ako len „pridať si medzi 
priateľov“. 
 
Zaujímavé fakty o Facebooku 
http://www.cez-okno.net/clanok/prislo-mailom/fakta-o-
facebooku-ktera-vas-mozna-prekvapi 
 

TÉMA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

TÚLAVA VIBRAMA - Bachu reň 

TRASA:  
Lipovce (587m) - La čnov (783m) -  Sedlo 
pod Magurou (992m) -  Bachure ň 
(1081,7m) - Bu če (1005,7m) - Lačnov 
(783m) - Lipovce (587m) 
 
DĹŽKA TRASY: 3 - 4 hodiny 
 
POHORIE:   Branisko 

Naše putovanie začalo v Lipovciach na 
autobusovej zastávke Lipovce - škola. Z 
tohto miesta sa môžete rozhodnúť, či 
pôjdete do Lačnova neznačkovanou 
asfaltovou cestou, ktorá začína pri 
autobusovej zastávke na konečnej (ktorá 
momentálne nie je v prevádzke) alebo 
pôjdete po červenej značke cez chránené 
územie Kamenná Baba. Vrelo odprorúčame  
 

práve tú druhú cestu, posiatu 
množstvom skalných útvarov, 
vodopádov a roklín. 
 
Túto časť, ale teraz podrobne 
opisovať nebudeme, keďže sa 
chystá samostatný tip na výlet 
práve z tejto oblasti. Z Lipoviec sa 
touto červenou značkou dostanete 
do Lačnova cca za 1  hodinu.  
 
Orientačne je tento úsek bez 
problémov, idete stále v koryte 
rieky a tá vás určite vyvedie von z 
lesa. Pri výstupe z lesa 
pokračujete mierne zarasteným 
chodníkom ešte asi 5 min do 
dedinky. Dedinky kde sa život už 
dávno zastavil, dedinky, kde sa 
konal jeden z našich prvých 
táborov, do dedinky s menom 
Lačnov. Drevené domy, starý 
kostol, pár kráv a pár ľudí.. 
Skrátka, ideál. 
 
V dedine je možnosť doplniť 
zásoby vody v prameni pri 
asfaltovej ceste (určite ho 
zbadáte). Asfaltová cesta sa mení 
na štrkovú, ktorá vás privedie ku 
kaplnke s pekným výhľadom na 
Lačnov. Tu sa cesty rozvetvujú. 
Môžete pokračovať po červenej 
značke a na rázcestníku – 
Lačnovské sedlo odbočiť na 
zelenú smerom do Sedla pod 
Magurou, no odporúčame vám ísť 
po neznačkovanej trase, ktorá 
vedie od kaplnky priamo hore na 
sedlo. Môžete tak ušetriť cca 30 
min. 
 
Po spomínaných 30 min sa 
dostávate na Sedlo pod Magurou, 
kde sa vám naskytnú prvé výhľady 
do doliny a opačným smerom 
môžete za dobrého počasia 
zbadať Stráž a Lysú Stráž. 
Kochajúc sa výhľadom 
pokračujeme červeno-zelenou  

značkou smerom na Bachureň. 
Svižné tempo ktoré bádaťeľ v 
tomto úseku trate nahodí dokážu 
zastaviť snáď len záhony divo 
rastúcich malín všade naokolo. 
 
Po chvíli sa značka rozdvojuje a vy 
pokračujete po zelenej, ktorá vás 
privedie na malú lúčku z ktorej 
odbočíte vpravo smerom na 
vrchol. Z lúčky sú to asi 3 minúty 
hore, takže by ste sa tam mali 
dostať odkiaľkoľvek. 
 
Prichádzame hore a našou 
odmenou je pekný výhľad (pri 
dobrej viditeľnosti vidno aj Tatry ), 
zápis do vrcholovej knihy a 
samozrejme klobásy, ktoré sa už 
pridlho pýtali z našich ruksakov 
von. Naspäť môžete pokračovať 
tou istou trasou, ale odporúčame 
zo Sedla pod Magurou pokračovať 
po hrebeni teda po červenej trase 
do lyžiarskeho strediska Buče s 
n.v. 1005 m, kde vás privítajú 
znova pekné výhľady na kopcovitú 
krajinu v okolí Lipoviec a okolia. 
 
Na Bučoch sa nachádza chata, 
ktorá je mimo lyžiarskej sezóny 
zatvorená. Práve v tomto úseku si 
dôkladne vychutnáme ticho a 
samotnú vegetáciu okolia, 
spravíme pár fotiek a pokračujeme 
ďalej po žltej od kríža, ktorý sa 
nachádza trocha ďalej od chaty 
dole do Lačnova (táto trasa nie je 
dobre značená, myslím dokonca 
že vôbec, ale spoľahlivo privedie 
do Lačnova). Od kríža môžete 
pokračovať po lúčnej ceste ešte 
asi 15 minút po Sedlo Buče, kde 
môžete zbehnúť priamo dole do 
Lipoviec. Naša cesta končí v 
Lipovciach znova na  autobusovej 
zastávke, kde už len oddychujeme, 
čakáme na autobus a tešíme sa na 
večeru. 

Pali, Špeter, Kovi  

TIP NA VÝLET 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ERASMUS v krajine tisícich jazier  
 
European  Region  Action  Scheme for the  Mobility of  University  Students 

Program Erasm us je mezinárodný program Európskej únii umož ňujúci mobilitu vysokoškolských študentov na 
partnerských univerzitách v zahrani čí. Túto možnos ť využila aj Medi (49. zbor Geronimo), ktorá študuje  medicínu 
v Olomouci a skrze Erasmus teraz aj v Turku (Fínsko ). Na nasledujúcich riadkoch sa s nami podelí o svoje  
skúsenosti z tohto pobytu. 

O: Kedy a ako v Tebe skrsla 
myšlienka využi ť Erasmus ?  
 
M: Až keď minulý rok vypísali oznam 
o podávaní žiadosti. Veľmi som to 
zvažovala, aj som chcela aj nechcela. 
Potom som si povedala, že skúsim, 
aby som si to nevyčítala. A keďže toto 
bola moja posledná šanca, lebo v 
poslednom ročníku som už nechcela 
ísť, tak som podala žiadosť a čakala. 
 
O: Podľa čoho si si vybrala Fínsko, 
boli v ponuke aj iné možnosti ?  
 
M: V podstate vylučovacou metódou. 
V Portugalsku a Francúzsku vyžadujú 
základy domáceho jazyka, čo 
neovládam. Do Nemecka a Slovenska 
som nechcela ísť. Ostalo ešte 
Dánsko, ale tam bol predtým letný 
kurz a ja som vedela, že na leto mám 
iné plány, tak mi nejako vyšlo Fínsko. 
Neskôr som zistila aká je tu vysoká 
úroveň školstva aj zdravotníctva, 
takže dobrá voľba :) 
 
O: Čo všetko si musí v tomto 
procese vybavi ť študent sám a na 
koľko je škola nápomocná ?  
 
M: Ťažko povedať, lebo každá škola 
to má inak. Mne bolo povedané, že si 
mám všetko nájsť na internete, 
zostaviť rozvrh a doniesť vyplnené 
tlačivá. Každý má aj svojho tútora, 
takže sa može poradiť , ale v podstate 
je všetko na študentovi.  
 
O: Ako vyzeral Tvoj prvý týžde ň v 
Turku a aké si mala pocity ? 
 

M: No des :) Keďže som nebola na 
Erasmus vybraná hneď, ale ako 
náhradník, tak som všetko riešila za 
pochodu. Musela som si upraviť 
rozvrh a prišla som do Turku len na tri 
mesiace, všetci ostatní „erasmaci“ sú 
tu na päť mesiacov. Ja som prišla ako 
nová, oni tu už boli dva mesiace viac 
menej zohratí a hlavne všetky veci 
mali vybavené. Trochu mi trvalo 
zorientovať sa , ale našťastie je tu aj 
môj spolužiak z Olomouca a ten mi 
veľmi pomohol. A ešte aj zima bola :) 
 
O: Páči sa Ti krajina a kultúra 
Fínska ? Čo vsetko si už stihla 
zažiť ? 
 
M: Veľmi sa mi páči! Neskutočne 
inteligentní a kultivovaní ľudia. Tu je 
samozrejme, že nikto neporuší 
pravidlá, že kazdý sa správa ako má. 
Fascinuje ma ako Fíni využívajú 
bicykel. Jazdia veľa a odkladajú ho 
len opretím o najbližší múrik. Väčšina 
sa ani nezamyká a ako ho necháš, 
tak ho aj nájdeš. Neuveriteľné, že na 
svete su ešte takíto dobrí a dôverčiví 
ľudia... Zažila som toho veľa. Strašne 
veľa skúsenosti v nemocnici, 
navštívila som Helsinki, Štokholm, St. 
Peterburg a samozrejme všelijaké 
erasmácke párty a akcie. Je tu aj 
organizácia, ktorá sa stará o 
erasmakov. 
 
O: Keby si mala charakterizova ť 
jedným slovom mesto, ľudí a školu 
aké slová by to boli ?  
 
M: Hmm, mesto - pokojné, ľudia -
ochotní, škola – úžasne prínosná.  
 
 

Ťažko sa hľadá len jedno slovo. 
 
O: V čom sa líši štúdium 
medicíny v Olomouci od štú dia v 
Turku ? 
 
M: Vo všetkom! Najmä v tom, že už 
štvrtáci tu majú také stáže, že 
prakticky pracujú v nemocnici a 
môžu robiť všetko! Od intubovania 
až po papierovačky. Aj skúšky sú 
založené na tom, že ako by ste 
liečili pacienta keby... V Olomouci a 
vlastne celá medicína v ČR a SR je 
stavaná viac na teórii, na detailoch, 
ktoré si zapamätáme maximálne na 
skúšku, ale keď prídeš do praxe 
vieš málo. A títo študenti ešte ani 
neskončili školu a už vedia čo robiť. 
 

ROZHOVOR 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O: Aký osobný prínos máš z 
Erasmu ?  
 
M: Z odborného hľadiska som videla 
veľa zaujímavých vecí a veľa veci 
som si prakticky skúsila, takže prax 
určite. A z osobnej stránky, posun čo 
sa angličtiny týka, keď vieš, že sa s 
kamarátmi musíš baviť o bežných 
veciach a aj keď nerozprávaš  
 

najlepšie, proste musíš vyjadriť svoje 
myšlienky a núti Ťa to hlavne nebáť 
sa ozvať. 
 
O: Čo by si odporú čila 
skautom/kam, ktorí zvažujú  
Erasmus ? 
 
M:  Nezľaknúť sa papierovačiek pred 
odchodom a prípadných problémov a  

komplikácii a jednoznačne niekam ísť. 
Kedy najbližšie vám niekto zaplatí 
pobyt v cudzej krajine? Aj keď 
myslím, že Erasmus na iných 
fakultách ako lekárska je jednoduchší, 
čo sa týka študentského života 
a skúšok. Je to hlavne obrovská 
šanca a ľudia by ju mali využiť! 
 

zhováral sa Yan 
 

Ako si poradi ť s lesníkmi na tábore  

PORADŇA 

1) Pred táborom sa dohodnite s 
miestnou Lesnou správu a jej 
vedúcim, prípadne lesníkom, 
ktorý má na starosti lesný 
obvod v ktorom táboríte 
 
2) Správajte sa a jednajte 
slušne 
 
3) Je dobré sa nejako zavďačiť 
(dezerty a kvety lesníci nepijú) 
hlavne keď na danej lokalite 
chcete táboriť aj nasledujúce 
roky. Na tento bod sú zvyknutí 
hlavne už skôr narodení lesníci, 
no nie je to pravidlo.  
 
4) Je dobré si pripraviť „papier“ 
na ktorom je napísaný súhlas 
príslušnej lesnej správy. 
Napíšte ho ale vy a lesník nech 
ho len opečiatkuje a podpíše. 
Určite nebudú ochotný ho 
vypisovať samy. Originál alebo 
fotokópiu majte so sebou aj na 
tábore, lebo v dnešnom svete je 
„mudrlantov“ naozaj dosť. 
 

5) Počas tábora URČITE 
nebivakujte v senníkoch a v 
posedoch, tieto slúžia pre 
poľovníkov (ľudia, ktorý sa 
starajú o zver a nemusia to byť 
lesníci). 
 
6) Počas bivakovania a rôznych 
aktivít v lese, mimo táboriska 
dávajte OBROVSKÝ pozor na 
oheň 
 
7) Ak príde na tábor ujo v 
zelenom a s puškou na pleci, 
ktorého vidíte prvýkrát, zrejme 
ide o miestneho poľovníka.  
 
8) V prípade ostrého jednania z 
jeho strany je dobré mu ukázať 
povolenie od vlastníka 
pozemku, na ktorom táboríte a 
povolenie od lesnej správy.  
 
9) Nejednajte s ním ostro, lebo 
nikdy neviete s kým práve sedel 
v krčme 
 

10) Vhodne padne aj pozvanie na kávu do 
kuchyne a prehliadka tábora. Toto však zvyknú 
odmietnuť. 
 
11) Ak by vás chcel z nejakého dôvodu 
pokutovať, musí sa preukázať odznakom alebo 
preukazom Lesnej alebo Poľovnej stráže.  
 
12) V najbližšom okolí táboriska nespravte z 
lesa rúbanisko, radšej sa vopred dohodnite s 
lesníkom čo môžete a čo nie. 
 

Číňan 

Rady pre vodcov táborov  

Organizácii skautského tábora  
predchádza okrem prípravy 
kvalitného programu aj jeho 
administratívne zabezpe čenie.  
 
Všetky potrebné  informácie a 
pokyny k administratíve 
letného tábora nájdete 
v májových SKAUTSKÝCH 
ZVESTIACH na str. 9 – 11. 
 
V mene celého 
SLSK ďakujeme všetkým 
vodcom, ktorí splnia všetky 
kritériá na legálne táborenie v 
tomto roku. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problematika  oldskautingu je v našej 
organizácii už dlhú dobu „horúcim 
zemiakom“. Hoci Slovenský skauting 
je detská a mládežnícka organizácia, 
oldskauting má v nej svoje 
opodstatnenie. Keď už pre nič iné, tak 
už len pre fakt, že práve oldskauti a 
oldskautky trikrát dokázali oživiť 
skauting a znova vybudovať 
životaschopnú organizáciu. Vďačíme 
im za našu existenciu. A nie 
nezanedbateľné sú ich životné 
skúsenosti pri organizovaní a činnosti 
nášho hnutia. V minulosti v SLSK 
existoval kmeň dospelých. Ten však 
bol zrušený po sneme v roku 1994. 
Skúsenosti starších generácií sme 
vtedy nepotrebovali. Na prelome 
tisícročí vznikla Rada OS, ktorá sa 
neskôr premenovala na Radu kruhu 
starších skautov a skautiek. 
Postavenie kruhu bolo potom 
upravené aj v organizačnom poriadku. 
Štatút zrejme vypracovala rada kruhu 
SSaS. Ako to na Slovensku býva 
zvykom, jedna norma odporuje 
druhej. Konkrétne niektoré 
ustanovenia OP SLSK o kruhu 
starších skautov a skautiek odporujú 
ustanoveniam o skautských 
oblastiach. 
 
Voľba, zloženie, dĺžka funkčného 
obdobia a činnosť oblastných rád je 
upravená v organizačnom poriadku 
SLSK v kapitole 2 o oblastiach. Počet 
členov rady nie je presne určený, 
uvedený je minimálny počet - päť 
povinných funkcií (vodca oblasti, 
zástupca, inštruktor, člen pre rozvoj a 
ekonóm). 

O ďalších členoch rady a ich 
funkčnom zaradení rozhoduje 
oblastné zhromaždenie (OP kap.2, 
ods. 15 písm. f). Delegáti oblastného 
zhromaždenia podľa OP sú vodcovia 
zborov a oddielov v oblasti (resp. ich 
delegovaní náhradníci) a svojím 
funkčným zaradením zastupujú celú 
členskú základňu v oblasti. 
 
Podľa organizačného poriadku je 
Kruh SSaS jednou zo zložiek Rady 
pre dospelých (OP, kap.3, časť III, 
odst. 8, písm. a až c, s nie 
jednoznačne špecifikovaným 
postavením).  V tej istej kapitole, časti 
IX, ods.5 uvádza, že v oblastných 
radách pôsobí oblastný spravodajca 
KSSaS, ktorého si volia oldskauti a 
oldskautky v jednotlivých oblastiach. 
Práve zriadenie spravodajcu OS pri 
oblastných radách je nedomyslené a 
šité „horúcou ihlou“. V OP sa nič 
nedozvieme o postavení spravodajcu 
v rámci oblastnej rady, jeho 
právomoci pri rozhodovaniach 
oblastnej rady, ani jeho náplň činnosti 
v oblastnej rade. 
 
Ak oblastnú radu volia delegáti 
zastupujúci celú členskú základňu 
oblasti (teda aj oldskautov), prečo 
spravodajcu OS v oblastnej rade majú 
voliť iba členovia oddielov (klubov) 
OS ???  Jeho členstvo v oblastnej 
rade je potom v rozpore s 
Organizačným poriadkom SLSK 
(kap.2, ods.15). Ak v oblasti je 
potreba mať v jej rade zastúpeného 
člena KSSaS a  delegáti oblastného 
zhromaždenia to schvália, môže byť 
riadnym členom oblastnej rady aj 
spravodajca OS.  Ak nie je, potom ani 
zástupca KSSaS v rade nebude. 
 
Konkrétne vo Východoslovenskej 
oblasti toho roku je oldskautov a 
oldskautkiek 7,9% z celej členskej 
základne (stav k 31.01.2010). Tých 
necelých 8% má mať v oblastnej rade 
špeciálneho zástupcu dosadeného 
mimo rozhodnutia a  voľby oblastného 
zhromaždenia, zatiaľ čo pre ostatných 
vyše 92% (vĺčat, včielok, skautov, 
skautiek, roverov, roveriek, činovníkov 
a činovníčok) postačuje aj legálne 
zvolená oblastná rada (bez 
špeciálnych  zástupcov ostaných 
vekových skupín). 
 
Môžeme sa dohodnúť, keď 
spravodajcu OS nevolí oblastné 

zhromaždenie, že potom jeho štatút 
môže zodpovedať pozorovateľovi pri 
oblastnej rade bez hlasovacieho 
práva. Čo však bude v oblastnej rade 
jeho  náplňou činnosti, za čo bude 
zodpovedať?  Za týchto 
nedoriešených skutočností bude 
sotva spravodaj KSSaS prínosom a 
skvalitnením činnosti oblastných rád. 
 
Keďže Organizačný poriadok 
Slovenského skautingu si každý 
vysvetľuje po svojom, nečudo, že 
Rada kruhu starších skautov a 
skautiek o sebe vyhlasuje, že sú 
členmi náčelníctva SLSK. Súdny 
človek by predpokladal, že kruh 
spracuje na metodiku aktívneho 
využitia voľného času pre kategóriu 
seniorov, či svojimi životnými 
skúsenosťami sa zamerajú na okruh 
činnosti, ktorou budú pre organizáciu 
užitoční. Ich poslaním by malo byť aj 
spracovanie dejín skautského hnutia 
na Slovensku, ktoré nám tak chýba. 
 
Pravda je ale kdesi inde. Dávajú 
návrhy na výšku členských 
príspevkov, hoci sa neunúvali zistiť 
aký je systém financovania 
organizácie a na čo sú voľné zdroje z 
členského potrebné. Riešia útlm v 
činnosti roverov, hoci od ich záujmov 
v súčasnej dobe sú už dávno „kdesi 
za horizontom“. Vyhlasujú 
celoslovenskú súťaž skautských 
hliadok (okopírovaný Svojsíkov závod 
v Čechách), hoci ho nemajú 
organizačne, personálne, ani finančne 
zabezpečený. Pri týchto „aktivitách“ 
heslo oldskautov „služba“ ostáva 
kdesi iba v teoretickej rovine. Potom 
Rada KSSaS v našej organizácii skôr 
plní funkciu „zaslúžilých bŕzd“. 
 
Organizačný poriadok – potlačené 
papiere, ktoré aj tak nik nečíta…  
Škoda. Mal by s ním pracovať podľa 
potreby každý činovník. Na druhej 
strane, poriadok by mal obsahovať 
„súhrn pravidiel hry“.  Jednoznačných, 
nie takých, ktorých ustanovenia si 
navzájom odporujú... Potom ich buď 
ignorujeme alebo vznikajú konflikty, 
ktoré sa nemuseli stať. Hlavne  
generačné konflikty sú zvlášť na to 
citlivé. 
 

 
Mufi  

Organiza čný poriadok SLSK a Oldskauti 

MANAŽMENT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigur Rós – Ví ťazná ruža  

MUSIC 

Možno vás niekedy trápi rovnaký 
problém ako občas mňa. Skoro všetky 
slovenské počúvané rádia sú ako “z 
jednej dielne”. Púšťajú dookola 
Desmod alebo Rihanu, vymietajú vám 
hlavu svojou umelou hudbou, a jeden 
“aktuálny hit” dokážu pustiť bez 
problémov aj 10 x denne, to ani 
nevravím o tom, že americký pop je 
všade. No vlastne, všade nie, stačí ak 
viete, čo máte hľadať. 
 
Skupina, ktorú sa vám budem snažiť 
trochu priblížiť, nie je zo Slovenska, 
Anglicka  a dokonca ani z USA. Je však 
zo zeme, ktorá už od nepamäti 
produkuje vynikajúcich umelcov, z 
Islandu. 
 
Skupinu Sígur Rós založil spolu s 
Georgom Hólmom a Ágústom Evarom 
Gunnarssonom spevák, gitarista, 
klávesák, harmonikár, xylofonista a kto 
vie čo všetko ešte Jón „Jónsi“ 
Birgisson. (názov skupina nesie po 
Jónsiho sestre, ktorá sa narodila v čase 
formácie kapely, v preklade sígur 
znamená víťaztvo a rós ruža). Jónsi sa 
narodil slepý na jedno oko a otvorene 
sa priznáva k homosexualite. Keď sa 
ho raz v istej islandskej televíznej šou 
pýtali, čo by robil ak by sa narodil úplne 
zdravý, prekvapil vyhlásením, že by sa 
asi zbláznil. Po už predtým nie veľmi 
vydarených hudobných pokusoch Jónsi 
nahromadil okolo seba podobných 
multiinštrumentalistov ako on sám a 
začal tvoriť.  
 

Skupinu predstavujú štyri na Islande 
veľmi známe mená, Georg “Goggi” 
Hólm, Kjartan “Kjarri” Sveinsson (ktorý 
ovláda asi 10 hudobných nástrojov), 
Orri Páll Dýrason (bubeník skupiny, 
ktorý si niektoré hudobné nástroje sám 
vyrába) a Jónsi. Skupina si však na 
svoje vystúpenia často bráva aj iných 
muzikantov. Často tiež vystupuje v 
sprievode islandského orchestra. 
 
 
Počiatočná tvorba skupiny je príliš 
ambietná a experimentálna, až 
chaotická. V piesňach prvých troch 
albumov bol použitý aj „umelý“ jazyk 
kapely tzv. Vonlenska (von - nádej). 
Jónsi vlastne ani nespieva, len akosi 
hmmka do rytmu piesní. Rád by som 
dal do pozornosti spev tohto muža. Nie 
je to spev ako ho poznáme z rádií a 
komerčných televízií, sú to akési 
rozťahané ba až operné falzetové 
zvuky, texty piesní sú samozrejme 
islandské. Kapelka Sígur Rós teraz 
oficiálne hrá post rock, ak sa vôbec dá 
hovoriť o nejakej oficiálnosti, keďže 
všeobecne hrajú spleť rôznych 
alternatív. Pri počúvaní tejto hudby sa 
človek cíti, akoby ani sigurácka hudba 
nebola zo zeme. Hoši radi vo svojej 
tvorbe experimentujú, vyrábajú 
obrovské xylofóny a Jónsi v mnohých 
piesňach hrá na gitare zo sláčikom, čím 
ju núti vyludzovať famózne tóny.  Keď v 
roku 2006 kapela dohrala svoju šnúru 
koncertov po Európe, rozhodla sa 
natočiť o svojej vlasti dokument. Film, 
ktorý nesie názov Heima ( z Islandčiny 
domov), je o neohlásených a 
bezplatných koncertoch Sigúr Rós po 
Islande, kde hrajú pre rôzno početné 
skupiny divákov rôznych vekových 
kategórií v kultúrnych domoch, na 
spoločenských akciách, v hlbokých 
údoliach ale aj na širokých poliach či v 
opustených fabrikách, ktorým takto 
aspoň na chvíľu vrátili život. 
(mimochodom hodnotenie csfd - 88%, 
vrelo odporúčam). Film je plný dych 
berúcich momentov, tak snáď aspoň 
jeden pre motiváciu. 
 
Skupina sa zapojila do protestu proti 
vybudovaniu továrne ohrozujúcej okolie 
celého Islandu, nasledujú slová 
samotného Jónsiho Birggisona: Island 
je naozaj unikátnym miestom na 
tejto planéte. Je to tak pozoruhodné 
miesto, že ľudia začali rozmýš ľať o 
tom, ako by sa z toho dal vytrieska ť 
kapitál.  Dostato čne si to neceníme, 
všetkých tých krásnych, zvláštnych 
vecí, ktoré tu máme.     
 

Naprík lad sa búrajú staré budovy 
pod ľa nášho názoru škaredé, aby sa 
postavili nové. Možno chceme len 
predstiera ť, že sme v skuto čnosti 
niečím, čím nie sme. Ľudia by sa dali 
rozdeli ť do dvoch kategórií: Ľudia, 
ktorí chcú v čo najkratšom čase 
zarobi ť čo najviac pe ňazí a potom 
ľudia ktorým osud našej Zeme už 
dlhodobo leží na srdci. Tím myslím 
predovšetkým ve ľkopriemysel na 
Islande, kde sa stále častejšie 
stavajú hliníkové továrne… 
 
Najúspešnejší album skupiny Sígur Rós 
sa nazýva takk (v preklade vďaka). 
Islanďania často a z hrdosťou vravia, 
že práve skupina Sígur rós je vizitkou 
Islandského charakteru. Momentálne 
kapela svoje účinkovanie z osobných 
dôvodov na rok odložila.  
 
Jónsi Birgisson spolu zo svojím 
priateľom Alexom Somersom (ktorí sa 
podieľa na grafickej stránke kapely) 
momentálne pracuje na sólovom 
projekte z názvom Jónsi & Alex.   
 
Dúfam, že som vás namotivoval 
dostatočne, takže šup šup do 
najbližšieho obchodu z CD alebo aspoň 
checknuť youtube ☺ 
 

Kovi  
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Kde a kedy?  
 
Streda 30.6.2010 od večera (vysvedčenie 
stíhaš) v prvom tábore všetkých 
Velociludí.- Spišský hrad. Druhý a tretí deň 
na trase s tvojou družinou Spišom, 
Šarišom a Braniskom. Večer tretieho 
dňa(2.7.) až piaty deň spoločný tábor a 
program v spomínanej oblasti. Piaty deň 
4.7. (nedeľa) ráno koniec, alebo odjazd na 
blízku Levočskú horu , kde sa koná 
odpust.- pripojenie sa k skautom na púti. 
 
Kto? 

• skauti a skautky od 11 rokov 
• v družinách od 4ks do 9ks 
• roverské patroly, hliadky a 

samotári 
• podľa dohody s vodcom oddielu a 

organizátorom nemusí mať radca 
družiny 18 rokov 

• ten kto má 10 Eur , alebo, 9 Eur ak 
má so sebou súrodenca 

 
Ako? 
 
Ideálne nahlásiť sa  do 14.6.2009 na 
adresu velociped@rovernet.sk , alebo na 
adresu: Adam Brodanský, Nábrežná 2, 
06001 Kežmarok. Uviesť: meno radcu, 
jeho adresu,  telefón, mail,...počet členov 
družiny, jej názov, zbor a oddiel, kontakt 
na vodcu oddielu. Potom dostane radca 
družiny podrobné informácie o priebehu 
Velocipédu, príprav na akciu, možnostiach 
získania odborky cyklista(preto o tom 
hovorte v družinách už  skôr), dohodneme 
sa na náročnosti trasy a také veci. 
 
 
Big Foot: 0910 443 390 
Kaťa- 7a1/2: 0910 569 587 

Čo treba?  
 
každému : túžbu po zážitkoch, odhodlanie, rukavice, prilbu na každú hlavu (cyklistickú, alebo inú vhodnú), spacie potreby, 
a jedlo na prvé 2 dni, bajk (bicykel) družine : lekárnička, výstroj na bežné opravy bicyklov, vhodné mapy oblasti- napr.: 
Podrobná cykloturistická mapa VKÚ č. 3 Tatry- Spiš- Zamagurie 1:100 000 +  č.4 Spiš- Horný Zemplín, alebo turistické 
mapy VKÚ č. 114, 125 a 115, alebo iné obdoby zachytávajúce územie v dĺžke Levoča- Prešov a šírke Gelnica- Lipany, 
buzolu alebo kompas, stany 
 
Bicykle: Vrelo odporúčam  horské bicykle. Bude jazdiť po rozbitých alebo viac rozbitých asfaltkách, kde- tam nejaká lesná 
alebo poľná cesta.. Crossové sú tiež fajné. Každý bicykel nech je na podujatie v záujme bezpečnosti aj pohody poriadne 
pripravený! Každému doporučujem nosič batožiny. Cestovanie na biku s veľkým batohom na chrbte je nepríjemné a 
nezdravé!  Verte tomu že sa to dá aj na starých a ošúchaných bikoch... podstata nie je v nápise. 
 
Servis: RT zabezpečí počas akcie mobilného opravára a zdravotníka , pre prípad nezvládnuteľných porúch bicyklov a ich 
poháňačov. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnotenie sú ťaže 

V aprílovom čísle ste si okrem 
zaujímavých článkov mohli 
zasúťažiť. Stačilo vylúštiť 
jednoduchú tajničku a správnu 
odpoveď poslať emailom. 
 
Priznám sa, že som túžobne 
očakával vaše maily so správnou 
odpoveďou, no tie prišli len od 6 
ľudí. Neviem či neboli ceny dosť 
lákavé, alebo bol iný problém... 
 
Každopádne, súťaž Vám ešte 
určite ponúkneme a dúfam, že 
bude mať lepší úspech ako tá čo 
prebehla. 

Yan 
 

Skautské stretnutie (celosvetové, 
stredoeurópske...) JAMBOREE 
 
2. SELŠ štartuje nový ročník prvou 
časťou s názvom SUCHÁR 
 
3. V roku 1919 otvoril Baden Powell prvú 
lesnú školu s názvom Gillwel PARK 
 
4. Bí – Pího manželka sa volala Olave  
SOAMES 
 
5. E. T. Seton napísal knihu o dvoch 
mladých chlapcoch prežívajúcich 
dobrodružstvá na spôsob indiánov s 
názvom DVAJA DIVOSI 

Výhercoch sme kontaktovali a  
srde čne gratulujeme ! 
 
 
1. cena – OBLASTNÉ TRI ČKO 
Kikju 
 
2. cena – OBLASTNÁ NÁŠIVKA 
Princezna 
 
3. cena – PÍŠŤALKA 
Pastelka 
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