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V ROKU 2011 KRÁČAJTE 

VŽDY TÝM SPRÁVNYM 
SMEROM... 

...želá Oblastník 

- úvodník - 
 
Zdravím Vás priatelia. 
S oblastníkom sa vidíme aj 
v novom roku. Chcem Vám 
zaželať, aby bol tento rok pre 
Vás plný krásnych zážitkov, 
správnych rozhodnutí, 
splnených cieľov a v každom 
smere úspešný, aby keď 
skončí ste si povedali: 
„Chcem ešte jeden taký 
istý.“ 
 
Tak ako v minulom roku aj 
v tomto by sme sa mali 
prostredníctvom oblastníka 
„stretávať“ približne každý 
druhý mesiac. Tentoraz to 
však budú iné mesiace ako 
minule. Teda plán je: január, 
marec, máj, august, okóber 
a december. Uvidíme, ako sa 
nám to podarí. 
 
Aj tentoraz vám chceme 
prinášať články „od vás pre 
vás“ , čo znamená, že stať sa 
redaktorom nášho oblastného 
časopisu môže každý, 
základnou podmienkou je 
chcieť. Toto chcenie je potom 
potrebné zhmotniť 
elektronicky v MS Word príp. 
v inom textovom editore 
a poslať na adresu 

oblastnik@scouting.sk 
 
A čo sme pre vás pripravili 
v prvom tohtoročnom čísle? 
Poďme na to! 
 
V úvode sa môžete ohliadnúť 
za Betlehemským svetlom, 
ktoré sa odovzdávalo 
v Tatrách a mnohí ste boli pri 
tom. Hneď na to nadväzuje 
krátky report z Filoménskeho 
turnaja. 
 
Nasledujúce stránky vám 
ponúkajú rozhovor s „veľkou 
rybou“. Tradične sa 
v oblastníku objavujú aj články 
z prostredia hudby a literatúry 
a ani tentoraz to nie je inak. 
 
Je toho ešte oveľa viac, ale to 
už nechám na vás. Na čo by 
som však upriamil pozornosť 
je cool akcia, ktorá má ešte 
coolovejšie promo video. Áno! 
Ak ste tipovali Brekeke , uhádli 
ste. Pozvánku na hudobnú 
udalosť roka nájdete na konci 
čísla. Príjemné čítanie želá 
 

Yan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tak ako po minulé roky, opäť pripadla slovenským 
skautom jedna milá povinnosť, a to zabezpečiť, aby 
sa Betlehemské svetlo dostalo zo Slovenska ďalej 
na sever a severovýchod a symbolicky tak šírilo 
pokoj a mier v ľudských srdciach. Každoročne si 
túto akciu berie pod patronát Podtatranská oblas ť, 
a inak tomu nebolo ani tentoraz. Keďže Tatry nie sú 
až tak ďaleko ani od miest, ktoré patria pod 
Východoslovenskú oblasť, záujem byť pri tom zo 
strany našich skautov je vždy veľký. 

 

Tohto roku sa do Nového 
Smokovca, kde sa v Kostole sv. 
Petra a Pavla  svetlo 
odovzdávalo, vydali z Prešova 
až tri autobusy. Martin Gállik 
alias Rogalo z Kežmarku, ktorý 
celú akciu organizačne zastrešil, 
sa ujal svojej úlohy svedomito. 
 
Všetko klapalo ako hodinky, a 
tak sa 12.12.2010 o 10.00 
Betlehemské svetlo slávnostne 
rozžiarilo odpálením zo 
svetielka, ktoré priamo z Viedne 
priniesli bratislavskí skauti.  
Kostol, aj napriek svojej veľkosti, 
praskal vo švíkoch vďaka hojnej 
účasti nie len zo strany 
slovenských skautov, ale aj 
množstva poľských harcerov, 
ktorých ste tu mohli stretnúť od 
maličkých vĺčat až po zrelých 
oldskautov.  
 

Odovzdanie  BS 2010 Poliakom  

AKCIA  

Filoménske športové hody 
Keby ste si krátko pred Vianocami 
prečítali internetovú diskusiu 49. 
zboru, našli by ste tam aj 
nasledujúce vety: 
…v „REKREANTOCH“ je miesto pre 
každého rekreanta! No wohooo 
rekreanti žijú!!! 
 
…víťaz je jasný. A to je súťažné 
družstvo (mužstvo i ženstvo, 
chlapčenstvo i dievčenstvo) 
MEDVEDZIKY. 
 
...rozbijeme vám zadky milý TÍM 1 s 
originálnym názvom! 
 
Nie, nebojte sa, skauti zo 49-ky sa 
nijak nepohádali, to len vrcholili 
prípravy na ďalší ročník športovo-
kultúrnej (ale viac športovej ako 
kultúrnej) akcie, Filoménsky turnaj.  
 
Pozvánka znela naozaj lákavo: 
Srdečne Vás pozývam v mene 49. 
zboru Geromino Prešov a 
provokatívne vyzývam: príďte nás 
poraziť! Budú tiecť litre potu, tuk sa 
bude spaľovať po kilách a veru po 
Vianociach ho bude habadej.  
 
No kto by už len odolal? Našli sa 
však aj takí. Prekvapujúco, silné 
tímy zo Sabinova a 112-ky 
nedokázali vytvoriť dva samostatné 
tímy, preto sa pre túto udalosť 
spojili, a ich tím s prešovskými 
babami a sabinovskými chalanmi 
niesol názov Červené mravce.  

Niektorí napriek predchádzajúcemu 
prísľubu, v pondelok neprišli (však 
Lipany?). Potešili však 
Hermanovčania, ktorí vytvorili super 
tím Šmolkov v ešte suprovejších 
dresoch. A nesklamali ani Košice, 
ktoré dorazili so svojím omladeným 
tímom JRD  obhájiť minuloročné 
prvenstvo. 
 
Polovicu zo šiestich zúčastnených 
tímov tvorili už vyššie spomínaní  
„domáci“ – Medvedziky (oddiel 
rodinného skautingu), A-tím 
(pôvodne Tím 1) a Rekreanti, ktorí 
nezostali svojmu názvu nič dlžní a 
na turnaj dorazili v pyžamách a 
županoch. Prvou disciplínou, v 
ktorej si tímy zmerali sily bol 
basketbal. V napínavom finále 
medzi Medvedzikmi a Červenými 
mravcami sa rozhodlo až po 
trestných strieľaniach, kedy 
úspešnejšie zastrieľali Medvedziky.  
 
V lakrose nenašiel premožiteľa A 
tím a poslednú disciplínu – frisbee 
najlepšie zvládli Šmolkovia. Na 
základe celkového hodnotenia 
všetkých disciplín sa o prvé miesto 
delili A-tím a JRD. A-tím však ako 
organizátor gentlemansky odovzdal 
putovný pohár tímu JRD z Košíc , 
ktorý tým obhájil minuloročné 
víťazstvo a natešene sa mohol 
vrátiť späť domov – do mesta 
Košice. 

text a foto:  Barborka  

Atmosféru v Smokovci 
umocňoval aj od večera 
padajúci sneh, ktorý spolu so 
skautmi pobehujúcimi s 
lampášikmi so svetlom 
vytváral krásne čaro Vianoc. 
Po svätej omši, ktorú 
celebroval pomocný biskup 
spišskej diecézy Mons. Andrej 
Imrich, vodca Podtatranskej 
oblasti, Ján Skokan alias 
Sloník, slávnostne odovzdal 
Betlehemské svetlo do rúk 
náčelníčky poľských harcerov 
Małgorzaty Sinice, ktoré sa tak 
mohlo vydať na ďalekú púť za 
hranice našej vlasti. 
 
 

 
text a foto:  Barborka  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZHOVOR 

O: Aké sú Tvoje skautské ciele v 
roku 2011 (v zbore, oblasti, na 
národnej úrovni) ? 
 
T: Takmer som zabudol, máme nový 
rok, takže asi by si bolo vhodné niečo 
naplánovať :) Pravdu povediac som si 
žiadne osobné predsavzatie nedával, 
aj tak zvyknú všetky končiť na 
imaginárnej strane účtu "nezrealizovalo 
sa". Čo sa týka mojich skautských 
cieľov v zbore, je to predovšetkým 
zameranie sa na aktuálne potreby, 
ktorým je v prvom rade nedostatok 
včielok a skautiek, a v druhom rade, 
rad by som rozbehol v zbore systém 
samofinancovania činnosti, aby sme 
boli čím menej závislí na dotácii. 
 
Na oblastnej úrovni je priorita jasná, 
tam je to dokončenie rekonštrukcie 
chaty Kanné, dostavbou podkrovia a 
poprípade aj úpravami okolia. Musíme 
to využiť, keď už br. Xavier vybavil ten 
grant, takže vás budem určite 
kontaktovať. Tá robota sa sama 
nespraví! 
 
No a na národnej úrovni tam už sú 
úlohy viac v "papierovej" sfére, bude 
potrebné dokončiť reformu 
vodcovského vzdelávania, pracujeme 
na komplexnom systéme podpory 
dobrovoľníkov, aby aktívni členovia 
SLSK mali čo najviac výhod a pocit, že 
je o nich postarané, no a v 
neposlednom rade čaká nás tento rok 
XV. snem, kde sa budú predkladať 
návrhy na úpravu stanov, pričom aj 
samotné Náčelníctvo čakajú reformné 
zmeny. 

O: Čo Ťa dokáže motivova ť ?  
 
T: Za život som sa naučil jednu vec, 
ktorej sa držím a to, že dávať je viac 
ako dostávať. Asi najsilnejším 
hnacím motorom teda je, keď vám 
veci idú ako chcete, potrebujete a 
hlavne ak tým dokážete potešiť čo 
najväčší počet ľudí. 
 
O: Ako si Ty predstavuješ 
dobrého vodcu ? ( čo by mal 
vedie ť, aký by mal by ť) 
 
T: Cca. 183 cm, 90 kg, svetlo hnedé 
vlasy, zelené oči, ale moment, veď 
to som vlastne ja :) Malý fórik na 
úvod. Predovšetkým by mal svojim 
ľuďom rozumieť, vedieť čo 
potrebujú, kde im je potrebné 
pomôcť, ako ich motivovať, kedy 
zase naopak klepnúť po krkovičke. 
Či je resp. nie je v oddieli alebo 
zbore dobrý vodca, vám napovie 
samotná atmosféra v zbore. Veľa 
krát sa hovorí o podpore, často si to 
však ľudia mýlia s niečím iným.  
 
Ak chcem niekoho podporovať, 
musím mu ponúknuť stabilné 
základy (PODpora), aby sa mohol 
na svojho vodcu spoľahnúť a on 
potom na nich. Či to všetko spĺňam 
? Neviem, o tom by mohli rozprávať 
členovia nášho zboru, ale snáď ako 
poľahčujúca okolnosť postačí, že sa 
aspoň snažím. 
 
O:  Aký "servis" (podporu) 
zabezpečuješ Ty ako zb orový 
vodca pre svojich vodcov ? 
 
T: Vo všeobecnosti sa snažím, aby 
mali vždy to, čo potrebujú a 
nemuseli riešiť veci, ktoré nesúvisia 
s programom. Pekná teoretická 
veta, ale budem konkrétnejší, ide 
predovšetkým o to, že sa usilujem 
poskytnúť a zadovážiť im potrebné 
materiálne, finančné či technické 
zázemie (programové príručky, 
peniaze na nákup materiálu...), či 
poradiť v situáciách, ktoré sa javia 
ako problémové. Zároveň sa spolu s 
Mufom staráme o vedenie 
účtovníctva a administratívy zboru 
(no dobre, Mufo viac ako ja, za čo 
mu ďakujem). Ak niečo od nich 
požadujem, tak zároveň dbám o to, 
aby za to aj niečo mali. Napr. ak v 
rámci financovania zboru od nich 
chcem, aby každý mesiac prispeli 
určitý obnos, vrátim im ho v tom, že 
z týchto peňazí zaplatím chatu na 
víkend, zabezpečím zborové mikiny 
a pod. 
 

O: Ako motivuješ svojich vodcov a 
roverov v zbore ? 
 
T: Sypajúc si popol na hlavu, musím uznať, 
že v poslednej dobe som nič významné 
neurobil. Kedysi to boli návštevy divadla, 
spoločné klubovňové večere, len tak 
posedenie pri kofole, zážitkové akcie pre 
vedenie. Tento rok bol akysi skúpi. Na 
vodu s člnmi sme sa dostali len raz, na 
skaly tiež nebolo kedy, takže možno aj 
preto mám čo dohánať. Samozrejmosťou 
však v našom zbore je preplácanie 
nákladov na vzdelávacie podujatia, 
objednanie Média či českých skautských 
časopisov, no a v neposlednom rade 
pomoc vtedy, keď to potrebujú. 
 
O: Si šéfom RpD, čo pripravujete v 
oblasti vzdelávania pre vodcoch v roku 
2011? (novinky, aké kurzy...) 
 
T: Rok 2011 bude striedmejším rokom. 
Jednak kvôli financiám na vzdelávacie 
podujatia, zároveň aj kvôli personálnym 
zmenám v lesných školách, ktoré zvyčajne 
pripravujú kurzy. Na národnej úrovni nás 
čakajú tohto roku skôr systémové zmeny, 
ktoré však nebudú na prvý pohľad až také 
viditeľné. Azda najviditeľnejší by mal byť 
systém benefitov pre dobrovoľníkov v 
rámci pripravovanej koncepcie 
starostlivosti o nich. 
 
Členovia Východoslovenskej oblasti sa 
však nemusia obávať, aj tento rok im bude 
poskytnutá paleta kurzov ako Kurz prvej 
pomoci, Oblastný radcovský kurz, PR a 
komunikácia, Duchovné aktivity. Viac asi v 
článku oblastného inštruktora. 
Snáď záverom ešte jedna celkom pozitívna 
správa pre všetkých vzdelaniachtivých 
vodcov, plánuje sa tento rok GILŠ. 
 
O: Čo by si zavinšoval vodcom VSO do 
nového kalendárneho roka ? 
 
T: No tha fšetko dobré, veľa zdravia. Nech 
vás deti posluchajú, nech máte kopec 
nových nápadov, chuť dobrovoľníčiť, chuť 
prekonávať ešte samých seba, učiť sa a 
fšetko ostatné v totim duchu. 

 
zhováral sa Yan 
foto:  Barborka  

Martina Kova líka alias Tammyho  
je asi zbytočné predstavovať. A aj 
vymenovanie jeho funkcií 
v skautingu by tu zbytočne zabralo 
veľa miesta, takže nezdržujme sa 
a ideme rovno na otázky ako sa 
hovorí In medias res.  

S Tammym o motivácií, plánoch a tak podobne... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSIC 

Damien Rice  

Seriózne. Nenormálne mi trebalo ísť na 
záchod, keď som tak behal po krakowskom 
hlavnom námestí. S poslednou štipkou 
nádeje som hľadal biely nápis na modrom 
pozadí WC, pričom som skoro vrazil do húfu 
ľudí. Boli zhromaždení okolo rohu, pri 
ktorom stál fest alternatívne vyzerajúci, 
odhadom 40 ročný chlapík. Hral bars fajne 
na gitare, ktorá mala až podozrivo skvelý 
zvuk, čo som pri pozornejšom pohľade 
pripísal 12 strunám. 
 
Čo však donútilo moje nohy úplne zastaviť 
bol jeho hlas. Je rozdiel počúvať skvelých 
rockových spevákov z TV a mp3, a rozdiel 
naživo. Včera som si to naplno uvedomil. A 
aj napriek nechabým koncertným 
skúsenostiam som musel uznať, že taký 
hlas som ešte nepočul, a zrejme tak skoro 
ani počuť nebudem. Ako v nejakom filme. 
Skvelý spevák, okolo neho zástup 50 
tlieskajúcich ľudí, ale toto bol naisto reál. S 
polootvorenými ústami som na celých 5 
minút aj prestal myslieť na vytúžený 
porcelán. Napokon však vyhrala príroda, a 
ja som ignorujúc nevrlé pohľady vtrhol do 
prvej reštiky čo mi krížila cestu... 
 

Veľmi podobne začínal aj 
umelec, ktorého sa vám pokúsim 
priblížiť. Roky sa živil hrou na 
ulici. Dnes má však jeho 
hudobné video na youtube niečo 
vyše 8 700 000 videní. Ír 
Damien Rice  sa v r. 1995 dostal 
do svojho prvého hudobného 
rockového projektu s názvom 
Juniper, ktorý však neskôr 
opustil.  
 
Po čase, inšpirovaný svojimi 
cestami po svete nahral demo, 
na ktoré si požičal peniaze a 
poslal svojmu bratancovi z 
druhého kolena Davidovi 
Arnoldowi (kt. spolupracuje napr. 
s islandskou speváčkou Bjork). 
Tomu sa jeho hudba hneď 
zapáčila a poskytol mu zdroje na 
nahranie prvého oficiálneho 
sólovému albumu. 
 
Z tohto albumu O pochádzajú 
jeho tento krát skôr folkové 
vypaľovačky Volcano, 
Cannonball  a The blower´s 
daughter.  V r. 2006 vydal svoj 
druhý album 9, s ktorým sa 
dostal do povedomia ľudí. 
Mnohé média ho začali 
označovať za tichého, 
úprimného speváka a 
skladateľa. Jeho tvorba sa 
aktívne začala používať vo 
filmoch čo spravilo Damienovi 
slušnú reklamu. Jeho songmi 
oplývajú filmy ako napr. Skrek a 
Na dotyk, avšak aj seriály Dr. 
House, Lost a Alias. 

Napriek tomu že Damien má 
neobyčajne pekné texty a hrá na 
bicích, violoncelle, husliach klavíri a 
gitare, mnohí si ho vážia omnoho 
viac ako človeka, Je známym 
členom mnohých charitativných 
organizácii. Ako člen Greenpeace 
sa aktívne zapojil v r. 2007 do 
projektu Live Earth, kde podporoval 
boj proti klimatickým zmenám na 
planéte.   
 
Pri jeho hudbe môže človek snívať, 
a to je na ňom fascinujúce. Vždy 
dokáže vytrhnúť z reality.  Puste si 
ho niekedy v mp3 po ťažkom dni, a 
budete lietať. Keďže v rádiu sa ho 
určite nedočkáte, pridávam aj link. 
 
 

Kovi  
foto: internet  

http://www.youtube.com/watch?v=vHt72jJ_1t0&feature= related  
 

„Na význam mojich činov sa ma pýtaj, až ke ď sa ukáže, že nijaký 
význam nemali.“ 
 
 
„Bez viery je ten, kto sa rozlú či, keď cesta potemnie,“ povedal 
Gimli. „Možno,“ pripustil Erl ond. „Ale nech nikto nes ľubuje, že 
pôjde potme, ke ď nevidel noc.“ 
 
 
„Nejagá sa všetka zlata krása, kto poblúdi, ešte ni e je stratený…“ 

J. R. R. TOLKIEN    
                v marcovom Oblastníku 

MYŠLIENKA  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITERATURE 

Mika Waltari – fínsky klenot 

Tentokrát si v rubrike 
o literatúre zájdem do 
Škandinávie, konkrétne do 
Fínska, ktoré dalo svetu 
celkom výnimočnú 
spisovateľsku postavu. 
 
Mika Toimi Waltari (1908 – 
1979) je vo svete 
najznámejším fínskym 
autorom, ktorého diela boli 
preložené do viac ako 30. 
jazykov. Jeho tvorba je bohatá 
a rozmanitá. Obsahuje 
romány, novely, rozprávky, 
poéziu, drámu, literatúru faktu, 
články, preklady ale i scenáre 
pre film a rádio. 
 
Narodil sa v Helsinkách, o otca 
prišiel ako 5 – ročný. 
Vyštudoval filozofiu, estetiku 
a literatúru, prežil fínsku 
občiansku vojnu, angažoval sa 
v skupine „Nositelia ohňa“, 
ktorej cieľom bola orientácia na 
moderné európske prúdy. 
V začiatkoch svojej tvorby ho 
inšiproval E. A. Poe. Jeho 
dcéra Sata ja tiež 
spisovateľkou. 
 
Jeho najslávnejším dielom, 
ktoré bolo aj sfilmované, je 
historický román Egyp ťan 
Sinuhet.  Strhujúci príbeh 
lekára Sinuheta sa odohráva 
v roku 1370 pred Kr. Švédski 
literárni kritici ho svojho času 
vyhlásili za najvýznamnejšie 
prozaické dielo o dejinách, 
kultúre a mravoch starých 
Egypťanov. Ja sa ani 
nečudujem, pretože Waltari 
vykreslil dokonale nielen 
prostredie, ale aj psychológiu 
postáv zasadenú v napínavom 
a dobrodružnom deji. Kto ma 
rád historické romány, túto 
knihu by určite nemal obísť. 
 
Nemenej skvelým čítaním sú 
jeho ďalšie historické romány. 
Stačí si vybrať obdobie, ktoré 
vás zaujíma a Waltari vám 
svojim skvelým rozprávačským 
talentom odkryje niektorú časť 
dejín. Ak by ste sa chceli vrátiť 
do obdobia Krista a Rímskej 
ríše, tak sú pre vás vhodné 
romány Tajomstvo Božie ho 
kráľovstva , na ktoré 
nadväzuje Riman Minutus . 
 

Do antického stredoveku – 
obdobia grécko-perzských 
vojen – sa môžeme obhliadnúť 
v diele Nesmrte ľný Turms . 
Román nám približuje život, 
myslenie a mravy antického 
sveta, oživuje historické miesta 
a udalosti. Jeho 
k nesmrteľnosti vyvolaný 
Turms je symbolom večnej 
premeny všetkého 
pozemského a pretvárania 
hodnôt vytvorených ľuďmi. 
 
Ďalšie knihy, ktoré som od 
neho „zhltol“ sú Čierny anjel  
a Čierny anjel 2: Pád 
Carihradu . Hrdina diela, 
prezývaný Čierny anjel, 
posledný veľký Grék, putuje 
rozličnými krajinami, obklopený 
fiktívnymi i reálnymi postavami, 
až sa jeho osud naplní 
v byzantskej metropole. 
V meste ohrozenom tureckým 
vojskom autor majstrovsky 
opísal koniec byzantského 
stredoveku, vyjadril svoju vieru 
v človeka, vo víťazstvo ľudskej 
ušlachtilosti a humanistických 
ideálov. 
 
Spoločnou črtou hlavných 
hrdinov vo Waltariho 
historických románov je vždy 
ten istý typ hrdinu. Je osamelý 
a hľadá pravdu a zmysel života 
v rozličných búrlivých 
obdobiach dejín, v ktorých sa 
jednotlivé romány odohrávajú. 
 
Zaujímavosťou je, že v 
názvoch Waltariho diel panuje 
zmätok. Napríklad dielo Turms, 
kuolematon vyšlo v slovenčine 
pod názvom Nesmrteľný 
Turms, ale v češtine pod 
názvom Posledný Etrusk alebo 
Tajemný Etrusk, pričom 
Nesmrteľný Turms je správny 
preklad.  
 
Tak je to aj s románom 
Ihmiskunnan viholliset, ktorý u 
nás vyšiel pod názvom Riman 
Minutus, ale správny je český 
preklad Nepřítelé lidstva. 
Podobne je to aj s niektorými 
ďalšími dielami. Tento zmätok 
zapríčinil fakt, že Waltari nebol 
prekladaný do našich jazykov z 
originálu, ale z nemeckých, či 
dokonca švédskych prekladov. 

Waltariho záber je samozrejme neprovnateľne 
väčší, ako môj stručný prehľad. Verím však, že 
aspoň trochu som vás motivoval, aby ste siahli 
po jeho knihe. Ak nie po jeho knihách, tak aspoň 
po nejakých iných.  
 
V novom roku môže byť pre nás pozvánkou 
k osobnému napredovaniu aj výzva prečítať si 
nejakú knihu resp. čítať viac. Držím palce! A ak 
natrafíte na niečo zaujímavé, dajte nám vedieť. 
 

Yan 
foto: internet  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÚLAVA VIBRAMA - Šimonka  

TIP NA VÝLET 

Trasa:  Zlatá Baňa (590 m) - Pusté Pole (666 m) - 
Grimov laz (943 m) - Pod Šimonkou (963 m) - 
Šimonka (1 092 m) - Zlatá Baňa (590 m) 
 
Pohorie:  Slanské vrchy           Dĺžka trasy:  3:15 hod 
 
Náročnos ť: ľahká až mierne náročná 
 
Mapa:  VKÚ Harmanec č. 116 Slanské vrchy - Veľká 
Domaša (www.turistickamapa.sk) 
 
Po vystúpení z komfortu autobusu sme sa ocitli na 
konci Zlatej bane – Čierny les (tzv. Schwarzwald). 
Ďalej po asfaltovej ceste sa dostanete na Pusté pole 
za nejakých 20 minút, kde sa naskytá scenéria 
obrovských Zlatobanských lúk. 
 
Od smerovníka (alebo všetkým známy oblbovák) 
končí asfaltová cesta a začína poľná určená pre 
traktory, tanky a ľudí.  

O kúsok ďalej sa naskytne 
srdcervúci pohľad na obrovské 
rúbaniská, polámané 
nevyťažené stromy a konáre. Je 
tam toho strašne veľa, dokonca 
je tým zapadaná turistická 
cesta, čiže treba to všetko 
prekračovať kým neprídete na 
začiatok lesa. 
 
V lese ako to už býva zvykom 
začína o čosi prudšie stúpanie, 
avšak nič nezvládnuteľné. Popri 
ceste príjemne žblnkoce 
potôčik, a tak skvelú atmosféru 
lesa už nemá čo narúšať. 
Neskôr sa po ľavej strane 
nachádza pekne upravený 
prameň odkiaľ si môžete nabrať 
vodu a zároveň máte zámienku 
na zastavenie (odporúčané sú 
tiež overené finty typu: viažem 
si šnúrky).  
 
Za prameňom sa cesta stáča a 
vyjdete na Grimovom laze, kde 
sa nachádza pár metrov ďalej, 
menšia lúka a križovatka 
turistických ciest. O pár minút, 
čo by kameňom dohodil, po 
červeno-žltej trase dorazíte na 
rázcestník Pod Šimonkou. 
 
Odtiaľ, ďalej po žltej značke 
smerujúcej už na samotný 
vrchol, sa začína asi najstrmšie 
stúpanie z celej túry, ale ako 

som hovoril je to pohodička. 
Za 20-25 minút sa dostanete 
na vrchol odkiaľ sa Vám 
naskytne takmer 360 stupňový 
pohľad na široké okolie. Vidno 
je Slanské vrchy s vrcholmi 
ako Oblík či masívna Čierna 
hora.  
 
Zo vzdialenejších pohorí je pri 
dobrej viditeľnosti možnosť 
zahliadnuť vrcholky Tatier či 
dokonca Slovenské 
Rudohorie. Na vrchole sa ešte 
okrem pekného výhľadu 
nachádza veľký kríž a svoj 
výšľap môžete spečatiť 
zapísaním sa do vrcholovej  
knihy. 
 

Pali  
foto: hiking.sk 

Rudolfovo veselé okienko ☺☺☺☺ 

Chlapík  letí na zájazd 
malými aerolíniami. Letuška 
sa ho pýta: 
- Chceli by ste večeru? 
- A aký máte vyber? 
- Áno alebo nie. 
 
Príde  Janko do školy a 
učiteľka si pýta úlohu. 
Chvíľu sa na ňu pozerá a 
vraví: 
- Janko to si nepísal ty! 
Povedz, kto ti písal domácu 
úlohu! 
- Viete pani učiteľka, to mi 
písal otecko. 

- Tak mu odkáž, že Wolker 
bol Jiří a nie Johny! 
 
Inštruktor  na vodičskom 
kurze: Čo by ste robili, keby 
vám počas jazdy vypadlo 
koleso? 
Blondínka: Pridala by som a 
dobehla ho. 
 
Dvaja  policajti stoja pri trati, 
po ktorej práve prechádza 
vlak. Ten jeden hovorí: Tá 
lokomotíva, tá si to ale 
ženie, však? 
A druhý pritakáva: No hej, 
ale ani tie vagóny nejdú zle. 
 

Chlapík  sa chystá na rande 
a chce si nechať poradiť od 
kamaráta, tak sa pýta: 
Počuj, pristane mi to viac 
bez klobúka alebo bez 
čiapky? 
 
Tri  dni a tri noci šúchal 
Aladin lampu, až kým 
nezbadal nápis: Made in 
China. 
 
Viete , aké sú posledné 
slová elektrikára pred 
smrťou? 
V pohode chlapi, to je nulák! 
 

Rudolf  

JELEŇ  RUDOLF 
 
Som prvý jeleň, ktorý 
vystúpil na Rysy a bol 
v Aquacity Poprad. 
 
Viac info v ďalšom čísle. 

JOKES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURZY 

Chceš v skautingu viac? Prí ď na kurz! 

Pred nedávnom začal nový rok, mnohí z Vás už majú predstavu, čo budú v nasledujúcom období kedy robiť, kam pôjdu. 
Iste sú aj takí, ktorým ešte nejaký ten víkend ostal a chceli by ho využiť na svoj ďalší osobný rast, napredovanie.  
Východoslovenská oblasť si Vám preto dovoľuje predstaviť ponuku svojich vzdelávacích aktivít na rok 2011. Na tento rok 
sme pre Vás pripravili: 

Oblastný radcovský kurz 2011  
 
Riešite dilemu koho poveriť vedením družiny? Máte 
v zbore či oddiely dievčatá či chlapcov, ktorých by 
bolo škoda stratiť a bežná skautská činnosť už pre 
nich nie je výzvou. Riešením tohto rébusu môže 
byť aj Oblastný radcovský kurz 2011, ktorého prvá 
časť sa uskutoční už na  začiatku marca 2011.  
 
Tak ako to v našej Východoslovenskej oblasti býva 
zvykom, kurz bude pozostávať z troch víkendových 
častí a jedného víkendu určeného na overenie 
získaných znalostí jeho účastníkov.  
 
Po minuloročných dobrých skúsenostiach chceme 
zachovať zvolenú koncepciou kurzu, orientovaného 
viac na najpodstatnejšie vedomosti vo funkcii radcu 
ako tvorba programu, metodika hier, aktívne 
využívanie programových príručiek prezentovaných 
formou prežitia si, odskúšania. Zároveň by sme 
chceli zapojiť viac do vzdelávacieho procesu 
vodcov oddielov a vodcov zborov. 
  
Od absolventov kurzu sa však okrem iného bude 
vyžadovať aj aktívny prístup, zrealizovať 
družinovku, či výlet. Kurz je určený všetkým 
terajším alebo potencionálnym radcom a 
radkyniam vo veku od 14 rokov vrátane . Cena 
kurzu je stanovená na 25,- € /osoba  za všetky štyri 
časti. Ak si teda potrebujete dať vyškoliť radcov a 
radkyne, je tu tento kurz pre vás a váš zbor. Prvá 
časť kurzu sa teda uskutoční v dňoch 04. až 06. 
marca 2011. 

Kurz PR a komunikácie  
 
Chceli by ste vedie ť, čo to znamená komunikáci a, prečo 
hovoríme o vz ťahu s verejnos ťou, čo všetko sa dá vhodnou 
komunikáciou a budovaním kontaktov, vz ťahov dosiahnu ť ?  
 
Spoznali by ste najvhodnejšie formy komunikácie, ak o má 
vyzera ť dobrá webstránka, leták, či plagát ? Ste ochotní 
podeli ť sa o „best practice“ pri získavaní nová čkov, akciách 
pre verejnos ť a pod.  
 
Nenechajte si potom ujs ť  kurz PR a komunikácie, ktorý sa v 
prípade záujmu uskuto ční na jeseň 2011. Kurz je ur čený pre 
všetkých na zborovej a oddielovej úrovni, ktorí nev eria, že 
mlčať je zla to.  

Kurz na želanie  
 
Aj tento rok by sme sa so vzdelávacou ponukou chceli čo najviac 
priblížiť Vašim potrebám a preto sme sa rozhodli dať Vám opätovne 
na výber vybrať si vzdelávacie podujatie. Aké ?!  
 
O tom môžete rozhodnúť vy!!! Pravdepodobný termín konania 
kurzu, v závislosti od toho o aký pôjde bude september / október 
2011. Na výber bude z niekoľkých možností, ktoré predstavíme v 
priebehu roka a podľa záujmu vám pripravíme preferovaný kurz. 
 
foto: facebook/VSO     Rudy  

Oblastný radcovský kurz  

1. časť >>  4.- 6. 3. 2011 << 

2. časť >>  1.- 3. 4. 2011 << 

3. časť >>  6.- 8. 5. 2011 << 

skúšky >> október 2011 << 

Kurz 1. pomoci (8 hod)  >> 19. 2. 2011 << 
 
Kurz na želanie   >> september/október 2011 << 
 
Kury PR a komunikácia  >> november 2011 << 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekonštrukcia Kanné z nemeckej nadácie RENOVABIS  

GRANT 

Ako sme Vás informovali na oblastnom 
zhromaždení o získanom projekte s číslom: 
SK018549 a názvom: „Rekonštr ukcia 
skautského duchovného a vzdelávacieho 
strediska KANNÉ (chata)“  prostriedky v sume 
18 000 € boli získané z nadácie 
RENOVABIS , ktoré boli z darov a príspevkov 
Katolíckej cirkvi v Nemecku pre RENOVABIS v 
rámci iniciatívy pre solidaritu medzi nemeckými 
katolíkmi a obyvateľmi strednej a východnej 
Európy.  
 
V súčasnosti práve prebieha podľa programu 
rekonštrukcia vnútornej časti chaty a zároveň aj 
vyúčtovanie prvej časti projektu. V chate 
rekonštruovali nasledujúce položky v sume:  
 
• 1 615,83 € nový komín (zbúranie starého, 
nákup stavebného materiálu, postavenie 
nového komína), stierky omietky okolo komína 
a diery po priečke, 
• 1 655,99 € nákup tepelnej izolácie ISOVER 
Plus do podkrovia  
• 18,84 € nákup cementu a lepenkovej izolácie 
na vybudovanie betónovej pätky na osadenie 
schodiska do pokrovia  
• 876,74 € nákup krbovej vložky nového krbu 
Spolu: 4 167,4 € 
 

Od roku 1993 RENOVABIS pomohol 
ľuďom v 29 krajinách strednej, 
východnej a juhovýchodnej Európy a 
dosiahol viac než 17 200 projektov v 
celkovej výške približne 500 miliónov 
€. Finančné prostriedky z nadácie 
RENOVABIS idú z Katolíckej cirkvi v 
Nemecku a sú smerované do oblasti 
pastoračnej, sociálnej a charitatívnej, 
ako aj na vzdelávacie a mediálne 
projekty. 
 

Celé vyúčtovanie spravuje SLSK – 
ústredie, ktoré pripravuje finančnú 
správu po dokončení prvej časti 
projektu. Na základe správne 
použitých a vyúčtovaných 
prostriedkov bude zaslaná ďalšia 
polovica prostriedkov na dokončenie 
strediska Kanné. Kompletné 
ukončenie projektu s názvom: 
„Rekonštrukcia skautského 
duchovného a vzdelávacieho 
strediska KANNÉ (chata)“ 
očakávame v novembri 2011, kedy 
bude aj jej slávnostné otvorenie, kde 
budú prítomní aj zástupcovia z 
nadácie RENOVABIS. 
 
Členov Východoslovenskej skautskej 
oblasti chceme poprosiť o aktívnu 
pomoc pri realizácii celého projektu. 

Xavier  
foto: facebook/VSO  

DUCHOVNÉ SLOVO 

Nášho P ána by ste mali prosi ť len o jedno jediné: aby ste Ho milovali. Všetko os tatné by malo by ť len 
vďakyvzdaním. 

>> Páter Pio << 
 

Láska je výzva, ktorú nám Boh ustavi čne opakuje, m ožno 
preto, aby nás povzbudil vzdorova ť osudu. 

>> Ján Pavol II << 
 
Boh šepká v radostiach, prihovára sa v problémoch a  kri čí v 
bolesti. 

>> C.S.Lewis << 
 
Ja pôjdem pred tebou, čo je hrbo ľaté, urovnám, kovové brány 
prelomím a železné závory pozrážam. Dám ti poklady ukryté v 
tme a tajnosti skrýš, aby si vedel, že ja som Pán, ktorý ťa volám 
po mene - Boh Izraela. 

>> Iz 45, 2-3 << 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

V našom regióne pôsobia aj skautské 
organizácie, ktoré nepatria do SLSK. 
Je to predovšetkým Zväz skautov a 
skautiek maďarskej národnosti na 
Slovensku. Pokiaľ mám správne 
informácie v našej oblasti je ich členská 
základňa 150 až 200 členov. Zo 50 
členov môžu mať skauti a skautky 
FSE/UIGSE na Slovensku. Okrem nich 
je tu aj PLAST – zväz skautov a 
skautiek ukrajinsko-rusínskej mládeže 
na Slovensku.  
 
V minulosti pôsobili v Košiciach a 
Prešove Pfadfinderi, o ktorých v 
súčasnosti nevieme, či ešte existujú. 
Vznikli aj menšie občianske združenia 
skautského typu, napr. Bratstvo 
gréckokalíckych skautov v Bukovciach, 
pod vedením niekdajšieho nášho člena 
Mareka Smetanku.  O existencii 
Skautskej gildy Slovenska, či Lesnej 
YMCA v našom regióne poznatky 
nemáme, nevylučujeme však 
existenciu aj iných malých skautských 
združení. 
 
V poslednej dobe sa v našich kruhoch 
ozývajú kritické hlasy na adresu 
„skautských konkurentov“. Za to, že 
nám „lezú do kapusty“ pri podujatiach, 
v ktorých sme dominovali my, že nám 
berú členov, priživujú sa na označení 
„skauting“ . Pochybujeme o tom, že sú 
to skutoční skauti a skautky, o kvalite 
ich činnosti (pritom zabúdame vidieť 
našu nekvalitu) a vyčítame im kopu 
ďalších hriechov. Súhlasím, že 
Slovenský skauting je najpočetnejšou 
skautskou organizáciou na Slovensku, 
má svoje zastúpenie vo svetovom 
skautskom hnutí, čo ostatné skautské 
organizácie na Slovensku nemajú. 
 
Máme svoje tradície a históriu (na ktoré 
z vysoka kašleme), sme nástupníckou 
organizáciou Zväzu junákov-skautov a 
skautiek RČS, či Slovenského Junáka. 
Zabúdame, že svoju tradíciu a históriu 
na Slovensku majú aj maďarskí skauti 
a skautky, katolícky skauting, či 
ukrajinský a rusínsky skauting. A 
nemôžeme im odpustiť, že oni sa k 
svojím tradíciam, na rozdiel od nás 
hrdo hlásia. 
 
Realita je taká, že existujú, sú 
životaschopní, vedia osloviť určitý 
okruh detí a mládeže  a vôbec nie sú 
menejcenní.  Žijú a pôsobia v priestore 
v ktorom žijeme aj my. Aj od nás 
(minimálne na 50%) záleží, aké medzi 
nami budú vťahy. 

Či budeme vedľa seba žiť ako priatelia, 
alebo si navzájom hádzať polená pod 
nohy. 
 
Za prvej Československej republiky 
bolo skautských organizácií a spolkov 
skoro 70. Dominantné postavenie mal 
Zväz junákov-skautov a skautiek RČS. 
Pracovali aj ostatné a nikto ich činnosť 
a existenciu nespochybňoval.  Patrilo 
to k demokratickým zásadám v štáte a 
k pluralite mládežníckeho hnutia. A 
tieto skautské spolky, azda s výnimkou 
Spartakových skautov práce, so 
Zväzom úzko spolupracovali.  
 
Naopak, všetky detské a mládežnícke 
organizácie zakazovali totalitné režimy. 
Ich snahou bolo integrovať mládež do 
„jedinej a jednotnej“ mládežníckej 
organizácie. Či to už bola Hlinkova 
mládež alebo organizácie 
komunistického typu. My, pokiaľ 
nebudeme tolerovať existenciu a 
činnosť ostatných skautských 
organizácií máme naše zmýšľanie 
zakonzervované kdesi pred rokom 
1989. Veď jedna z hlavných 
požiadaviek novembra 1989 bola 
pluralita v detskom a mládežníckom 
hnutí, na základe ktorej bol obnovený 
aj Slovenský skauting. 
 
Sme najsilnejšou skautskou 
organizáciou na Slovensku, ale na 
skauting, ani označenie skaut, či 
skautka monopol nemáme. Zákon 
chráni názov a znak organizácie 
Slovenský skauting, nie slovo skaut, 
skautka, skauting všeobecne a ľalia je 
heraldický symbol. V inom variante 
(ako je chránený znak SLSK) ju ako 
skautský symbol môže používať 
ktorákoľvek skautská organizácia, resp. 
ktokoľvek. „Pes je zakopaný“ niekde 
inde. Nie je ich chybou, že odchádzajú 
naši členovia z organizácie, resp. 
prechádzajú k nim. Nie je ich chybou, 
že niekto zvonku osloví ich, nie nás. 
Nie je ich chybou, keď niektorá farnosť 
v súvislosti s Betlehemským svetlom 
osloví ich, nie nás. Je to ich 
životaschopnosť a naša skostnatelosť 
a nešikovnosť. 
 
Konkrétne BS. Je to medzinárodná 
skautská akcia – služba blížnym, 
poskytnutie plamienka z Betlehemu 
širokej verejnosti. Mali sme a ešte dlho 
budeme mať pri jeho roznášaní vedúce 
postavenie. Sme najpočetnejší a v 
rámci slovenských skautských združení 
najvýznamnejšou organizáciou. 
 

Do podujatia sme zapojení už od roku 
1990. Ale ako chcete zabrániť skautom 
a skautkám organizácií, ktoré vznikli až 
po nás, aby sa do akcie nezapojili? 
Azda úradnou vyhláškou? Dá sa o 
štátnom systéme Slovenskej republiky 
polemizovať, ale predsa si myslím, že 
Slovensko pomaly smeruje k 
demokratickej a pluralitnej spoločnosti. 
Berieme ešte vianočné sviatky ako 
sviatky ľudí dobrej vôle, pokoja a 
mieru, alebo sú pre nás už iba 
módnou, prestížnou a komerčnou 
záležitosťou? 
 
Klesá nám členská základňa. Niekto na 
vine musí byť. Deti, rodičia, všetci 
ostatní. Nebude to aj naša chyba, že 
nevieme získať dostatok 
dobrovoľníkov, nevieme mládež 
osloviť, nevieme ponúknuť program 
ktorý by ich zaujal? Strácame svoje 
pozície na verejnosti, treťom sektore, u 
obecných a štátnych orgánov? Nebude 
chyba v našom zameraní smerom 
vonku, že nevieme s nimi 
komunikovať?  Určite nie! Však sme 
bezchybní, len my sme ozajstnými 
skautmi a skautkami, je „povinnosťou“ 
ostatných, aby prišli za nami. A keď to 
nejde, objektívny dôvod si predsa 
nájdeme, prípadne urazene vyhlásime 
„hon na čarodejnice“. 
 
V skautskom zákone sa hovorí: Skaut 
je bratom každého skauta (teda nie iba 
skauta v SLSK) a všetkých ľudí dobrej 
vôle. Rešpektujme existenciu a 
špecifiká skautov a skautiek aj mimo 
Slovenského skautingu. Snažme sa s 
nimi komunikovať a podľa možnosti aj 
spolupracovať. Zamerajme sa na to, čo 
nás spája a tolerujme si naše 
odlišnosti. A prvý by mal vystrieť ruku 
práve Slovenský skauting. Preto, že je 
na Slovensku najpočetnejší a 
najznámejší, je členom svetového 
skautského hnutia. Najlepšie by to bolo 
na úrovni náčelníctva, ale iniciatíva v 
regiónoch by mala smerovať aj z 
oblastí a jednotlivých zborov. Ak sa k 
tomu neodhodláme, potom sa aspoň 
držme hesla „Žijme si, ale nechajme žiť 
aj ostatných“. 
 

Mufi  
foto:  

49. zbor  

„Menejcenní“ skauti a skautky  

HYDE PARK 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

CANCÁK is not dead ! 

C A N C Á K 
 
Moja najobľúbenejšia kniha vytvorená 
kolektívom autorov a časom.  Dnes ho čoraz 
menej vídať na akciách, pomaly sa vytráca do 
skautského dôchodku. Kedysi bol 
neodmysliteľnou bodkou za akciou. Posledné 
spoločné chvíle v nadhadzujúcom autobuse 
spojené so škemraním o napísanie niečoho 
do cancu.  
 
A potom slastná chvíľa v teple domova, či po 
chladnej sprche( záležalo od ročnej doby), 
kedy sa otvorili stránky a.....pád do blata, 
obsah vreciek, čo sa pokazilo, 
nezabudnuteľná ešusovka, ako sa mi s tebou 
fajne kecalo, vďaka za sveter....Drobné 
úlomky spomienok zamrznuté na stránkach. 
 
Cancák bol pre mňa vždy dôležitou súčasťou 
skautského folklóru. Dal sa použiť ako 
hodnotiaci hárok akcie, lebo ľudia tam zväčša 
popísali čo bolo super a čo sa im nepáčilo. 
Bol registračným hárkom, lebo podľa zápisov 
sa dalo zistiť kto tam bol a kto nie. A koľko 
komárov padlo za obeť. A jeho najdôležitejšia  
a najkrajšia funkcia – stroj času.   

Keď mi je smutno a motivácia sa 
vyparila oknom kamsi preč, stačí mi 
otvoriť cancák a vkročiť do minulosti. 
Čítam si mená ľudí ktorí už roky 
neskautujú, ale prešli tým všetkým, 
šli po tej ceste keď som tam bola i ja. 
Od akcií kde som bola malou 
skautkou a „bolo super že si tu bola“, 
a chcela som tam mať všetkých čo 
boli na akcii.  
 
Akcie kde som už bola väčšia a „tu 
nočnú hru ste pripravili bombovo“. O 
pár ďalších strán počas vodcovských 
rokov, keď mi záležalo najmä na 
názore mojich skautiek - „mohla si 
sa s nami viacej hrať a ten prevrat 
bol trápny“.  
 

Úspešné akcie, slová chvály a 
veselé príhody sú veci, ktoré mi 
vždy pripomenú, čo bolo vtedy 
také úžasné. Keď si to čítam, 
pred očami vidím opäť tie 
úsmevy a šťastie v rýdzej 
podobe.  
 
Motivácia kráča späť do môjho 
vnútra a klope na dvere 
tvorivosti. A tak vznikol aj tento 
článok. Aby ste vedeli kde 
hľadať stratenú nádej. Aby ste 
si nemysleli že cancáky majú 
len baby. Aby bol skauting taký 
skautský aký si ho spravíme. 
Aby cancák nezomrel. 
  

„Staré, ke ď je mocné, 
nepoddá sa“. 
 
PS: Ďakujem všetkým ktorí 
zanechali stopu v mojom canci. 

 
text a foto:  Ihlička 

Terajšie štádium, kedy dávam canc 
do rúk ľuďom, ktorých názor ma 
zaujíma  a ktorých osobnú pečať 
chcem mať na svojich stránkach. 
„vážim si že si tu bola“ „my sme také 
neboli, alebo áno?“  
 
Cancák je lepší ako stena na fb a 
mailová schránka. Zápisky v ňom sú 
jedinečné či už prilepeným počtom 
komárov, alebo kresbou uhlíkom, 
ktorú vám tam niekto venoval. Z 
lásky. Vonia lesom a stránky hovoria 
o tom, koľko krát ste ho zabudli na 
daždi. Má váhu vzťahov ktorými ste 
prešli, mapuje váš vývoj v 
skautskom svete. 
 

SCOUT´s LIFE 

Kurz prvej pomoci 
 
Tento kurz zrejme nie je nutné bližšie 
predstavova ť, jeho obsah v ám je iste 
známy. Je ur čený všetkým vodcom, 
adeptom na získanie vodcovského  
dekrétu, radcom, členom SLSK. T eda 
každému, komu platnos ť kurzu 
vypršala a považuje za vhodné 
ovláda ť prvú pomoc.  
 
Kurz prvej pomoci v rozsahu 8 hodín 
sa uskuto ční dňa 19. február a 2011 od 
09.00 hod. v Prešove, v Pastora čnom 
centre pri kostole Krista Krá ľa na 
sídlisku Sek čov.  
 

Účastnícky poplatok je 10,- €/osoba , z 
toho 7,- € si zaplatíte samy, zvyšnú 
sumu za vás uhradí o blas ť. V cene 
poplatku je zahrnuté aj vydanie 
osved čenia o absolvovaní kurzu. 
 
Vzhľadom k tomu, že minimálny po čet 
účastníkov je 15, poprosil by som 
všetkých, ktorí sa chcú kurzu 
zúčastni ť, aby sa prihlásili a to 
najneskôr do 9. februára 2011  na mail: 
kuna.richard@gmail.com  
V opačnom prípade sa kurz 
neuskuto ční. Ďakujem. 

Rudy  
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čafte discofili,discoZávisláci a všetci čo radi trsajú,  
 
Určite sa Vám už dostalo do uší, že sa bude konať 
vyhajpovana akcia.  
 
Noc z 12. na 13. 2. 2011. Všetko sa to začne okolo 
18:00, takže to nezmeškajte. 
 
Autobus Brekeke odchádza z Prešova z autobusovej 
stanice o 16:15 (12.februára). 
 
Treba spacák a prezúvky, ale hlavne sa nahodiť do stajlu 
disco(podľa možnosti), vstupné po zaregistrovaní 2,50 
€/obyčajný a ? €/VIP (predsa len, persóny VIP peniaze 
nezaujímaju). Na mieste bude stáť lístok 3,50 €. 
Registrácia na http://www.skautingpresov.sk/brekeke  
 
Kde je Kanné  aj s takým mini popisom, že ako sa tam 
dostať. Takže, keď prídeťe do Fričoviec (určite vieťe, že 
to je najlepšie miesto na diskotéku) pojdete skoro na 
koniec dediny a tam odbočíte doprava smerom k 
diaľničnému mostu (taká úzka cesta to spoznáte). Pôjdete 
celý čas rovno a čoskoro pocitíte, kde sa odohráva tento 
ošiaľ. 
 
"Bude to poriadna disco zabava. Na chu ť si pridu 
všetci čo radi tancujú, ale aj tí, 
ktori si radi vypo čujú živú hudbu a ne len puš ťané 
pesni čky z magi ču (original živa hudba bude Vám 
hovoríme)." 
 
http://www.youtube.com/watch?v=aEJh-
HB6r0g&feature=player_embedded  
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