Banskobystrický

ÈÍSLO 2

február 1998

Deò sv. Valentína.

V. ROÈNÍK

Myslíme, že sa o histórii tohto sviatku rozpisova• nebudeme a priznávame sa, že o òom ani niè
nevieme. Ale myšlienka tohto sviatku je krásna. Je to deò pre to, aby niekto vyjadril svoje city, aby na
svete vládla láska a ¾udia boli š•astní. A tak sa nebojme aj tento rok da• znamenie tým, ktorých máme
radi, na ktorých nám záleží. A ešte jedna vec: Snažme sa, aby bol sv. Valentín každý deò nášho života
a nebojme sa poveda• tie krásne slová “Mám •a rád”!

1, variant pre veriacich –
Keby nebolo Adama a
Evy a ich ve¾kej lásky, asi
by sme neboli na svete

“Mám •a rád”!

2, variant pre tých ostatných – keby
sa opice (teda prokonzul,,
uranopitek a ïalší vraj
predchodcovia èloveka)
nemali tak radi, ktohovie,
ako by sme dopadli (To
isté platí aj o našich
rodièoch).
3, Rómeo a Júlia a ich
neš•astná láska. A
ponauèenie? Niè nie je
dokonalé (... ale neuškodí,
ak sa obèas na svet pozrieme
cez ružové okuliare).
4, Lady Diana, Dodi a ich
údajná láska, o ktorej vie
zaruèene celý svet. No, aj
to sa stáva. Nikto nie je

nesmrte¾ný.
No dos• už bolo histórie, vrá•me sa do prítomnosti. Láska je nieèo, bez èoho sa nedá ži•. Je každodennou
súèas•ou toho, èo robíme (nemyslíme tým len vz•ah chalan – baba), a preto súhlasíme s tým, že jeden
deò je málo. A tak konèíme Muškinými slovami: “Všetko, èo chceš poèu•, Ti napísali ostatní a teraz Ti
napíšem
redakcia to, na èo sa iní nezmohli poveda• jasne: “Mám •a rada!”

s k a u t

“Máš už napísané Valentínky?”,
èastá to otázka v tomto období. Zo
všetkého vyžaruje láska a ¾udia
sú k sebe opä• trošku
milší.
Urèite
si
spomeniete na slová
piesne “Láska, bože,
láska. Kde •a ¾udia
berú? ...” Nikto nevie
odkia¾ prišla, ale
nejeden z nás ju už
prežil alebo naòho
èaká. Také jednoduché
slovo, a èo to dokáže
s èlovekom spravi•. Veï
sa len pozrime do
histórie:

B a n s k o b y s t r i c k ý
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Drogyzávislos•
Droga. Pod týmto heslom v slovníku cudzích
slov môžete nájs• význam tohto pôvodom
francúzskeho slova ako:
1, usušená, upravená i neupravená surovina
rastlinného alebo živoèíšneho pôvodu
slúžiaca na výrobu lieèiv, alebo technicky
dôležitých lieèiv
2, omamný prostriedok
V poslednej dobe ich množstvo na
Slovensku vysoko vzrástlo. Pre dílerov drog
sa Slovensko stalo ve¾mi zaujímavým
trhom. Máme ich tu totiž stály nedostatok.
Hrozivé je hlavne, že sa už nenachádzajú
iba na stredných a vysokých školách, ale
rozšírili sa aj na základné školy. Mali by
sme sa zamyslie• preèo.!? Vo filmoch
diskotékach.
riadite¾ gymnázia
JGT - V osvete nevidím
ve¾kú nádej. Skôr je
potrebné da• mládeži
možnos• robi•, èo ich
baví a naplno sa
realizova•. Je však
podstatné, èi o to vôbec stoja.

25.1.1998 sa skupinka banskobystrických skautov zišla v pre nich
netypickom interiéri - v Centre pre prevenciu drogových závislostí so sídlom
na Striebornom námestí. Na zvedavé otázky trpezlivo odpovedala
charizmatická šéfka centra O¾ga Bindasová... Slovenský skauting je
organizácia mládeže, ktorá berie deštruktívny vplyv drog na vedomie a
zaèleòuje prevenèné aktivity do svojho programu.
Prevzaté z Veèerníka z 26.1.1998
máme možnos• vidie• ¾udí drogovo závislých a
rovnako aj v èasopisoch si môžeme všelièo preèíta•.
Tak sa drogy v našom podvedomí stávajú akousi
súèas•ou dnešného “moderného“ sveta. Musíme si
uvedomi•, aký vplyv majú na deti. Hlavne menšie
ešte nevedia pochopi• aké dôsledky má požitie
drogy, ktoré aj po úspešnom lieèení naïalej
zostávajú. Èlovek drogovo závislý sa vlastne nikdy
úplne nevylieèi a doživotne zostáva abstinujúci
narkoman. A to najzákernejšie? KAŽDÝ sa môže
sta• závislým už po prvej dávke.
Drogovo závislého môžeme spozna• väèšinou pod¾a
ve¾kej zmeny v jeho obvyklom správaní, opitom
výraze tváre, pretrvávajúcej ospalosti, halucináciách,
zajakavej reèi a stôp krvi na rukáve.
Momentálne sa na školách organizuje protidrogový
program a pomocou osvety sa pedagógovia snažia
informova• študentov o vplyve drog na èloveka.

Profesorka slovenèiny - Prísnejšie stíha• dílerov
drog, prísna evidencia neprítomnosti mladých v
školách, sledovanie mládeže rodièmi.
Náhodná okoloidúca (vek 55 rokov) - Štát by mal
dáva• viac peòazí na tretí rezort (nadácie, ústavy...).
Mládež vo veku 13 až 17 rokov - Väèšími trestami
za prechovávanie drog aj pre vlastnú potrebu. Viac
sa venova• de•om a h¾ada• pre nich záujmové
krúžky, pretože keï die•a nieèo zaujíma, neostáva
mu èas chodi• na podozrivé miesta. Pokúsi• sa
presvedèi• o zbytoènosti drog. Pritvrdi• prechod
cez hranice. Tí, èo sú závislí, by sa mali lieèi•.
Zlegalizova• dílerstvo (pomohlo by to ? - pozn. red.).
Najprv by bolo ve¾a závislých, ale ¾udia sa uèia na
vlastných chybách a postupne by sa ich poèet
znižoval.
Lepšou kontrolou sídlisk a noèných
klubov...

A teraz miesto pre názory ako by ste riešili súèasnú Nech už máte na drogy akýko¾vek názor
situáciu (samozrejme k lepšiemu):
zapamätajte si jedno: Èlovek pod vplyvom drog je
èlen mestskej polície - Ja by som mladým ukázal agresívny a nevníma svoje okolie!!!
nejakého sfetovaného, aby videli akú daò si drogy
Šidlo
berú. Pomohlo by aj väèšie množstvo kontrol na
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Nauè sa vidie•, poèu• a cíti• - pozeraj, aby si nebol spozorovaný, poèutý a zacítený.
Udržuj svoje nástroje èisté.
Nos sám svoje bremeno.
Sám vesluj svoj èln.
Mlè, a v pravú chví¾u rob a vrav.
Ovládaj sa v každom okamžiku a ovládneš každý okamžik.
Chy• stopu všetkými zmyslami a drž sa ich zo všetkých síl, až do cie¾a.
Buï jasnej a radostnej mysle, i keï prehrávaš. Nauè sa zaèa• znovu a znovu, pokia¾
nezví•azíš.
Chráò slabších a nenápadne im pomáhaj.
Sústreïuj a rozmnožuj všetko, èo je krásne, silné a múdre.
Opúš•aj tábor v najlepšom stave.
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INDIÁNSKY ZÁKON.
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Je sedem hodín ráno, stojím na zastávke a èakám na autobus. Chystám sa do S¾ubovej rokle. Mám
nachystanú orientaènú hru a tak ju chcem pripravi•.
Ako si tak rozmýš¾am o hre, prichádza autobus, ktorým sa odveziem do Jakuba. Vystupujem z autobusu
a snažím sa rozpomenú• na mapu, ktorú mi nakreslil Budy, ako sa dosta• do rokle. Po chvíli som sa
zorientoval a vykroèil som.
Zrazu zaèína cesta nebezpeène stúpa• a potok, môj jediný orientaèný bod, zaèína
miznú• a pritom som si jasne pamätal, že mám ís• stále popri
potoku. A ešte èosi sa mi nezdalo, ako môže by• rok¾a na
kopci? Tak som sa pre istotu vrátil a vybral sa inou cestou.
Lenže, malý háèik, tu sa potok stratil ešte skôr a
cesta samozrejme stúpala k hrebeòu. No ešte
mi zostávalo pár možností.
Na moje ve¾ké š•astie sa mi to na tretí
raz podarilo a prišiel som do S¾ubovej
rokle akurát vèas. Rýchlo som
povyba¾oval pomôcky ku hre a
zaèal ju pripravova•. Prípravy
som dokonèil asi v èase, keï
mali ostatní dorazi• do Jakuba.
Ešte som porozostavoval pár
Quanab
skautských znaèiek a rýchlo sa
išiel ukry•.
Zo skrýše pozorujem chodník, no nikoho nevidím. Rýchlo sa nadesiatujem a pozerám znovu na chodník.
,,Už by tu mali by•!!!” myslím si, no nikto neprichádza. ,,Možno meškal autobus.” snažím sa uchlácholi•
sám seba, no stále nikto neprichádza. ,,Zablúdi• nemohli, veï tu už boli”, hovorím si sám pre seba:,, tak
kde trèia tak dlho? Mali tu už by• najmenej pätnás• minút!” ... ,,Ja to už nevydržím, idem naspä•!! A ak
vôbec vyrazili z Bystrice, potom ich stretnem niekde cestou.” myslím si. Vyrážam zo skrýše balím veci,
vy¾akám plcha sivého, on mòa ešte viac, ešte pár fotiek a opúš•am sklamane S¾ubovú rok¾u.
Za každou zákrutou èakám, že uvidím niekoho z bratov, no zakaždým to konèí sklamaním.
A tak konèím výlet cestou cez Sásovskú dolinu, kam som sa dostal nejakým zázrakom a ani neviem akým
(asi je v Jakube nový Bermudský trojuholník).
Ako sami vidíte aj najlepšie do detailov naplánovaný výlet môže skonèi• rekordne nízkou úèas•ou, ako
napríklad aj tento.
(Pod¾a scenára “Sám v lese III”.)
Quanab, 3.oddiel ch.
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VÝLET S REKORDNOU ÚÈAS•OU
alebo
AJ TO SA STÁVA.

skaut

Cie¾ èasopisu: Zefektívni•, zosúladi• našu èinnos•, zlepši• vzájomnú informovanos•, prebra• dobré
skúsenosti, metódy, formy práce, prekona• uzavretos•, izolovanos• jednotlivých oddielov, vyzdvihnú•
tých, ktorí to vedia a aj robia, získa• ïalších pre aktívnu úèas•, motivova• všetkých èlenov k zvýšenej
aktivite. Našim cie¾om je predovšetkým spája•, vyzdvihova• všetko pozitívne èo sa v našich oddieloch,
zboroch, v našom hnutí deje.
Náplò - na èo by sa mal orientova•?
Mal by podáva• informácie o aktivitách týkajúcich
sa: spoloèných akcií zborov, oddielov, informácie o akciách, ktoré sa chystajú, pripravujú, o akciách už
uskutoènených a ich prínose.
Je nevyhnutné, aby informácie išli obojstranne - od Okresnej rady k oddielom a opaène. Informácie
musia by• zverejnené v dostatoènom predstihu, aby plánované akcie boli dobre pripravené a mohli sa
úspešne realizova•.
Kto má prispieva•?
- Oèakávame èo najširší okruh prispievate¾ov, tak od skautov a skautiek, ako i od èinovníkov. Èím
širší okruh skautskej èinnosti zachytíme, èím viac informácií získame, tým viac sa rozšíri náš obzor,
tým viac sa vzájomne obohatíme.
U èinovníkov máme erudovaných odborníkov v oblastiach: geológia, botanika, medicína,
elektrotechnika, pedagogika, psychológia, astronómia, ochrana prírody.... Predpokladáme, že budú
ochotní a podelia sa s nami o svoje skúsenosti.
Èo oèakávame od skautov, skautiek a roverov? Predpokladáme, že najviac príspevkov bude od
vás. Každý má možnos• sa prejavi•, realizova•. Píšeš básne ?- pošli ich, radi ich zverejníme. Rád
kreslíš, máš možnos• sa preukáza•- daj kresby k dispozícií redakcii. Svojimi kresbami - ilustráciami
prispeješ k zvýrazneniu tlaèeného slova - príspevku. Poslúžiš všetkým a sám sebe dokážeš, že to vieš
- získaš pocit istoty, sebadôvery. Na to, že to dokážete, svedèia nasledovné príklady: Skauti ...oddielu,
zvaní Všežravci vydávajú svoj èasopis -obèasný mesaèník „Dostavník“ v náklade 5O výtlaèkov. Majú
vytvorenú pä•èlennú redakènú radu na èele s Lukášom Zemanom - Èikom. Èasopis má dobrú úroveò,
tak po stránke obsahovej, ako i grafickej.
Èlenkou redakènej rady BBS a našou najèastejšou prispievate¾kou je sestra - Šidlo. Väèšinou vystihne
to podstatné a neplytvá slovami i keï sú chvíle, keï sa rozreèní a nedá sa vypnú•. Sú i ïalší? Urèite, len
ich treba objavi•. Ako? Tak, že sa sami zvidite¾nia, prejavia - zaènú prispieva• do èasopisu. Pošlú nám
svoje básne, kresby, spomienky, úvahy, zážitky, prejavia svoje názory, nápady, postoje.
Rys
Urèite vám nemusíme predstavova•
bratov Èlupka, Jupitera a Šedého Vlka.
Ešte prednedávnom tvorili redakciu
BBSkauta a aj napriek vysokému
priemernému veku redakcie (viac ako
60 rokov) vydržali to “•aha•” 4 roky.
V novej redakcii, ktorá funguje od
januára, zostal len Èlupko. Chceli by
sme sa im ešte raz poïakova• za
záslužnú prácu a popria• im ve¾a
úspechov.
redakcia

Spomíname...

SOARÉ ´98

Návrat domov – zvonèek zvoní,
myšlienka myšlienku dohoní.

A predsa ve¾mi š•astná som,
že niekto s jemným náznakom
radosti v hlase
ozve sa zase:
“Vitaj doma!”
Tak sa znova skladám tam,
kde nechávam priestor myšlienkam.
Prítomnos• stráca sa pomalinky
a ostávajú... spomienky...
4. oddiel skautiek – Bzuèo (... sorry, ale ak si to chcela bez svojho mena, mala si si da•
pseudonym)

s k a u t

Možno s trochou smútku zápasím,
že skonèili dni s èarom prekrásnym

B a n s k o b y s t r i c k ý

Spomienky...

B a n s k o b y s t r i c k ý

Banskobystrický roverský klub pripravuje skautský hudobný festival, ktorého cie¾om je predstavi• a
zmapova• skautskú pieseò ( to znamená piesne, ktoré sa hrajú na skautských akciách). Chceme
vytvori• priestor pre rozvoj hudobných aktivít medzi skautmi, motivova• hudobníkov, pokúsi• sa o založenie
tradície, umožni• nadviazanie nových kontaktov a
vzájomné odovzdávanie si skúseností. Pozývame
všetkých, ktorí sa radi zabávajú a poèúvajú hudbu.
Ïalšie informácie budú uvedené v skautských
èasopisoch: Médium, Spln a Banskobystrický
skaut.
Dúfame, že toto bude podnetom k tvorbe
nových skautských skupín a motiváciou pre
hudby-chtivých skautov. Ak sa najdú výrazné
talenty, budeme sa snaži• zaradi• ich na
ïa¾šie podujatia.
Prípadné skupiny, neskupiny a sólisti sa
môžu hlási• na dole uvedených adresách
do 30 .marca 1998, alebo na tlf. èíslach
a faxe.
Adresy:
Marián Strelec
Erik Kolton
Rudlovská cesta 59
Radvanská 13
Fax
Banská Bystrica
Banská Bystrica
088/ 315 82
tlf. 088/ 455 50
tlf. 088/ 622 97
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Skautský hudobný festival 1. - 3. máj

A je tu 8. - ïalší z tých zamraèených,
upopàchaných júlových dní, no predsa sa odlíšujúci
od ostatných - deò nášho odchodu. Vyrážame
smer Brno a až tam prestupujeme na autobus do
Londýna. Do Brna prichádzame vèas, cestou
pozeráme na následky záplav. Vidno to na poliach
a lesoch, ktoré nadobudli všetky typické èrty
moèiarov.
Èas nám ubieha, možno i preto, že znaènú èas•
predriememe - je to predsa len kus cesty. Pred
nami Je Calais - a moja prvá cesta trajektom. A
tu dochádza k zlomu, èím viac sa vzïa¾ujú francúzske a približujú anglické brehy, tým viac sa poèasie
zlepšuje. Dover, colnica. Chytá nás trochu tréma pred našim prvým rozhovorom v angliètine s colníkmi.
Privítalo nás nádherné poèasie. Autobusom vyrážame na Londýn. Nemôžem si zvyknú• na jazdu po
¾avej strane, stále mám zlý pocit zo zrážky. Na autobusovej stanici nás èaká náš slovenský ve¾ký a
väèší Jano. Peší sa vyberáme na železniènú stanicu Waterloo, kde si kupujeme lístok do Worcester
parku - nášho prechodného bydliska. Cca 15-20 km ma stojí 2,80 L, trochu ma to šokovalo, ale neostáva
mi niè iné, len si zvyknú• na anglické cestovné.
•ažko je v krátkosti opísa• - 2 týždne pobytu v Londýne. Od Londýnskych skautov nás èakalo pekné
privítanie s veèerou a premietaním záberov z ich pobytu na Slovensku. Nasledovali 4 dni v skautskom campe Barney barn, na Londýnskom vidieku, nabehali sme nejaké km. Spokojní sa vraciame do našej
“hut”, kde sme vo Worcester parku ubytovaní.
Víkend. V dvojiciach odchádzame na dva dni do rodín. Je to nieèo úplne iné, ako chodi• cez cestovnú
kanceláriu, nieèo rýchlo pobeha• a šup, šup domov. Sú k nám ve¾mi milí, venujú sa nám, kàmia nás,
robia program - zimný štadión (korèu¾ovanie), veèer kolky, ráno tenis. Ja osobne som si zvolil výlet do
Londýna - pri prechádzke okolo Temže sme kàmili všetko, èo bolo vo vode. V nede¾u sa všetci Slováci
stretávame v “hut” Èaká nás týždeò pobytu v centre Londýna. Na to, aký je Londýn ve¾ký, ma prekvapuje,
ako sú všetky historické zaujímavosti pokope ......(pokraèovanie, snáï niekedy nabudúce.
¼uboš

Bolo to v nede¾u,

v jednej krásnej dolinke. Tam bývala a ešte býva moja starká. Má psa
(suèku), kozièku, sliepoèky, jednu maèièku a dvoch kocúrikov.
Takže v tú nede¾u som pustila Astu (suèku), aby si pobehala po dvore,
pretože bola skoro stále na re•azi. A ona ve¾mi zruèná suèka, otvorila si
dvere na cestu a jedným skokom sa ocitla na nej. Strašne som sa pre¾akla,
lebo na ¾udí nebola zvyknutá a o tomto èase ich tu mohlo by• dos•. Vybehla
som za òou a vôbec ma nenapadlo ís• zavola• ocka, pretože jeho by
urèite poslúchla a vrátila sa domov. Tak som bežala za òou a ona bežala predo mnou. Išla som si hrdlo
vykrièa•, ale vôbec ma nepoèúvala. Naš•astie išiel po ceste iba jeden èlovek, nespravila mu niè. No on mi
vynadal, že je bez košíka. Zabudla som spomenú•, že Asta je vlèiak, takže sa mal èoho bá•. Dohonila a
chytila som ju až vysoko v doline, kde už nie sú rodinné domy, ale chaty. Zabrechala sa tam s dvoma
psami, a tak som ju chytila. Ale domov sa jej vôbec nechcelo. Ani keby som jej pred nosom niesla kus
dobrého mäsa. Horko •ažko som ju odtia¾ odvliekla a ešte •ažšie sa mi s òou išlo. Stúpala mi po nohách,
pretože som ju držala za obojok, ktorý má pripevnený tesne okolo krku. Domov, teda ku starkej som
musela ís• cez lúku, pretože po ceste sa jej nechcelo ís•.
“Ale sme sa dobre ponaháòali !”:povedala mi Asta na dvore. Bola som trochu prekvapená, že Asta
rozpráva, ale možné je všetko. “To sa ti povie, ponaháòali. Ja som •a naháòala, lebo si mi ušla. ”:vyèítala
som jej. “Ja som si myslela, že sme si išli zabeha• a totálne som to nechápala, keï si ma chytila. Ale aj tak
prepáè.” “To niè, nikto nemôže rovnako myslie• s iným èlovekom. Óóó! Prepáè, osobou, èi zviera•om. Ale
ten beh sa mi trochu aj zišiel. Vôbec sa na teba nehnevám. Na budúce mi daj vedie•, keï to bude
prechádzka, a nie útek, dobre ?”
Minehaha

Jozef Boško - Písmo z hôr.
Lásku k prírode z detstva preniesol v dospelosti na deti a uèil ich spoznáva• a chráni• prírodu v turistických
krúžkoch mladých. Neskôr založil skautský oddiel a i v súèasnosti pracuje v Slovenskom skautingu.
Súbor 25 esejí Písma z hôr nám odkrýva jeho ve¾kú lásku k prírode, vzácnu schopnos• vidie•, poèúva•,
a najmä vcíti• sa
Pavel Bella, Miroslav Eliáš: Slovensko - sprístupnené jaskyne
V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny , predstavuje jaskyne, prírodné pamiatky a náuèné lokality.
Marcel Lalkoviè - Jaskynná žena.
Jaskynná žena vychádza predovšetkým zo svojich myšlienok, predstav, citov, skúseností a zážitkov.
Pohybuje sa medzi veène ženským a ¾úbostne zmyslovým motívom. Krása jaskýò sa tu prelína s krásou
a záhadnos•ou jaskynnej ženy, ktorá je vodnou i lesnou vilou, strážnym anjelom, bohyòou, zjavením,
preludom, èarodejkou i perlorodkou.

Encyklopédia turistiky.
Ve¾ká, farebnými fotografiami a kresbami bohato ilustrovaná publikácia je síce turistickou encyklopédiou,
èitate¾ - turista však v nej nájde prakticky všetko, èo bežne potrebuje nájs•. Kapitoly o vybavení, živote
v divoèine, získavaní vody, získavaní a príprave stravy, technické presuny v rôznych terénoch a klimatických
podmienkach a otázky prvej pomoci, sú zaujímavo spracované, i keï nie vždy plne aplikovate¾né na
naše podmienky. Mimochodom, pri získavaní jedla z vo¾ne žijúcich rastlín treba v našich podmienkach
dodržiava• zákon, napríklad v tom, že lekno je chránenou rastlinou.
Horská turistika - Trekking.
Užitoèná publikácia s farebnými fotografiami a kresbami, je cennou pre každého vysokohorského turistu.
Obsahuje state o chôdzi a lezení, istení, plánovaní túry, taktiky túr, nehodách v horách, meteorológii,
orientácii, trekkingu a ochrane prírody.
Z ponuky vybral
Èlupko

s k a u t

Ing. Maroš Borza: 1221 znaèkovaných turistických chodníkov na Slovensku.
Pri potulkách za krásami Slovenska je pre turistu výbornou pomôckou okrem mapy aj turistický sprievodca
Aj turistický nováèik si s pomocou mapy a tejto knižoèky ¾ahko vypoèíta, za aký dlhý èas dôjde do cie¾a
túry.

B a n s k o b y s t r i c k ý

L i t e r a t ú r a

B a n s k o b y s t r i c k ý

Vykrádaèi vyberajú hniezda sokolov i orlov.
Ani v minulom roku sa v Národnom parku Nízke Tatry (NAPANT) nepodarilo ustráži• všetky hniezda
dravých vtákov pred ich vykrádaèmi. Ani 8 profesionálnych strážcov ich nedokázalo ustráži•. Preto
skauti pomôžte ich ustráži•, prípadne takéto akcie oznámte na polícii èi NAPANTU.
Teplá zima.
Severské divé husi zimujú na Zemplíne. Z tohoroènej teplej zimy nemajú rados• ani medvede, Na Starých
Horách, z troch brlohov na juhu Ve¾kej Fatry je už jeden opustený.
Vtáky teraz nocujú aj v ”snehových bunkroch”
Nízke teploty poèas posledných dní a nocí donútili niektoré druhy vtákov nenocova• vo vetvách stromov,
ale zaliez• do snehu. Svedèia o tom ”snehové bunkre”, ktoré ornitológovia poèas posledného víkendu
našli vo Ve¾kej Fatre na miestach, kde sa združujú hlucháne. Títo vtáci pri teplote nižšej ako mínus 10
stupòov zletia v podveèer zo stromov a do snehu si vyhrabú diery, v ktorých potom nocujú. V takýchto
”snehových bunkroch” je teplota okolo nuly.
Takto pri nízkych teplotách nocuje aj jariabok lesný a tetrov ho¾niak. Iné vtáky - sýkorky, kôrovníky,
brhlíky a ïatle prespávajú teraz v dutinách stromov. Naopak, štip¾avý mráz preniká do kosti tým vtákom,
ktoré nocujú vo vetvách stromov - hýle, stehlíky, èi náš najmenší vták . králièek zlatohlavý.

s k a u t

Lesné noviny...

My, Bystrièania, sme ako zvyèajne dorazili v hojnom poète. Za poplatok 20 Sk (pre jedného) dostal každý
10 000 bubákov. Komu sa to zdalo málo, mohol skúsi• š•astie v hazardných hrách (karty, pretláèanie...).
Pre zaujímavos• uvádzam struèný preh¾ad cien:
T. H. U. Whisky – 700/2 dcl
Stopárovica – 600/2 dcl
Smädná Ami – 600/2 dcl
Skalovièka – 500/2 dcl
Grima Brandy – 800/2 dcl
Absolut Deni – 500/2 dcl
Kim’ s Tequila/2 dcl
Sztrakonický Kozel – 500/2 dcl
Chlebíèky – 200/1ks
Keksy – 100 až 300/1ks
Koláèe – 1000/1ks
Èokoláda – 100/1tablièka
Kto si vstupenku odložil, mohol neskôr nieèo vyhra• v tombole. Poèas desiatich hodín sme mali možnos•
zapoèúva• sa do zvukov country, prípadne si zatancova• na nie vždy plnom parkete. Sem, tam niekto
zorganizoval hromadnú taneènú výuku. Bolo to fajn, ale keï sme to koneène všetci, ako tak zvládli, muzika
vždy z nièoho niè dohrala.
Vïaka fotke, ktorú nám Pavúk poèas návštevy v Štiavnici požièal, sa nám podarilo vyrobi• nieko¾ko letáèikov,
ktoré sme pod¾a uváženia polepili po telocvièni. Napr.: “Mám ž i a r ( l ) i v o biely chrup. Preèo? Pretože
Pedigre páll (ka) má ve¾a
bielkovín.” Zo zaèiatku sa
netváril príliš nadšene, ale
èasom si na to zvykol.
Èas rýchlo ubehol a my sme sa
pobrali
do
klubovne
Zvolenèanov. Keïže tam nebolo
ve¾a miesta, museli sme sa
uskromni•. Našli sa aj takí, ktorí
spali v kreslách alebo bez
spacákov. Ráno sme sa celí
dolámaní snažili dosta• Capka
zo spacáka, ale aj tak sa nám to
pred desiatou nepodarilo. Potom
nám už niè nebránilo vráti• sa do Bystrice.
A ešte nieèo na záver. Zatancova• si mohol aj ten najväèší antitalent. Staèilo len zohna• nejakého partnera
(len tak mimochodom, nebola o nich núdza), napodobòova• ostatných a snaži• sa udrža• rytmus. Ak sa
vám to ve¾mi nedarilo, niè to, takých tam bolo viac.

Šidlo

Stavím sa, že väèšina Bystrièanov ani nevie, aké rarity ukrýva naše mesto. Jednou z nich je skládka
triedeného odpadu decheterie v mestskej èasti Radvaò. Táto skládka, ktorá vznikla prostredníctvom družby
istej francúzskej firmy, je jediná svojho druhu v celej východnej Európe i keï by mala by• v každom
krajskom meste. Jej cie¾om je zbiera• recyklovate¾ný odpad na druhotné použitie, èím sa má pomôc• ku
zekologizovaniu miest. Odpad (kovy, papier, sklo, hutnícky odpad, drevo a textil) sa môže priváža• hromadne
aj individuálne. Èo ma zarazilo, bola úžasná èistota v okolí zberných kontajnerov. Väèšinou už pri slove
skládka si predstavíme neporiadok, odpudivý zápach a hora smetia na malom území. Táto zberòa je toho
opakom. Teda problémy s odpadom v Banskej Bystrici by mali by• vyriešené: recyklovate¾né do decheterie,
nerecyklovate¾né na novootvorenú skládku v Šálkovej, kvôli ktorej vyrúbali obrovské množstvo zdravého
lesa - ale o tom nabudúce.
Josy

Èo s vo¾ným èasom?

Príprava

a podpísanie

dokumentu v pôvodnej historickej podobe, ktorý po 610 rokoch potvrdí vzájomné prepojenie
siedmich bývalých stredoslovenských historických banských miest. Po prvý raz sa richtári Banskej
Bystrice, Banskej Belej,Banskej Štiavnice, Novej Bane, ¼ubietovej, Kremnice a Pukanca zišli v roku
1388 a vytvorili združenie slobodných krá¾ovských banských miest.
Spoloèný projekt siedmich bývalých stredoslovenských banských miest uzrie svetlo sveta 23. mája
v Kremnici a bude súèas•ou 670. výroèia udelenia mestských privilégií tomuto mestu.
Èlupko

s k a u t

Nemyslíš, že za¾ahnú• pred televízor cez vo¾nú chví¾u je strašné mrhanie èasu? Máš nejakého
koníèka a chceš sa v òom zdokonali•? Máš tu šancu - záujmové krúžky. Ak nerátam folklórne, moderné,
country, èi iné taneèné skupiny, tak v Junior centre je množstvo lákavej ponuky na využitie vo¾ného
èasu. Napríklad: záujmové krúžky zamerané na umenie - výtvarné, hudbu, modelárstvo: šport - rybárstvo,
lyžovanie, atletika: šachový krúžok, poèítaèe atï.
Nemôžem tu všetko menova•. Ak máš záujem, vyh¾adaj ma (3 odd. chl.: utorok od 16 -17,30 hod:
Junior - suterén), poradím ti, poskytnem bližšie informácie. Samozrejme, že táto èinnos• by nemala by•
na úkor školy (otrepané, nie?)
Josy

B a n s k o b y s t r i c k ý

Decheterie [èítaj dešeteri]
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Hrad Salgó postavili Salgóiovci z rodu Kaèilovcov
v 13. storoèí na ostrom kopci vysokom 620 m.
Listinný doklad však máme zatia¾ len z r. 1341
pod názvom Castrum Salgov. V 15. storoèí bol hrad
v rukách Jiskrovcov - bratríkov až do roku 1460,
kedy ho získal krá¾ Matej. V 16. storoèí sa robili
stavebné úpravy na hrade, kde vybudovali baštu pod
starou strážnou vežou. Keï Turci dobyli hrad
Fi¾akovo (1554), tiahli aj na Salgó. Dali vyrúba• hrubé
stromy, ktoré rozostavali okolo hradu ako delá, èím
oklamali obrancov, ktorí sa vzdali.
Hrad okupovali Turci 39 rokov a bol oslobodený až v r. 1593. Hrad sa už potom nepoužíval, ostal v
ruinách. Nedávno tu robili archeologické vykopávky.
Na susedný hrad Šomošku sa dostaneme vlakom, autobusom do Šiatorošskej Bukovinky a odtia¾ pešo
náuèným chodníkom na hrad. Turisti môžu hrad navštívi• z Obruènej cez štátnu prírodnú rezerváciu
Šomoška.
Mravec

Ak vieš, tak nám to povedz...
Ak chceš, tak sa zasmej...
Ak si rýchly, tak (uhádni) utekaj...
s k a u t

Hrady a zámky Novohradu III.
Hrad Salgó.

Šiška, alebo šuška, je
typický útvar ihliènatých drevín,
teda stromov. Je suchá,
drevnatá, zložená zo šupín, a
tak dômyselne prírodou
zostrojená, že keï je sucho sa
otvára a keï je mokro sa
zatvára. A teraz povedzte,
ktorému ihliènatému stromu
šišky nevisia, ale stoja a ktorý
ihliènatý strom nemá šišky ?
¼uboš
(5 bodov)
Viete, že... Slimák znesie 120
O
C mrazu a po rozmrazení opä•
ožije. Na druhom mieste sú
muchy, ktoré prežijú ochladenie
na mínus 100 OC. Aj užovky
zmrznú tak, žeby ich bolo
možné zlomi• ako drevené
tyèinky a predsa v teple ožijú.
Odolnos• rýb je 20 OC a žiab 28
O
C mrazu.
Èo bude z vášho
syna, keï skonèí
š t ú d i u m ?
Súdiac pod¾a jeho
prospechu,
bude
z neho - starý èlovek

Zo skautskej praxe - 2. kolo Josyho kvízu.
Chodenie na výlety skautom nezabráni ani najhoršie poèasie.
Napríklad dážï. Každý si vie predstavi• ako po vyèerpávajúcom výstupe
v neustálom silnom dáždi, cez ktorý už nemá nejaký zmysel si chráni•
telo, ktoré tak èi tak bude premoèené aj so všetkými vecami, sa
vzdávate, až koneène dorazíte na chatu. Ako tak máte suchu už len
hlavu. Oheò rozkúri• nemôžte, pretože vaše zápalky sú úplne vlhké.
Naš•astie, je pár miest na ¾udskom tele, kde sa zápalky dajú ¾ahko
osuši•.
Otázka: Urèí miesto, kde by sa zápalky najrýchlejšie vysušili (Urèí
presné miesto aj polohu zápalky). Za odpoveï môžeš získa• ... 5 bodov
Zabijaci kalórii
Ako odbúrate 100 kalórii ?
Napríklad ak budete:
5 minút rúba• drevo
8 minú• beža•
10 minút korèu¾ova• sa
12 minút chodi• hore
schodmi
15 minút cvièi• aerobik
15 minút lyžova•
25 minút žehli•
25 minút umýva• okná
40 minút vari•
90 minút písa• na stroji

Neschopnos• využi• vo¾ný èas
vedie k tomu, že chceme stále
viac vo¾ného èasu.
Georges Friedmann

Akela karhá våèa - prváèika.
Preèo nechceš ís• do školy?
A èo tam budem robi•, keï neviem ani
písa•, ani èíta•? - bráni sa våèa.
Pochabosti na druhu
Èlovek je jediný živoèích, ktorý musí
pracova•
Immanuel Kant
Opice úmyselne nehovoria, aby si
nemuseli zarába• na živobytie
Èlovek je zovšetkých živoèíchov
najrozumnejší, pretože má ruky.
Anaxagoras
Lenivci chcú stále nieèo vykona•
Luc de Clapiera de Vauvenargues
Väèšina toho, èo odkladáme na
zajtrajšok, sú veci, ktoré sme mali
urobi• už vèera.
O. Henry

Asi takto nejako to vyzerá pri uzavierke èasopisu

Kto to povedal ?
Poznám prúd jednosmerný a na striedaèku.
Kyslík sa používa na výrobu vzduchu.
Màtve more zomrelo na morskú nemoc.
Na Šumave sa vyrábajú šumienky.
Hudobníci sú úspešnejší ako futbalisti, lebo
stále vyhrávajú.
Púšte sú riedko obývané, lebo tam do jedla stále
lieta piesok.
Obojživelník je tvor, ktorý žije striedavo vo vode
a na súši, napríklad námorník.
V minulosti boli muníciou kamene.
Spánok si predlžujem tým, že nepoèúvam
budík.

Kulièka versus Šidlo

Quany

Pretože nie v každom oddieli sa èíta èasopis rovnako a takisto sa rovnakou mierou neprispieva do
èasopisu, budú sa i poèty dodaných kusov do jednotlivých oddielov každý mesiac líši• - ako, to záleží len
od vás.
Èasopis však100% dostanú všetci naši autori èlánkov v èísle.
Boli by sme radi, keby sme sa dozvedeli, že aspoò obèas nazrú do nášho èasopisu nie len skauti, ale
aj ich rodièia, kamaráti, známi...
Ten, kto donesie ukáza• BBS, kde bude ma• podpis vyššie uvedených osôb, s uvedením, èo si preèítali,
alebo èo sa im (ne)páèilo - dostane 5 bodov, za každý podpis.
Ten, kto donesie od nich do BBS èlánok - dostane 10 bodov, za každý èlánok.
Odpovede s napísanou (ne)správnou odpoveïou, svojím menom a èíslom oddielu, ale i pripomienky,
nápady a samozrejme èlánky môžete odovzdáva• v klubovni 3. chl. oddielu v Juniore - suterén, každý
utorok od 16-1730, alebo br. Havranovi, alebo cez svojho vodcu, alebo cez èlenov redakènej rady vo
vašom oddieli.

s k a u t

Jarné prázdniny sa v roku 1998 zaènú najskôr pre školákov v Trnavskom a Nitrianskom kraji, kde
budú od 23. 2. Od 2. 3. budú v Trenèianskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji a nakoniec budú
prázdninova• školáci v Bratislavskom, Prešovskom a Košickom kraji a to od 9.3.

s k a u t
B a n s k o b y s t r i c k ý
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Ako si Ty spomínaš na èas strávený v skautingu?
Je to najkrajší èas, aký som prežil.
Preèo to bol práve skauting a nie iné mládežnícke hnutie?
Pretože mal iný prístup. Všetci sme bratia.
Dal Ti nieèo, èo si mohol neskôr využi•?
Áno, prístup k veci.
Spomenieš si ešte na nejaký zážitok?
Je ich ve¾mi ve¾a. Napríklad, keï som išiel na prvý
tábor. Dostal som nový nožík s kostenou rúèkou.
Akela ma upozoròoval, že sa porežem, ale ja som
ho nepoèúval. Práve sme potrebovali odreza• prúty
na ešusovník. Šmyk a bolo to tu. Skoro som si odrezal prst.
Èo by si odkázal našim èitate¾om?
Aby sa držali skautských (Svojsíkových) zásad.

Milé sestrièky !
K Vášmu krásnemu sviatku
vám želáme všetko dobré
a s láskou na vás
spomíname.
redakcia

Pár slov o
skautingu

Skauting je apolitické hnutie s celosvetovým pôsobením.
Jeho cie¾om je výchova k samostatnosti a budovanie
pozitívneho vz•ahu k prírode. Na rozdiel od rôznych
centier vo¾ného èasu, nie sú vodcovia za svoju prácu
honorovaní a robia ju na úkor svojho vo¾ného èasu.
Najväèším problémom banskobystrického skautingu sú
práve vodcovia. Každý si totiž dobre rozmyslí, èi si na
seba vezme takú ve¾kú zodpovednos• akou je výchova
detí a mládeže. Preto nie je zvláštne, že v Banskej
Bystrici skauting obnovovali hlavne Èesi. ( V Èechách
má skauting dlhšiu tradíciu a má menšie existenèné
problémy.) V B. B. bolo doteraz registrovaných okolo
240 èlenov, èo je na stotisícové mesto pomerne málo.
Detí by aj bolo, ale oddiel bez dobrého vodcu nemá
ve¾ké šance na prežitie. Tí, èo by mohli pomôc•,
odchádzajú na vysoké školy a zakladajú si rodiny, ktorým
sa musia venova•, a tak málokomu zostáva èas.
Šidlo

Najbližšia redakèná rada bude na
deò sesterstva.

Polárka

Kedy sa zíde
Okresná rada ?

Zvedavka mestská

Dòa 28. marca bude Banská Bystrica hosti• skautky a
vèielky zo Slovenska, ktoré sa zúèastnia sú•aže
“Zvedavka mestská”.
Ak máte záujem, môžete zostavi• sú•ažné družstvo
(zvláš• pre skautky a vèielky) do 10 ¾udí.
Prihlási• sa môžete u 3. dievèenského oddielu, každý
piatok od 1700 hod v klubovni na ul. SNP 47.

Potrebujeme získa• informácie “ z hora”. Chceli
by sme v predstihu informova• skautsku obec 3.D. oddiel
o tom, èo sa dosia¾ urobilo a èo sa plánuje
urobi•, aby sme sa mohli do èinnosti aktívne
z
a
p
o
j
i
•
. Informácie o prípravach EUROKORU nám môžu poda•
Okresná rada bude zasada• sestra V. Búrka a brat Èiko. V akom štádiu sú prípravy?
Skauti B.B.
v štvrtok 12.2.1998 v Junior-

EUROkOR.

centre
o 1700 hod
____________________________________________________
SLOVENSKÝ SKAUTING - OKRESNÁ RADA
Kollárová 50, 974 01 Banská Bystrica
Pripravila redakcia BBS
Na PC spracoval „¼ & Rys & Šidlo“
Èasopis podporila: KN ZM B. Bystrica
Sure-a
Vytlaèila: Sure-a

