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Banskobystrický

  skaut
_________________________________________________________________

ÈÍSLO  3 marec 1998 VVVVV. ROÈNÍK
Vláda zimy konèí, na trón nastupuje
jar - symbol mladosti a krásy, nedbá
na dátum v kalendári a ozýva sa
èoraz silnej�ie. Hoci noci sú e�te
chladné, ba teplota sem-tam klesá
e�te pod nulu, dni sú u� plne v jej
moci. Zo zeme, spomedzi listov,
vynárajú sa prví zvestovatelia jari -
�ka�ky� (Prvosienka bezby¾ová).
Pekné �lté kvietoèky spestrujú,
zatia¾ e�te jednofarebnú, donedávna
zimnú prírodu, ba kde-tu vidie� novú
zelenú trávièku,  vtáèiky sa ozývajú
akosi vesel�ie a te�ia nás svojimi
pesnièkami a o�ívajú aj malí lesní
obyvatelia - chrobáèiky, pavúèiky.
Nájs� zbytky snehu zaèína by�
obtia�ne, hoci ¾ahké to nebolo ani
poèas tohtoroènej krátkej zimy. Ani
nie dva roky spä� bola na Ve¾kú noc
rekordná vý�ka snehovej pokrývky
v Kremnických vrchoch, kde

dosahovala vý�ku jedného
metra a viac a teraz je tu tohtoroèná zima, kde zaèiatkom februára

zmizla aj posledná vrstva snehu v na�om okolí.
Pookrievame pomalièky aj my skauti, na�e pobyty v prírode sa

predl�ujú a z chát vychádzame do vo¾nej prírody, kde strechu nám
robia hviezdy, uspáva nás zurèiaci potôèik, �um lesa a praskanie

horiaceho ra�dia v ohníku.
Vyèistime studnièky, v ktorých zostalo napadané lístie
z nedávnej jesene, opravme vypadnutý kameò z jej obruby,
kadia¾ nám vyteká neposlu�ná vodièka a narovnajme �liabok,

aby v�etko bolo tak, ako to má by� a èistá, príjemne chladná,
osvie�ujúca, �ivotodárna tekutina osvie�ila i ostatných obyvate¾ov

a náv�tevníkov lesa ! Nauème sa s prírodou spoluna�íva�, dáva� a nie
len bra�. Veï príroda stvorila nás a nie my ju !

        ¼ubo�

22. marec - Svetový deò vody
Tak ako sa ka�dý marec oddávna opakuje prvý jarný
deò, objavil sa v posledných rokoch nový významný
deò - Svetový deò vody, pripadajúci na 22. marec.
Jeho zaradenie do svetového kalendára význaèných
dní jasne dokumentuje stúpajúci význam vody pre
¾udstvo v globálnom meradle.
Bez vody nie je �ivot - voda je základnou zlo�kou
prírodného prostredia a existenènou podmienkou
sociálneho rozvoja a ekonomických aktivít ka�dej
spoloènosti.
Mo�no to znie prehnane, keï sa povie, �e voda je
v�ade okolo nás. Po hlb�om zamyslení v�ak zistí,
�e je to skutoène tak. Je v ovzdu�í, èi ako vlhkos�,
alebo vo forme oblakov, hmly, je na povrchu
zemskom, v ka�dom �ivom organizme. Jej existencia
je neod�kriepite¾ná aj pod povrchom Zeme,
v niektorých prípadoch  a� v nieko¾kokilometrovej
håbke.
Voda je najroz�írenej�ou látkou na Zemi, pokrýva
takmer 71 % celého zemského povrchu. Mno�stvo
vody v oceánoch, riekach, atmosfére, pôde,
rastlinstve, �ivoèí�stve, ¾adovcoch, ako i pod
zemským povrchom sa odhaduje na 1338 - 1500
mil. km3. Z tohto obrovského mno�stva vody, ktoré
sa nachádza na zemi je 97 % slaná voda. Ostávajú
nám teda iba 3 % z celkového mno�stva na sladkú
vodu,
 V prírode sa voda vyznaèuje osobitným postavením,
nako¾ko na rozdiel od ostatných prírodných surovín,
ktoré sa spravidla po jednom pou�ití znehodnocujú,
voda podlieha neustálym zmenám a ustaviène sa
regeneruje svojím obehom v prírode. Do tohto
kolobehu vody aj vplyvom v�estranného rozvoja
spoloènosti èoraz viac zasahoval èlovek, èím vznikal
a dodnes trvá mimoriadne dôle�itý vz�ah medzi vodou

a spoloènos�ou.
Preto nech 22. marec je príle�itos�ou pre nás
v�etkých na zamyslenie sa a prehodnotenie ná�ho

skutoèného vz�ahu  k vode - tekutine , bez ktorej
�ivot kdeko¾vek na Zemi nie je mo�ný.

M. Kri�tof - våèa

Od na�ich èitate¾ov...
Vá�ená redakcia  - Po prvýkrát som èítala Vá� èasopis Banskobystrický skaut. Uvítala by som v òom
rubriku, ktorá by motivovala deti k úcte k hodnotám, ktoré vytvoril èlovek. Aby si viac v�ímali okolie,
v ktorom sa nachádzajú, ako vypadá a nenièili to, èo bolo vytvorené. Rubrika by mohla ma� názov: Tak
sa to nemá robi�.
Nie je to tak dávno, èo v B. Bystrici boli postavené nové autobusové zastávky so stánkami a pozrite sa
ako vypadajú. Var niet stánku, ktorý by nebol poèmáraný sprejom. Myslite si, �e je to pekné ? Keï
chce niekto kresli�, mal by to robi� na vyhradených miestach. O niè lep�ie nie sú na tom ani cestovné
poriadky. Len èo sa vylepí nový cestovný poriadok, u� je doèmáraný, alebo dotrhaný. A viete ako
vypadá podchod pri �tefánikovom nábre�í (pri Drukose) ? Hrozne. Je doèmáraný, má vymlátené sklá na
výkladoch, vybité a povytàhané svietidla. Ten èo nièí hodnoty, ktoré majú slú�i� v�etkým si urèite
neuvedomuje, �e tú �kodu, ktorú on spôsobil musí niekto zaplati�. A ten  �niekto� je nie nik iný ako
obèan. Zaplatí to z daní, ktoré sa odvádzajú �tátu a ktoré by sa mohli vyu�i� na prospe�nej�ie veci, ako
je zdravotníctvo, �kolstvo, alebo kultúra. Mohla by som ïalej menova�, èo by sa nemalo robi�, ale na to
prídu urèite aj deti.

Èitate¾ka - Jana
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Deò sesterstva.
Deò sesterstva slávia skautky na celom svete a ani
my nie sme výnimkou. Ka�doroène sa v tento deò
stretávame, hráme na gitarách, spievame...
jednoducho sme spolu. Ani tento rok sme nezabudli
na túto peknú tradíciu. Zraz bol, ako zvyèajne, v Dome
kultúry v Podlaviciach, ale tentoraz mal program na
starosti ná� oddiel. Ako sa blí�ila �trnásta hodina,
¾udí pribúdalo. Bol najvy��í èas rozlo�i� po stoloch
fotky z akcií, pripravi� stoly s obèerstvením a vyrie�i�
e�te nieko¾ko malých organizaèných problémov. Keï
sme koneène v�etkých oficiálne privítali, program sa
mohol zaèa�. Na úvod Mu�ka vyzvala ¼ubo�a, aby
nám povedal nieèo o dni sesterstva, ale ten sa tomu
diplomaticky vyhol. Na��astie bola tu e�te Mikanka,
ktorá to v�etko nenápadne zachránila. Potom u� pri�la
na rad
prvá hra � atypická zoznamovaèka a po nej ïal�ia �
kto nafúka najviac balónov. Teda myslela som si, �e
to bude ¾ah�ie. Nech som sa sna�ila akoko¾vek,

Polárka

Zalo�enie 6. oddielu
skautov V Sásovej .
 V novembri 1997 bol na sídlisku Sásová zalo�ený 6.
oddiel skautov. Svoj domov na�iel v saleziánskom
mláde�níckom stredisku, ktoré bolo otvorené v
septembri minulého roku. Zaèali sme v skromných
podmienkach, preto�e klubovne sú zatia¾ zariadené
len tým najnutnej�ím, èo je pre èinnos� potrebné -
stolièkami a stolmi. Napriek tomu veríme, �e aj na�a
klubovòa bude raz vyzera� tak, ako sa na skautskú
klubovòu patrí. Najväè�ím problémom v súèasnosti
je malý poèet èlenov. Aktívne sa do èinnosti zapája
pribli�ne osem budúcich skautov. Títo vytvorili dru�inu,
ktorú pomenovali po na�ej najkraj�ej maèkovitej �elme
- rysovi. Väè�ina bratov nav�tevuje 7. roèník základnej
�koly, len jeden èlen je tretiak.
 Aj napriek krátkemu trvaniu oddiel pracuje ve¾mi
aktívne. Jednou z prvých akcií na ktorej sme sa sna�ili
zvidite¾ni�, bolo Betlehemské svetlo. I keï na jeho
prípravu bolo opä� málo èasu, myslíme si, �e oproti
minulému roku bola jeho organizácia zvládnutá lep�ie
a Betlehemské svetlo sa dostalo aj na miesta, kde
sa nám to v minulosti nepodarilo.
  Pravidelne ka�dý tý�deò mávame schôdzku a
minimálne dva krát do mesiaca chodíme na skautské
výpravy. Tieto sme doteraz orientovali najmä do
blízkeho okolia ná�ho sídliska, preto�e sa
domnievame, �e pozna� svoje okolie patrí k
základným povinnostiam, ale aj potrebám ka�dého
skauta. Neobmedzujeme sa v�ak len na najbli��ie
okolie, ale sna�íme sa výlety spestri� aj spoznávaním
vzdialenej�ích miest. Jedným z takýchto vydarených

skonèila som iba
s jedným balónom a
aj ten mi praskol.
Teda tie vèely
majú, ale výdr�.
Kým sme
nafúkali v�etky,
takmer ka�dý si
u� na�iel inú zábavu
a nebolo ¾ahké
zorganizova� opä�
nieèo oficiálne, ale
podarilo sa. Zaspievali
sme si, Èiko
zorganizoval dostihy, pamä� sme si potrápili
telefónom a sna�ili sme sa uhasi� �latrínu�. Èas
v�ak ne¾útostne plynul. .�Preèo �e máme
opusti�...,� rozliehalo sa miestnos�ou a posledným
stiskom ruky sme sa museli rozlúèi�.
E�te raz by som sa chcela poïakova� v�etkým,
ktorí pri�li a dúfam, �e sa èoskoro opä� stretneme.

�idlo
podujatí bol prechod zo Starých Hôr do Sásovej.
  Ná� oddiel je zlo�ený z nových èlenov, a preto
sú schôdzky aj výlety organizované tak, aby sa
v�etci mohli dobre pripravi� na zlo�enie
nováèikovskej skú�ky. Bratia pristupujú k plneniu
jednotlivých úloh ve¾mi zodpovedne, veï termín jej
skladania sa u� nezadr�ate¾ne blí�i. Po úspe�nom
absolvovaní bude nasledova� jedna z najkraj�ích
udalostí v �ivote ka�dého skauta - skladanie
skautského s¾ubu. Predpokladáme, �e ak v�etko
pôjde pod¾a plánu, uskutoèníme s¾ub koncom
apríla pravdepodobne v S¾ubovej rokline spoloène
s 1. vojom våèat.
  Vyvrcholením èinnosti ka�dého skautského
oddielu je zorganizovanie letného skautského
tábora. Aj napriek tomu, �e nás je zatia¾ málo,
chceme sa s prvým rokom jestvovania ná�ho
oddielu rozlúèi� na letnom tábore. Jeho miesto
nemáme e�te vybraté, ale existuje u� nieko¾ko
alternatív, z ktorých sa pre jednu rozhodneme.
  Záverom sa chceme poïakova� v�etkým, ktorí
nám pri na�ej èinnosti pomáhajú. Predov�etkým
okresnému vodcovi, bratovi Akelovi ako aj èlenom
okresnej rady za podporu a pochopenie pre
zalo�enie ná�ho skautského oddielu. Na�a vïaka
patrí aj bratom Saleziánom za morálnu, ale aj
materiálnu pomoc a �ivý záujem o �ivot oddielu.
  Pozývame  chlapcov vo veku od 11 do 14 rokov
medzi nás. Príïte a my urobíme v�etko pre to,
aby ste sa s nami cítili dobre. Aby ste prospe�ne
a zaujímavo strávili vo¾ný èas èi u� pri klubovej
èinnosti alebo v lone nádhernej prírody.

Grizly - 6. oddiel skautov

 JEDEN  BOZK...
 Týmto príbehom by som chcela oslovi� v�etkých ¾udí. Skúste spomali� tempo svojho �ivota, zamyslie�
sa a mo�no sa stanete lep�ími. V�ímajte si v�etko okolo seba a sna�te sa v�ade rozdáva� lásku.
Príbeh o ktorom chcem písa� ,sa stal dievèa�u, ktoré patrí medzi nás, skautov.
Stalo sa to v nede¾u 21.decembra v roku 1997.V tento deò priniesli skauti z Viedne do Bystrice
Betlehemské svetlo. Chudáci, boli unavení z cesty, tak rad�ej i�li oddychova� domov. My, ktorí sme ich
boli privíta�, sme aj s niektorými vytrvalcami mali za úlohu roznies� to Betlehemské svetielko. Rozdelili
sme sa. Èas� i�la do detského domova a druhá do domu dôchodcov.
Ja som bola medzi tými, ktorí i�li do domu dôchodcov. Boli sme asi desiati. ¼udia z tohto domu vôbec
nevedeli, �e máme prís�. Po príchode nás èakali zaèudované poh¾ady stareniek a starèekov, ktorí tu
na�li druhý domov. Vysvetlili sme im, �e sme pre nich doniesli Betlehemské svetlo, svetlo priamo z
Betlehema, ktoré je znakom lásky a pokoja. Pri�li sme presne keï obedovali a potom mali e�te
obedòaj�iu prestávku. Zaèali sme si pripravova� aspoò nejaký malý program. Potichu sme si spievali

vianoèné piesne a mali sme dokonca aj dve gitary, ktoré sme vyu�ili. Zopár
¾udí sa na nás pozeralo a jeden starèek nám zaèal vysvet¾ova�,

�e práve majú obedòaj�iu prestávku, aby sme
nevyru�ovali. Ostatní ¾udia mu protireèili, �e

potichu si bez problémov mô�eme hra�.
Len�e on si stále tvrdil svoje a nechcel

ich akceptova�. Stále nám
opakoval, �e o takých 20-30

minút si mô�eme robi� èo
chceme. V�etkým pomaly
zaèala dochádza� trpezlivos�.

Veï poèúvajte niekoho, kto opakuje stále to
isté dookola a e�te sa 5-krát spýta èi rozumieme. Nikto z nás nemal chu� poèúva�

ho a nie e�te s ním komunikova�. A� na jedno dievèa. V¾údne mu vysvetlovala,�e budeme ticho a
rozprávala sa s ním úplne prirodzene. Chápali sme, �e starèek je asi dos� osamelý. Mal zrejme svojskú
povahu a ve¾a ¾udí sa s ním nerozprávalo. Potreboval niekoho s kým by sa mohol porozpráva� a mo�no
potreboval práve mladých ¾udí. Len�e my sme mali starosti, aký program vymyslíme. Asi po dvadsiatich
minútach nás zavolali do jedálne. Na úvod sme povedali nieèo o Betlehemskom svetle, o jeho tradícii a
vzniku. Zaspievali sme nieko¾ko kolied, bolo to síce hrozné, preto�e sme nevedeli ani z jednej viac ako
jednu slohu. Spievali sme aj hitovky ako Holubí dúm, Frenky Dlouhán atï. To tie� nebolo ani zïaleka
stopercentné. Ale tí ¾udia si to nev�ímali. Tlieskali nám, ale pre nás boli najkraj�ie úsmevy na ich
tvárach, ktoré nám dodávali odvahu a energiu. Nakoniec sme si spolu zaspievali Tichú noc. To dievèa, o
ktorom som u� písala, sa e�te s niektorými ¾uïmi rozlúèila, za�elala im krásne Vianoce a pobozkala
ich na rozlúèku. Medzi tými ¾uïmi bol aj starèek, ktorý nám na zaèiatku zakázal hra�. A vtedy jej
povedal tú krásnu vetu, na ktorú nikdy nezabudne :�U� pä� rokov ma nikto nepobozkal.Ïakujem.
�Pozbierali sme si veci, obliekli sme sa a e�te sme chví¾u stáli pred budovou. Dievèa malo v oèiach
slzy...Starèek e�te vy�iel pred dom a zavolal na òu. Rozlúèili sa. Potom sme v�etci odi�li. Tým dievèa�om
bola Mu�ka. Mu�ka, chcela by som sa ti poïakova�. Je kraj�ie nieèo také za�i�, ako èíta� nejaký príbeh
zo Slepaèej polievoèky. Nauèila som sa ,�e staèí ve¾mi málo na to, aby sme èloveka urobili ��astným.
Staèí iba trochu lásky.

Ïakujem... Silvia
z  dvojkyUmieráèik nad atrakciou

Èiernohronská �eleznica vo finanènej agónii.
Ak sa nenájde spôsob , ako napoji� financovanie Èiernohronskej �eleznice na �tátny rozpoèet, ozve sa jej
umieráèik. Problémy tejto slovenskej atrakcie v Èiernom Balogu neodstráni jednorazová výpomoc, chýba
systémové rie�enie.
�eleznièka, jediná svojho druhu na Slovensku, je v agónii, pritom u� pripravuje zaèiatok sezóny od 1.
mája. Ako slamky sa chytá uva�ovanej celonárodnej zbierky. Pravidelnú sezónu - turistickú prevádzku na
úseku z Hronca do Èierneho Balogu a Vydrovskej doliny zabezpeèujú v súèasnosti dvoma historickými
parnými lokomotívami, vyrobenými v roku 1921, resp. 1948. Obe sú  v prevádzke spolu so súpravou
historických osobných vozòov, vrátane novopostaveného re�tauraèného vozòa.
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3. oddiel v akcii - alebo nováèikovská skú�ka.
V�etko sa zaèalo 6.2. v piatok o piatej. Stretli sme sa na autobusovej stanici. Autobus nechodil a ¾udí
pribúdalo, tak sme i�li do Zvolena vlakom. Pokia¾ sme si kupovali lístky na vlak, zmizla kdesi polovica
oddielu. U� sme sa vzdali my�lienky, �e sa s nimi e�te tento víkend uvidíme, keï 5 minút pred odchodom
vlaku dokvitol jeden z pohre�ovaných a oznámil nám, �e nás èakajú na 3. nástupi�ti, kam ich odviedol

Tomy (vlak smer Vrútky), stihli to. Vo vlaku sme sa rozprávali, èo v�etko budeme robi� a
ako ïaleko treba �¾apa� na chatu. Vystúpili sme z vlaku a prestúpili na

autobus, smer Madaèka.
Po vystúpení z autobusu

sme e�te asi hodinu
�lapali na chatu.
E�te sme neboli
ani v polovici
cesty a u� nás

boleli nohy. �U�
sme tu?�: pýtali sa niektorí  stále dookola Balu-a. Okolo
2200 sme dorazili na miesto urèenia. Nielen neskoro, ale aj
znièení, vymrznutí, ale predsa nad�ení noènou prírodou.
Hneï sme sa zlo�ili a h¾adali si miesta na spanie. Balu
zakúril v peci a v krbe. Veèera bola vlastná a po nej nás
mlad�ích poslali spa�. Keï sme zaspali Josy, Peter, Jano,
Tomy a z èasti aj Budy a Ma�o �kukali v telke� nejakých

�ufónov�, o ktorých
nemáme písa�, ale my im
to doteraz neveríme.
Myslíme si, �e pozerali
filmy urèené divákom nad 18 rokov.

Keï sme vstali a �li sa pozrie�, mimozem��ania u� boli preè�. Ráno sme
sa zobudili a bola nám v chate zima. Vybehli sme von , kde bolo teplej�ie.

Raòajky boli tie� vlastné a po nich sme sa niektorí zaèali uèi� na nováèikovskú
skú�ku. Medzi tým sme nanosili do chaty drevo. Kuèy pritom  na�iel káru. Neskôr

sme sa na nej spú��ali dolu cestou. Vtedy sme na�li pod cestou kanál, ktorý bol zamrznutý. Prevliekli
sme cezeò lano a �mýkali sme sa v òom po chrbte. Doobeda zaèala nováèikovská skú�ka. �Starí� nám
ju pripravili ako orientaèný beh. Po okolí sme h¾adali rôzne stanovi�tia. Na zaèiatku niektorí trochu
blúdili, preto�e auto pre�lo po znaèke a zmenilo ju, ale potom u� �li dobre. Na otázky, ktoré boli na

jednotlivých stanovi�tiach, sme vedeli väè�inou odpoveda�. Ak sme nevedeli,
odpovedali sme neskôr v chate. Potom nasledoval obed, ktorý bol celkom dobrý.
Keï sme dojedli , i�li sme urobi� hojdaèku (Adam a Boris). Nedarilo sa nám, a�
kým nám okoloidúci Budy nepomohol. Pri�li tam skoro v�etci a hojdali sa. Neskôr
sme zahájili gu¾ovaèku na �ivý a pohyblivý terè, ktorým bol hojdajúci sa. Keï
nás to u� prestalo bavi�, i�li sme obzrie� lazy, popozera� staré domy. Po návrate
sme zlikvidovali hojdaèku a i�li do chaty. ¼ubo� v chate práve dovaril veèeru.
Mäso so zeleninou a ry�a. Ry�a nám vôbec nechutila, bola prihorená

a èo neprihorelo, to smrdelo po prihorenom. Rozhodli sme sa,
�e ju dáme psovi. Spoèiatku mu chutila. Chudák, ktovie èi sa

do�ije puberty? Potom sme i�li spa�. Na raòajky bola rybacia
pomazánka - Tomy, ktorá taktie� skonèila u psa v bruchu  Ráno sme sa pobalili.
Zbytok vo¾ného èasu sme sa motali len okolo chaty, preto�e nás èakala dlhá
cesta k zastávke autobusu. Popredu odi�la prvá skupina . Po príchode
druhej skupiny sa zaèali na zastávke hra� hry. Hrali sme hru �koza� a
Kuèy poèítal autá. Druhá hra bola hra s menom Hu tu tu..
Po príchode autobusu sme hneï nasadli a i�li domov. Ka�dý sa te�il domov. Vo Zvolene sme prestúpili
na vlak. Vystúpili sme na stanici v Radvani, a asi piati i�li ïalej a� na hlavnú stanicu. Sme radi, �e sme
sa v poriadku vrátili domov, lebo Budy  skoro nastúpil do vlaku, ktorý i�iel opaèným smerom.

Adam, Boris, Mi�o, Kuèy, Dominik (kreslil Quany)

Ak vie�, tak nám to povedz...
Ak chce�, tak sa zasmej...
Ak si rýchly, tak (uhádni) utekaj...
Celých 298 km sa vinie stuha rieky pomedzi vrchy, và�ky a dolina, mestá a dediny, kým sa spojí
s európskym ve¾tokom - Dunajom. Uzuèký, k¾ukatiaci sa potôèik najskôr pozbiera vody pod Krá¾ovou
ho¾ou a potom rastie a mohutnie, silnie - aj zásluhou svojich prítokov Hronca, Slatiny, Jasenice, Sikenice,
Bystrianky...       O akú rieku sa jedná ?    - 5 bodov ¼

Odpovede s napísanou (ne)správnou odpoveïou, svojím
menom a èíslom oddielu, ale i pripomienky, nápady a
samozrejme  èlánky mô�ete odovzdáva� v klubovni 3.
chl. oddielu v Juniore - suterén, ka�dý utorok od 16-1730,
alebo br. Havranovi, alebo cez svojho vodcu, alebo cez
èlenov redakènej rady vo va�om oddieli.

Ten, kto donesie ukáza� BBS, kde bude ma�
podpis od rodièov, kamarátov, známych...,
s uvedením, èo si preèítali, alebo èo sa im
(ne)páèilo - dostane 5 bodov, za ka�dý podpis.
Ten, kto donesie od nich do  BBS  èlánok  -
dostane 10 bodov, za ka�dý èlánok.

Niekto je rád, �e niekomu mô�e pomôc�
Niekto niè nerobí, len sa pozerá
Niekto robí v�etko, aby nemohli robi�
ostatní

Niekto je rád, �e nieèo robí
Niekto je rád, �e nieèo robí a má funkciu
Niekto je rád, �e niè nerobí a má funkciu

Nedávno som bol v chovoprodukte a videl
som tam troch papagájov. Zvonku boli navlas
rovnakí, lí�ili sa v�ak znaène cenami. Prvý
stál 1.000,-Sk. Na moju otázku, preèo tisíc
mi odpovedali, �e preto, lebo vie rozpráva�.
Druhý stál 2.000,- Sk, lebo vraj vie hovori�
slovensky  aj anglicky. �A ten tretí, èo vie,
�e stojí 4.000,- Sk ?�: spýtal som sa. Ten
nevie vôbec niè. Tak preèo tá cena ? Preèo,
preto�e tí dvaja ho oslovujú ��éfe�.

Kto správne
urèí, èo je
nakreslené na
obrázku v¾avo
dostane
10 bodov.

Viete �e ...
Najvy�ia
kostolná ve�a
na Slovensku je
87 metrová
neogotická ve�a
v Spi�skej Novej
Vsi.

Za kvízy a sú�a�e bolo za mesiac február rozdelených 100 bodov.

Indiánske znaèky
1 2

a, zvalený strom a, duch
b, ponáh¾aj sa b, �ivot
c, mier c, slnko

2 body
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Lesné noviny...
Zaèali sa zásnubné lety orlov .          Staré Hory - V týchto dòoch sa zaèali zásnubné lety orlov skalných,
ktorými si ka�doroène obnovujú svoj partnerský vz�ah. Potvrdzujú to poznatky odborníkov z pozorovania
vo Ve¾kej Fatre, kde hniezdi pä� párov orlov, a v Starohorských vrchoch, kde �ijú dva páry. Tieto vzácne
vtáky si ostávajú verné a� do smrti. Odborníci odhadujú, �e na Slovensku ich hniezdi 40 a� 50 párov.
Uviedol to pracovník Ústavu ekológie lesa SAV Výskumná stanica Staré Hory Miroslav Saniga. Dodal,
�e zásnubné lety budú pokraèova� aj v marci. Po spárení samièka znesie zaèiatkom apríla obyèajne dve
vajíèka, ktoré zohrieva pribli�ne 40 dní. Samèek sa jej v tom èase stará o potravu a na hniezde ju
vystrieda len nieko¾kokrát. Malé orlíèatá sa vyliahnu v máji a hniezdo, obyèajne postavené na skale
alebo vysokom strome, opustia v auguste.Pri zásnubných letoch letí párik orlov tesne ved¾a seba a
odstup medzi nimi je stále takmer rovnaký. Raz za èas obyèajne samèek naberie vý�ku a v zdanlivom
strmhlavom  útoku sa spustí na partnerku. V okamihu, keï by zdanlivo malo dôjs� medzi nimi k zrá�ke,
sa spodný z orlov obráti a niekedy sa oba orly pri tomto manévrovaní spoja pazúrmi. Takéto lety sa teraz
odohrávajú v na�ich vysokých pohoriach - vo Vysokých a Nízkych Tatrách, Ve¾kej a Malej Fatre a
v Choèských vrchoch, kde tieto vtáky e�te �ijú.
Lykovec u� aj v Dolom Smokovci        Na �itnom   ostrove kvitnú sne�ienky a bez kvetov v tohoroènom
extremne teplom  a vlhkom januári èi februári nie sú ani v ove¾a vy��ích polohách. Vo Vysokých Tatrách
rozkvitli lykovce. Zatia¾, na��astie, kvitnú iba  tatranské lykovce. (V súèasnosti v Banskej Bystrici  a
okolí mô�eme u� vidie� kvitnú� sne�ienky, prvosienky, �afrány a lykovce - pozn. redakcie.)

Zvedavka mestská - Trenèín
Jedného pekného dòa sme sa vybrali na zvedavku do Trenèína. Stretli sme sa na ve¾kej �elezniènej

stanici. Prvý vlak nás priviezol na Vrútky a tam
sme prestúpili na druhý vlak, ktorý nás doviezol
priamo do Trenèína. I�li sme do klubovne, kde
sme si oddýchli, zahriali a najedli. spa� sme sa
vybrali k dvom star�ím sestrám. Ráno sme sa
stretli v klubovni, kde zaèala sú�a�. Boli tam
dievèatá zo Zvolena, �iliny, Trenèína. Dostali sme
papiere, kde boli napísané otázky o meste. Keï
sme to u� mali hotové, i�li sme s tým do klubovne.
Cestou sme si nieèo zajedli. V klubovni sme to
vyhodnotili. My B.B. sme sa dostali na pekné 3.
miesto. Potom sme sa rozlúèili a i�li domov. Bolo
tam ve¾mi dobre.

Skalka

Kordíky - Králiky
Jedného pekného dòa som sme sa vybrali
be�kova�. Stretli sme sa na autobusovej stanici.
Keï sme vystúpili, v�etci sme sa pobrali na
Skalku. No po chvíli sme u� nevládali a spomalili
sme. Cesta bola krásna. Keï sme vy�li na
Skalku, boli sme poriadne zadychèaní. Hneï
sme si obuli be�ky a i�li ïalej. Tí, èo nemali
be�ky, i�li so N�o-èi. Cestou sme videli Pra�ivú
a �li sme cez Gergeliho tunel. No potom sme

sa pozreli na hodinky a zaèali sme be�a�, lebo sme nemali dos� èasu na spiatoènú cestu. Daktoré
vèielky  sa dokonca viezli aj na skútri , len aby sme chytili autobus. �ia¾, autobus nám u�iel, a tak sme
nevedeli, èo máme robi�. Watutku napadlo, �e by sme si mohli stopnú� auto. Stopli sme si auto, ale tak
sa ponáh¾ali, �e nás (Andrejku a mòa) tam zabudli. Zistili to a� v B. Bystrici, a tak sa po nás vrátili a� na
Králiky. No na��astie sme tam boli, a tak sa v�etko dobre skonèilo.

Anka Kubánová - Ibis

____________________________________________________
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Sure-a
Vytlaèila: Sure-a

Servis Team - výzva
V dòoch 26. 6. - 5. 7. 1998 sa
v okolí mesta �arnovica uskutoèní
najväè�ia akcia v dejinách
Slovenského skautingu � Stretnutie
skautov v srdci Európy
EUROCOR ´98�. Na
zabezpeèenie je potrebných 400
èlenov servis teamu - ST, ktorí
pomô�u zabezpeèi� chod akcie.
Ka�dá pomocná ruka je potrebná
a èasu nie je nazvy�. Ak má� èas,
záujem a chu� vstúpi� do ST, ozvi
sa èo najskôr Lenke Plavuchovej,
Moskovská 15, 974 01 Banská
Bystrica, è. tlf.: 321 24.
Skautské zvesti január 1998

Najbli��ia redakèná rada bude 26. marca
(�tvrtok) v klubovni 4. odd. dievèat.

Okresná rada bude zasada� 12.3.1998.

Maroko ´95.
Táto cesta sa v skutoènosti zaèala u� niekedy v roku 1993 v kempe
�Le �u� pod �Mont Blankom�. Tam sme po veèeroch pri dobrom
francúzskom víne poèúvali Ivanove rozprávanie o Saharských
dobrodru�stvách...Takto nejako zaèína rozprávanie Pavla Dekréta o
náv�teve Maroka. Kto má záujem o rozprávanie o tejto krajine
(s premietaním mno�stva diapozitívov a so zvukovými nahrávkami),
ozvite sa èo najskôr ¼ubo�ovi.

To, aký si, zaznieva z teba tak hlasno, �e nepoèujem, èo hovorí�
                                                                       Ralph Waldo Enerson


