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Banskobystrický

  skaut
_________________________________________________________________

ÈÍSLO  4 apríl 1998 VVVVV. ROÈNÍK
Je slneèný aprílový deò. Sedím vo svojej izbe na zemi a èítam Wolkerove básnièky.

E�te som neza�la ïaleko, keï zrazu spoza okna ku mne doletí �kripot bàzd a
náraz. �Preboha!� Be�ím k oknu. Na jednej strane cesty stojí strieborný

Opel, z ktorého vystupuje malý �koláèik. A na druhej strane cesty
sa práve od ståpu odliepa tmavomodrý Mercedes. Predok
má sformovaný ako po nevydarenej plastickej operácii -
dokonale je na òom otlaèený ståp. Strieborné auto odchádza
a z Mercedesu vystupujú ¾udia. Sú celí a zdá sa, �e okrem
strachu im niè nie je.  Ale zdanie klame. Auto práve za�lo
na parkovisko a u� vystupuje vodiè.  �Len sa mi to zdá,
alebo naozaj chodí zo strany na stranu? Bo�e, veï on je
opitý!� U� ku mne dobehla mamina a na v�etko sa pýta.
�Myslím si, �e ten modrý i�iel prive¾mi rýchlo, a keï mu
e�te aj slnko svietilo do oèí, tak si to strieborné nev�imol,
a� neskoro vytoèil volant a bolo to tam.� Okolo modrého sa
u� zbehli ¾udia, hlavne deti - polovica Tulskej. Vodiè najprv
zaèína pomerne slu�ne: �Vypadnite! Èo tu èumíte? Ty sem
preèo èumí�? Chce� to zaplati�? Chce�?� Zvlá�tne. Mohol
sa zabi� a on teraz myslí na peniaze. Naozaj èudné. Vodiè
vo svojom prejave pokraèuje, ale to u� rad�ej nepí�em.
Pou�íva ve¾mi inteligentné slová  hodné diplomata. Jeho
slovná zásoba takýchto výrazov je naozaj bohatá. Ani
neviem preèo mi je zrazu do plaèu. Snáï mi je toho èloveka
¾úto, snáï jeho slov a snáï tejto doby. A preto rad�ej beriem
kni�ku Wolkerových básní, odchádzam do izby na opaènom
konci bytu, zatváram  dvere a dávam televízor na MAXIMUM.
Sna�ím sa èíta� básnièky, ale nejako  sa mi to nedarí.
Bo�e! Èo je toto za svet? Niekto sa takmer zabije, ¾udia
okolo si z toho vyslovene robia divadlo, ale aj tak sa s nimi
nemusel rozpráva� takým spôsobom a e�te to vykrikova�
na celú Tulskú. Èasto rozmý�¾am, èi by sa nedalo dosta�
na nejaký iný svet, lebo na tomto sa mi nepáèi.
                              Do izby vchádza mamina. �E�te
krièí?� pýtam sa. �U� nie. U� odi�li.� A tak sa dvíham a
odchádzam do svojej izby. E�te sa pozerám von oknom.
U� pri�li policajti. Èosi spisujú a zase je okolo nich ve¾a
detí. Za chví¾u odchádzajú aj policajti a decká sa

rozchádzajú na ihriská. Opä� to vyzerá akoby sa niè nestalo.
Len nový vrak na parkovisku pripomína nedávne udalosti.

                    Je slneèný aprílový deò. Stojím vo svojej izbe za oknom,
dívam sa von a rozmý�¾am:   � È o   j e   t o t o    z a   s v e t ? �

 Bobor
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Linda

Máme problémy s rodièmi, èi rodièia s nami ?
�ijeme v dobe, ktorá neúnosne psychicky za�a�uje súèasného uponáh¾aného èloveka. Nemáme na

niè èas, nestíhame urobi� to, èo sme si predsavzali, èo by sme chceli a mohli urobi�. Nestíhame sa v
k¾ude najes�, porozpráva�, vymeni� si názory, zabavi� sa, primerane relaxova�, uvo¾ni� sa, a tak nabra�
nové sily do �ivota. Na�e byty sa menia na noc¾ahárne, preto�e väè�inu èasu trávime v práci, v �kole.
Domov prichádzame unavení, nie v�dy v dobrej pohode. Máme problémy na pracovisku, v �kole? Máme,
prichádzame s nimi domov, sú v nás, skryté v podvedomí, neuvedomujeme si ich - prejavujú sa napätím.
Nestíhame sa preorientova�, uvedomi� si, �e sme u� doma. Staèí malá iskierka - trebárs malicherná
poznámka, na ktorú by sme v inom èase ani nereagovali a oheò je
hneï na streche. Kto si to odnesie? Partner, detí, alebo v�etci.

 Komunikácia  v rodine sa zni�uje na minimum. Zo strany
rodièov spoèíva predov�etkým v kontrole detí, v zistení, èi majú
napísané úlohy, èi v �kole nieèo nevyviedli, a to je asi tak
v�etko. Je potrebné e�te narýchlo pripravi� veèeru, poumýva�
riad a koneène si mô�eme sadnú� k televízoru a sledova�,
nikým a nièím neru�ení, nami ob¾úbenú reláciu ( ak sa na
nej dohodneme, inak by sa �iadalo ma� v byte aspoò dva
televízory, aby nedo�lo k hádke).

  Aktívne venovanie sa  de�om mo�no ráta�  nie na hodiny, ale
na minúty. Rodina nemá kedy medzi sebou komunikova�, nieto kedy sa pochváli�, pos�a�ova�, uvo¾ni�.
Vznikajúce konflikty sa v zárodku nerie�ia, narastajú, bujnejú, a� prerastú v ich nie v�dy vhodné rie�enie.
Existuje východisko, rie�enie? Existuje. Zále�í na tom, akú formu rozhovoru si zvolíme, akú taktiku
pou�ijeme. Ak reagujeme na príchod partnera domov podrá�dene, útoène, i odpoveï bude podrá�dená,
útoèná, preto�e platí, �e akcia vyvoláva reakciu. Na úsmev odpovedáme úsmevom, na podrá�denie
podrá�dením. Je potrebné výjs� si v ústrety, nauèi� sa poèúva� jeden druhého, nereagova� okam�ite -
podrá�dene, neunáhli� sa - vedie� vypoèu� si i druhú stránku, a a� potom robi� závery. Je nevyhnutné v�i�

sa do situácie toho druhého!!! Rodièia by sa mali v�i� do situácie die�a�a - èo by robili,
keby boli na jeho mieste. Detí by sa mali v�i� do situácie rodièov, èo by robili, ako

by postupovali oni , keby boli na mieste rodièov.
 Èo s rodièmi?  Ako vnímajú  rodièov detí? Myslia si, �e im rodièia
nerozumejú, �e majú zastaralé názory, v akom svete to vlastne �ijú?
Neuvedomujú si, �e èasy sa zmenili, �e �ijeme v inej dobe? Pova�ujú
ich stále za malé detí, neuvedomujú si, �e  u� medzitým vyrástli, �e
chcú �i� svojim �ivotom, ís� svojou cestou. Vytýkajú rodièom, �e
nemajú na nich èas, �e si ho  nájdu len vtedy, keï nieèo vyparatia,
vyvedú - nasleduje spà�ka výèitiek, príkazy, zákazy, tresty, rôzne
obmedzenia, Oni v�ak  chcú da� o sebe vedie�, chcú aby ich brali
vá�ne. ako rovnocenných partnerov. Keï�e doma nenachádzajú
pochopenie, h¾adajú rie�enie v kontakte s rovesníkmi, prípadne so
star�ími, ktorí majú obdobné problémy ako oni.

Kto má pravdu? Pravdu majú rodièia i detí. V èom je problém? Aký postup by mali voli�
rodièia? Rodièia ako by pozabudli, �e oni sa obdobne správali, keï boli mladí, tie� kadeèo vyviedli.
V�i� sa do situácie detí im bráni strach o detí.  Rodièia si uvedomujú v�etky nástrahy, úskalia, ktoré
èíhajú na detí v �ivote. Chcú da� de�om len to najlep�ie. Chcú, aby sa v �ivote dobre uplatnili, aby sa
mali lep�ie ako oni, aby dosiahli to, èo sa nepodarilo im dosiahnu�.

  V snahe ochráni� deti pred negatívnym vplyvom nevhodného  prostredia, sna�ia sa detí vychováva� v
ideálnom, sterilnom prostredí - odstraòujú v�etky preká�ky, ktoré sa objavujú pred de�mi, vybavujú za
nich ( i také veci. ktoré by si mali vybavi� samé) sna�ia sa ich odbremeni� od rôznych povinnosti, aby o
to viac sa mohli venova� uèeniu. V rámci mo�nosti sna�ia sa finanène, materiálne zabezpeèi� potreby
rodiny. Sna�ia sa chráni� deti  pred negatívnym vplyvom prostredia, nevhodných kamarátov - aby nevideli,
nepoèuli niè, èo by ich mohlo pokazi�, deformova�. Preto úzkostlivo sledujú ka�dý krok die�a�a v �kole
i mimo nej - s kým sa kamaráti, stretáva, èo robí. Urèujú, s kým sa má alebo nemá stretáva�, priateli�.
Je paradoxné, �e èím viac sa o to sna�ia, tým viac sa ich výchovný zámer vzïa¾uje od ich naplánovaného
cie¾a.

 Vyvstáva tu pred nami otázka, ako má die�a vedie�, èo je dobré, èo je zlé, èo smie, èo nesmie? Po
celý �ivot budeme stá� pri òom a hovori� mu ako má kona�? Takáto výchova mô�e vies� presne tam kam

Linda
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nechceme. Vieme, �e zakázané ovocie
najlep�ie chutí. Èím prísnej�ia výchova, tým viac
to láka, pri�ahuje skúsi� to sám, presvedèi� sa
aké to je. Hoci platí známe tvrdenie, �e lep�ie
je pouèi� sa na chybách druhých ako vlastných,
predsa  je len niekedy potrebné, aby som sa
�popálil� sám - býva to úèinnej�ie,
presvedèivej�ie. Túto mo�nos� popáli� sa
musíme da� èím skôr a èastej�ie, aby v snahe
nepopáli� sa vôbec, nezhorel ráz (nedoplatil v
�ivote) úplne. Èím viac drobných odrenín
�popálenín� bude ma� v priebehu svojho
dospievania, tým menej bude tých vá�nych
�ivotných popálení.
 My rodièia, sna�me sa by� pozorovate¾mi
rastu na�ich ratolestí, zasiahneme radou,
usmernením vtedy, keï to bude nevyhnutné,
prenechajme im takú vo¾nos�, akú sú
schopné zvládnu� v tom ktorom veku.
Ne�etríme pochvalou, keï sa im darí,
podr�me ich a pomô�me, keï majú problémy
a spokojnos� bude obojstranná.

          PhDr. Jozef Balá�ia, CSc - Rys

Príbeh o �tyroch pekných dievèatkách
V sobotu pred Ve¾kou Nocou, keï upratovanie a peèenie bolo v plnom prúde, povedali si �tyri pekné
dievèatká, �e u� nevydr�ia ten predve¾konoèný zhon, �e u� musia vypnú� a prevetra� si �edé bunky. A
tak sa zi�li u dvoch z nich - u dvoch sestier, ktoré sa mali tak stra�ne rady, �e v�ade chodili spolu. Tieto
�tyri pekné dievèatká sa volali Barborka, Michalka a sestry Agátka a Anièka.
Agátka s Anièkou si mysleli, �e pôjdu na celý deò, a preto si nabalili jedla, pitia a iných neu�itoèných
vecí za celý ruksak. Ale Barborka a Michalka museli by� do obeda doma. Z tejto skutoènosti boli
Agátka s Anièkou ve¾mi smutné a takmer sa rozplakali, keï sa to dozvedeli. Ale povedali si, �e èo z
toho budú ma�, a tak neplakali, ale rad�ej sa vydali k hrobu neznámeho vojaka. Ako tak kráèali malým
lesíkom, zaèali si Agátka s Anièkou ve¾mi nahlas vyznáva� lásku a Barborka im do toho skákala s
nejakými èlánkami do èasopisu a úbohá, nevinná Michalka si myslela, �e z toho hluku zo�alie. Michalka
mala toti� ve¾mi citlivý sluch, ale odvtedy, èo vstúpila do skautského oddielu, sa jej sluch postupne
otupoval a otupoval, a teraz je spolovice hluchá. Za chví¾u do�li na lúku, na ktorej sa, okrem hrobu
neznámeho vojaka, nachádzal jeden krásny osamelý strom. Agátka zrazu zahlásila:
� To je môj strom.�
� Nie. To je môj strom. Ja som ho tu objavila prvá.� protestovala Michalka. Chví¾u sa hádali, ale potom to
nechali tak a rad�ej sa posadili pod ten strom a oddychovali. Keï�e Agátka s Anièkou boli nedávno na
Country bále,  zaèali rozpráva� o tom, ako tam bolo a tak podobne. Keï si trochu oddýchli, i�li sa
pozrie� na � hrob neznámého vojína�(prepáète, pán K.K.). Pohor�ovali sa nad tým, ako je u� ten hrob
znièený. Ale preto�e u� bolo pomerne ve¾a hodín, rozhodli sa, �e pomaly, ale isto zídu dolu. Pomaly to
bolo, ale isto nie. Úplnou náhodou toti� prechádzali cez jedno pole, na ktorom le�alo pomerne dos� ve¾a
blata. Keï�e sa e�te nenauèili lieta�, museli po tom blate prejs� a cestou nadávali na vynálezcu tejto
geniálnej trasy. Potom si èiastoène oèistili topánky a vo�li do civilizovaného sveta. Rozhodli sa, �e
keï�e majú e�te trochu èasu, pôjdu odprevadi� Michalku domov. No zrazu zbadali telefón na kartu a to
u� naozaj nemohli odola�. Barborka vytiahla kartu s 20 - korunovým kreditom a u� telefonovali. Najprv
kamarátom do Trnavy a potom do Chynorian. A tak pretelefonovali plných 20 Sk !
Tento èlánok zakonèím tým, �e v�etci do�li ��astlivo domov, ale èo bolo doma, ani nechcite vedie� !
Zase len upratova� a piec�, a navy�e umýva� topánky.
PS: Baby! Prepáète mi tento èlánok. To mi tro�ku za�ibalo.
A prepáète mi tú trasu.
Èo keby sme dali tomu stromu meno ? Bobor

Èaky

Od na�ich èitate¾ov
Preèítali sme si: vybral Jupiter
V Magazíne RADOST è. 1-98 z Jablonca nad Nisou bol uverejnený tento èlánok:
ROZUM  OPÌT ZVÍTÌZIL
Vy v�ichni, kteøí jste èetli minulé èíslo RADOST víte, �e jsem se zúèastnil akce  pod názvem CVVZ 97.
Na této akci, kromì ji� zmínìného v minulem èísle jsem se také setkal se sestrou �idlem
z banskobystrického oddílu. Samozøejmì, �e jsem zji��oval nové podrobnosti o jejich èasopisu, který ji�
více jak dva roky od nich dostávám, a který mìl k 31.12.97 zaniknout. Úmyslnì pou�ívám slùvko MÌL,
proto�e právì �idlo je�tì s nìkolika dal�ími tento èasopis povedou dále a ji� nyní mají materiálu na tøi
èísla. Jsem rád, �e alespoò na Slovensku se na�li mezi mláde�í odvá�livci, kteøí si vzali za své udr�et
kontakty prostøednictvím èasopisu, a to nejen mezi oddíly na Slovensku, ale i s oddíly v Èeské republice.
Tak�e �idlo a spol. pøeji Vám, a� se dílo daøí a máte stále nadbytek materiálu a odbìratelù. Díky za to, �e
jste nenechaly padnout ná� spoleèný informaèní zdroj.
                                                                                                       Bidlo, Jablonec nad Nisou
HRDZAVÁ LAMPA, èasopis 1. oddielu z Topolèianok, povzbudzuje Banskobystrièanov k ïal�iemu
vydávaniu èasopisu a doporuèuje, �e ak sú problémy s poèítaèom, aby rie�ili to tak, ako oni, èasopis pí�u
ruène.

Pozdravuje Milo� z Topolèianok
( Poznámka redakcie:  Problém s poèítaèom nemáme. Práve vïaka poèítaèu mô�eme zvy�ova� grafickú
úpravu èasopisu. U� si ani nevieme predstavi� prácu bez neho ).

Zvedavka mestská - Banská Bystrica.
V jednu peknú sobotu sme sa stretli pred Slovjunom, pred skautskými klubovòami. Pri�li tam skauti,
skautky, vèielky a våèatá z Bratislavy, Trenèína, Zvolena a Banskej Bystrice. Okolo desiatej hodiny nám
na�e skautky povedali o pravidlách a dali nám papiere s otázkami. O chví¾ku sa v�etky skupinky rozbehli
smerom k mestu. Na�im cie¾om bolo dozvedie� sa èo najviac o Banskej Bystrici a zodpoveda� na èo
najviac otázok. Na�a skupinka sa skladala z Katky, Lucky, Kristínky, Nesim a mòa. Nikde sme sa
nehnali. I�li sme pomaly. Po èítaní otázok sme sa rozhodli, �e pôjdeme do cukrárne. V sobotu tam je
ve¾a ¾udí, no teraz sme si na��astie na�li jeden vo¾ný stôl. Rozlo�ili sme si veci a rozmý�¾ali sme nad
otázkami. Rozdelili sme sa na dve men�ie skupinky. Behali sme po meste, pýtali sme sa na otázky a
h¾adali to niekde hlboko v na�ich mozgoch. Hra bola tro�ku s�a�ená tým, �e sme museli h¾ada�
stanovi�tia. Vlastne sa mýlim. Pre nás to nebolo �a�ké, ale pre tých, èo boli z iných miest. Mali sme na
to tri hodiny a otázky boli dos� �a�ké. Na�a skupinka tie� nevedela mnohé otázky, ale spoloènými
silami sme to zvládli. U� bolo pol druhej a my sme e�te neboli pri pamätníku. Asi o jednej sme vraveli,
�e tam nejdeme. Len�e práve o pol druhej bol ten èas, èo som sa poriadne pozrela do otázok a povedala,
�e sa tam ide. Myslím, �e to bol dobrý nápad, lebo tam bolo asi osem otázok. O tri�tvrte na dve sme sa
odtia¾ dostali a be�ali sme naspä� ku klubovniam. Stihli sme to len tak-tak. Odovzdali sme papiere.
Ve¾ké dievèatá povedali, �e máme hodinku vo¾na, kým sa to vyhodnotí. Tak sme èakali, rozprávali a hrali
sa, a� kým pri�iel ten okamih. Najprv sa vyhodnocovali vèielky a våèatá. Bolo pä� miest. Mali sme
��astie, �e sme  za�li k tomu pamätníku, lebo sme boli na prvom mieste. Bola to ve¾ká rados�. Vyhrali
sme putovný pohár, malé mince a zviazané èasopisy BB skaut. Asi o pätnás� minút sa vyhodnocovali
skauti a skautky. Ïal�í putovný pohár tie� zostal v Banskej Bystrici. Tak sa nám o pol �tvrtej skonèila
jedna krásna skautská sobota.

Plamienka, 3.D.Odd, BB

Má� právo kritizova� ?
Nie je kritikom ten, kto vyèíta, ani ten, kto poukazuje na zakopnutie  vplyvných, alebo na to, �e nieèo sa
mohlo urobi� aj lep�ie.

Táto èes� prinále�í èloveku, ktorý je v skutoènom ringu: ktorého tvár hyzdí prach, pot a krv: ktorý
udatne zápasí: ktorý sa pomýli a zlyhá, preto�e niet pokusov bez omylov a nedostatkov, ktorý vie, èo je to
obrovské nad�enie: ktorý sa doká�e obetova� pre vec, ktorá je toho hodná: ktorý pozná ten nádherný pocit
z koneène dosiahnutého ve¾kého ví�azstva, v tom lep�om prípade, ale ktorý tie� vie, �e ak napriek svojmu
nesmiernému vzdorovaniu zlyhá, nebude nikdy patri� k tým ustra�eným a slabým chudákom, nepoznajúcim
ani ví�azstvo, ani prehru. Teodore Roosvelt
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3. oddiel v akcii (èas� 2.) alebo Harmanec.
Na �dru�inovke� sme sa dohodli, �e pôjdeme cez víkend na chatu do  Harmanca a tam spravíme s¾ub pre
chalanov, ktorí si pred dvomi tý�dòami spravili nováèikovskú skú�ku. A tak sa aj stalo a v piatok sme sa
stretli na zástavke pred Juniorom. Poèasie bolo celkom dobré a tak sme sa te�ili, èo zase pre�ijeme.
Bolo nás 14 a tí men�í sa u� po ceste dohadovali, kedy budú robi� s¾ub, kde budú spa� ... atï. V autobuse
sme nakoniec zostali len skauti a �ofér. Jednoducho, na chví¾u, to bol ná� oddielový autobus. S¾ub sme

chceli robi� v malej jaskyni, ktorú na�iel ná�
�ikovný ¼ubko, keï sme tam boli naposledy.
Na�ím budúcim skautíkom sme nepovedali niè,
len to, �e to bude noèná hra, ktorou hneï v�etci
pohrdli. Boli aj takí, ktorí vraveli, �e pôjdu skôr
spa�. Narúbali sme si drevo a vydali sme sa
h¾ada� jaskyòu. Bola u� tma a po  stúpaní do
strmého kopca nás èakalo nemilé prekvapenie,
jaskyòa bola zrútená a zbytok u� nestál za reè.
¼ubo� bol z toho ve¾mi sklamaný. Potom  i�li
poh¾ada� nieèo Tomy, Quany a Budy. Na�li sme
perfektný skalný výbe�ok, nachystali táborák
a svieèky a vrátili sa spä� do chaty. Ostatní sa
hrali zatia¾ �hazardné hry� o cukríky a ani
nezbadali, �e kde tu ktosi z tých star�ích

chýba. Asi o hodinu, keï sa v�etci najedli a vybalili, poslali sme na�ich odvá�livcov po jednom na miesto
s¾ubu, len Kuèy mal problémy. �Cestou som stretol v kríku Esmeraldu, è¾upol som do potoka, ale ináè
bez �a��ích zranení som do�iel k jaskyni vysvietenej so 4 svieèkami, o chví¾u pri�li aj ïal�í. Keï sem
do�iel celý oddiel, zapálil sa s¾ubový oheò, ¼ubo� e�te slávnostne vymenil Quanymu drevený s¾ubový
odznak za kovový  a potom sme zaèali nováèikovia sklada� s¾ub�: spomína na slávnostný veèer Ravy.
S¾ub robili piati nováèikovia Bady z dru�iny Jastrabov a Èaky, Ravy, Kuzy a Kuèy z dru�iny Púm. Bol aj
taký, èo si z trémy nevedel spomenú� na s¾ub, ale vytiahli sme to z neho. Posedeli sme e�te pri
táboráku, urobili zopár fotiek a �up, �up do chaty. Zahrali sme si e�te zopár hier a i�lo sa spa�, veï ráno
nás èakal výlet do Túfnej spojený s horolezectvom. Ráno si boli chlapci zobra� uhlíky zo s¾ubového
ohòa a poïme smer jaskyòa. Na��astie bola otvorená a tak sme si ju prezreli. Len tak-tak sme to zvládli
do tretej. Poobede odi�la prvá várka domov a my ostatní, èo sa nám e�te nechcelo ís� domov, sme sa
u� len motali po skalách okolo chaty, robili sovy, podriemkavali a jedli. Niektorých, tých nezbednej�ích
musel Tomy uzemni� �tánom�. Pomaly sa zotmelo a nám nezostalo niè iné, len sa pobali� a pobra� sa
na vlak. Niekto v�ak poplietol skrutky a tak sme mali men�í problém s okenicami. Cestou domov sme
si spievali a spomínali na v�etko pekné, èo sme pre�ili a te�ili sme sa na ïal�ie výlety, ktoré e�te spolu
pre�ijeme. Tomy, Ravy, ¼ubo�

Priate¾Priate¾Priate¾Priate¾Priate¾
Priate¾, ja �a postrádam,
svoj �ivot za teba dám,
uká� mi, �e si tu,
len mi uká�, �e si tu.

Priate¾ môj najlep�í, zradil ma ve¾ký svet,
verím, �e nájdem �a, aj keï �a mo�no niet.
Verím, �e �ije� niekde na Zemi,
po�li mi vrelý bozk, najde� ma v podzemí.

 Panda
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�A�KÁ SKÚ�KA
   �Bobry majú dnes slu�bu, tak�e po nástupe mô�u hneï zaèa� s raòajkami.

Ostatní  si dovtedy upracte stany a po raòajkách �padáme� na výlet�.
Èo to ten vodca zase vymý�¾a, som hladný ako vlk a e�te mám ís�
niekde �lapa� ? To by nevydr�al ani ná� �Ri�o zo �peciálky�. Teda
nikdy som si nemyslel, �e to tretie orlie pero bude také �a�ké. I�iel
som si uprata� stan asi tak na tri body. To staèí. Za prvé miesto
v bodovaní bude urèite èokoláda - Milka a tú ja nemám rád. Vybral
som sa na drevo. Vykroèil som smerom na západ ( v�ak je to dnes
v móde). Kráèam úzkym chodníkom vchádzajúcim do lesa oblizujúc sa
pri poh¾ade na more lesných jahôd. Pomaly sa strácam v smrekovom
lese a moje kroky tlmí koberec z napadaného ihlièia. Narobil som si

kôpky dreva, ktoré vezmem cestou spä�. O chví¾u som vy�iel na rúbanisko zaliate slneènými lúèmi.
Zohol som sa po riadny konárisko, keï som zrazu zaèul za sebou �uchot. Otoèil som sa a takmer ma
vystrelo. Ruky mi o�a�eli, pot mi stekal po chrbte od strachu som zabudol zavrie� ústa. Predo mnou stál
statný hnedý medveï. Bol v�ak otoèený chrbtom a pásol sa na malinách. Napadlo ma, �e ho ovalím
drúkom èo som pred chví¾ou  zodvihol. Maco ma e�te stále nevidel ani nepoèul. Vietor mi dul do tváre a
aj som pomaly krok za krokom cúval a pritom som stále maca sledoval. V�ak je to mo�no posledné
zvieratko, èo vidím. Maco v�ak o mne zdá sa, ani netu�il . �ral maliny a robil  také èudné pohyby zo
strany na stranu prièom pokyvkával hlavou. Vtedy som zbadal, �e sa mu èosi leskne na

uchu. Bol to krú�ok ako karika na k¾úèe. �Asi náu�nica�: pomyslel som
si ako keby to bola tá najbe�nej�ia vec. Ako som cúval, zrazu som
skoèil na kopu dreva, èo som si chystal a riadne to zapra��alo. �To je
koniec�: pomyslel som si. Po tých malinách si ma macko dá ako zákusok.
E�te som raz venoval poh¾ad macovi, ten v�ak stále robil tie èudné pohyby.
U� som viac neèakal, �e sa obzrie a be�al som rýchlos�ou svetla do
tábora. Preletel som pomedzi stany, prièom som jednu napínaciu �núru
nezaregistroval a hodil som fajného �papuliaka�. V�etci, èo práve
raòajkovali, strnuli a èumeli na mòa. �Medveï, medveï !�: vyjachtal som.
�Tam za mnou.� V�etci pozreli smerom za mòa, potom zase na mòa a
neveriacky krútili hlavou. �U� ti ten hlad ide na mozog�: skon�tatoval GS-
Fox. Ozval sa hurónsky smiech, a� im skoro zabehlo. Pomaly som sa

pozbieral a i�iel sa napi� vody. Ruka sa mi triasla, �e som si skoro pohárom
vybil zuby. O pol hodiny sme vyrazili na výlet. Veèer koneène skonèili moje trápenie a

úspe�ne som zdolal poslednú skú�ku. Poriadne som sa najedol a e�te raz som sa vydal na miesto, kde
bol maco. V�ade bol k¾ud. Kúsok od miesta, kde ráno maco �ral maliny, èosi le�alo v tráve. Zdvihol som
to. Bol to obal z kazety. �Originálka� od Nedvìdovcov. To snáï nie ! Ten maco mal walkman a preto ma
nepoèul,  preto tie èudné pohyby ! Ale to predsa nie je mo�né, veï kde by kupoval baterky ?!

Fero

Mi�o

Linda

Voda je vizitkou národa.
Otázka ochrany �ivotného prostredia sa v ostatných rokoch stáva takmer problémom èíslo jedna,
preto�e od nej závisí budúcnos� a zdravie na�ej i budúcich generácií. Problém zneèis�ovania �ivotného
prostredia to nevyrie�i, pokia¾ k tomu neprispeje ka�dý obèan na�ej krajiny. Súkromní podnikatelia, ale
aj jednotlivci, ktorí v�etko úsilie o vytváranie zdravého prostredia maria vypú��aním odpadov do potokov,
vytvárajú smetiská a skládky domového odpadu.
Na záver vás chcem po�iada�, aby ste odpad nesypali, ani do vodných tokov, ani na ich brehy, preto�e
tým zneèis�ujete nielen vodu, ale aj svoje vlastné okolie. Verím, �e budete pôsobi� aj na svojich susedov
a známych, aby rovnako ako vy, vodné toky chránili vo vlastnom záujme. Tým, �e nebudete ¾ahostajní k
týmto problémom, aj sami prispejete k tvorbe zdravého a èistého �ivotného prostredia.

Èlupko

Tomy

Spomíname ... 2 2 .  a p r í l
 Nepríjemný zvuk budíka ma vytrhne z krajiny snov a ocitnem sa zoèi voèi tvrdej realite. Pretriem si
zalepené oèi a váhavo sa rozhodujem. Vsta� èi nevsta�, to je otázka. Nakoniec vo mne zví�azí zvedavos�,
ako tento deò dopadne.  Rýchlo sa obleèiem a u� be�ím na námestie.  � Nazdar!,� krièia na mòa sestrièky.
Priate¾sky sa zvítame a ja sa nedoèkavo pýtam: � Kde je Halina?� �E�te nepri�la,� znie odpoveï. Rozhodli
sme, �e ju e�te chví¾u poèkáme a zatia¾ vymyslíme pár otázok pre anketu. Halina prichádza a my sa
mô�eme pusti� do práce. �Á, prichádza nám prvá obe�. Dobrý deò! Mohli by ste nám zodpoveda� pár
otázok?� Keï�e obe� sa nijako nezdráha, zapíname diktafón a zábava sa mô�e zaèa�. A na�e otázky?
Kedy je deò Zeme? Ak máte mo�nos� kupujete ekologicky nezávadné výrobky? Triedite odpad? Je potrebné
chráni� svoje okolie? Ak áno, preèo a èo robíte vy? Vïaka tejto ankete sme dospeli k tomu, �e Bystrièania
sa rozde¾ujú do viacerých skupín. Prvú skupinu tvoria ¾udia, ktorí sa o niè nezaujímajú a nerozmý�¾ajú
nad budúcnos�ou. Druhí tak isto niè nerobia, ale aspoò si uvedomujú, �e je potrebné nieèo spravi�. Tretí
z èasu na èas spravia pre okolie nieèo dobré, no nie je to príli� èasto. �tvrtí sa v rámci svojich mo�ností
sna�ia robi�, èo sa dá a v piatej skupine sú ¾udia, ktorí patria do niektorej z organizácií zaoberajúcich sa
ekológiou.  �idlo

Hrady a zámky Novohradu IV.
Hajnáèka

Jedným z hradov na pohranièí Ju�ného Slovenska, ktorého polohu si priamo vy�iadala
terénna výhoda, je Hajnácky hrad (alebo Hajnáèka), o ktorom mo�no uvádza� v podstate
iba historické údaje. Zvy�ky hradných múrov na ve¾mi zaujímavom a typickom hradnom
brale, ktoré tvorí vyvrelina èadièového sopúcha, sú také skromné, �e hrad sa má
zdokumentova� len ve¾mi v�eobecným pôdorysom, o stavebných detailoch ani nehovoriac.
Na najvy��ej èasti, ani dnes nie celkom bezpeène prístupnej, mohla by� len men�ia palácová
stavba, ktorú chránili dva pásy hradobného múru a podkovitá ba�ta.

História hradnej lokality je dávna, veï miesto pútalo pozornos� e�te v èasoch pred
tatárskym vpádom. Stavba hradu, asi zo 14. st., nemohla robi� postupujúcim tureckým
vojskám ve¾ký problém, hoci mala základné opevnenie z 15. st. Turci hrad dobyli medzi
prvými roku 1546, a znovu roku 1645. Najviac utrpeli predov�etkým obyvatelia podhradskej
osady. O tom svedèí spusto�enie obce po roku 1563. Po zaèiatku 18. st. hrad ve¾mi rýchlo
spustol.

Tento hrad (èi vlastne len hradný kopec medzi Fi¾akovom a Jesenským) má ve¾mi pôsobivú polohu.
Dosta� sa pod jeho zvy�ky je celkom jednoduché - odboèi� vpravo
cestou z Fi¾akova, keï u� vopred odboèku signalizuje dobre
vidite¾ný kopec.

Mravec

Záchrana vodného �¾abu
pri Harmanci.
Jediný vodný �¾ab na dopravu dreva v strednej Európe, tzv �rizòu�,
sa podujala zachráni� základná organizácia Slovenského zväzu
ochrancov prírody a krajiny Ekotrend Banská Bystrica. Pribli�ne
1.600 m dlhý �¾ab nachádzajúci sa v �a�kom lesnom teréne,
postavili v doline Rakytovo pri Harmanci pred vy�e 150 rokmi a
prekonáva asi 240 metrový vý�kový rozdiel. V súèasnosti je jeho
horná èas� na mnohých  miestach po�kodená. Ktorí z vás ste u�
nav�tívili spomínanú dolinu? Viete, �e je to susedná dolina
s dolinou, kde sa nachádza na�a skautská chata?
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Lesné noviny...  Môj priate¾ medveï
S Boscom som sa zoznámil v od¾ahlej pustatine na Mount Robsone v západnej Kanade. Po celodennom
pochode s campingovým vakom na chrbte som do�iel na malú èistinu pri vode. Utáboril som sa pod
stromom a �iel som na ryby, aby som si pripravil veèeru. Keï som sa o chví¾ku rozhliadol, zbadal som
vo vzdialenosti asi tridsiatich krokov ohromného èierneho medveïa, ako kolembavo obchádza po obvode
èistiny.
Jeho prítomnos� ma ve¾mi znepokojila. Aké má zámery? Lúpe�né? V tom prípade som mu bol vystavený
na milos� a nemilos�, preto�e som nemal zbraò. Rozhodol som sa, �e budem ïalej èo najpokojnej�ie
lovi� ryby. Medveï sa pribli�oval ...
�il som tridsa� rokov medzi divou zverou  a v�dy som bral oh¾ad na ve¾kú plachos� zvierat pred rýchlymi
pohybmi. Toho som sa dr�al i teraz. Sna�il som sa, aby môj nevítaný hos� pochopil ka�dý z mojich
pomalých, zámerných pohybov. netrvalo dlho a medveï si ku
mne prisadol. Sedel asi mater odo mòa a pozoroval
s ve¾kým záujmom, èo robím. Prvý pstruh patril jemu.
Prehltol ho bez pre�úvania. Keï som znovu vytiahol udicu,
prisunul sa ku mne bli��ie, rozlo�il svoj masívny zadok
ved¾a mòa a oprel sa polovicou svojich piatich metrákov o
moju pravú nohu!
Hodil som vnadidlo do vody a opä� zabral pekný pstruh. Skôr
ako som ho vytiahol, posunul som sa opatrne trocha nabok, pre
istotu, �e by medveï rozmachom tlapy mohol zasiahnu� rybu,
lano, prút a mo�no aj mòa samotného. No niè také sa nestalo.
Medveï sa správal pokojne a dôstojne. Knísal sa z boka na
bok a napäto ma pozoroval. Keï som uvo¾nil pstruha
z háèika, �ahavo zabruèal �múú�. Zodvihol som rybu do
vý�ky, pristúpil k �hos�ovi� a pustil som trocha roztrasený
dobrý hlt do èervenej priepasti jeho papule.
Mrholilo a prichádzala noc. Ja som tu v�ak sedel ïalej a
chytal ryby pre medveïa, fascinovaný jeho vzorným správaním,
ako aj jeho nenásytnos�ou. V duchu som ho priate¾sky nazval �Big
Bosco� a nenamietal som, keï ma sprevádzal k môjmu táboru.
Po veèeri som prilo�il drevo na oheò. Sadol som si pod ochrannú
strechu na spací vak a zapálil som si fajku. Medzitým sa Bosco
uvelebil pri ohnisku, no len èo zbadal, �e som sa pohodlne ulo�il,
pri�iel tesne ku mne a prisadol si. Jeho mokrá srs� pová�livo
zapáchala, ale �ivoèí�ne teplo mi bolo príjemné. Tak sme sedeli
spolu na spacom vaku a ja som naèúval, ako dá�ï bubnuje na
celtovú strechu. Keï od ohòa zavanul dym, môj spoloèník v�dy
zafuèal a kýchol. Pokú�al som sa èo najvernej�ie napodobi�
jeho pohyby, kýchanie a fuèanie. Kýval som hlavou sem a tam a òuchal som po
vzduchu ako on.
A potom mi zaèal olizova� ruku ... Pochopil som èo chce, a pridr�al som mu kopcovitú dlaò soli.
Nad�ene po nej chmatol, pritlaèil ju k zemi, tak�e ruka tu le�ala akoby priklincovaná jeho
desa�centimetrovými pazúrmi, schopnými stiahnu� kôru zo storoèného cédra, alebo vynies� svojich 500
kilogramov v plnom behu a� na vrchol najvy��ieho lesného obra, alebo rozpára� dospelého mu�a ako
cirkulárka.
Koneène zmizlo posledné zrnko soli a opä� sme spolu sedeli spokojne ïalej.
Robert Franklin Leslie (Pokraèovanie v budúcom èísle)Budem ma� narodeniny...
19.4. budem oslavova� svoje narodeniny. Veru bude to u� osem rokov, èo tu behám po tomto svete.
Ve¾a som sa nauèil, hoci som do �koly nikdy nechodil. Mením sa  z roka na rok. Mám sedem bratov a
�tyri sestry a ani sám neviem, kto je z nich odo mòa star�í a kto mlad�í. Dúfam, �e sa v pohode
do�ijem tretieho tisícroèia a potom aj �tvrtého, lebo ak to dovtedy vydr�ím, urèite to u� potom pôjde
¾ah�ie. Ale dos� u� o sebe. Pozdravujem v�etkých svojich príbuzných a priate¾ov a prajem im ve¾a
úspechov - kto?, no predsa tretí oddiel chlapcov. ¼.

Ak vie�, tak nám to povedz...
Ak chce�, tak sa zasmej...
Ak si rýchly, tak (uhádni) utekaj...
Jarné rastliny - sú rastliny, ktoré zvestujú príchod jari u� v èase, keï v kalendári e�te kra¾uje február a
teplomer ukazuje nieko¾ko stupòov pod nulou. Za nimi nasledujú ïal�ie, ktoré na to, by rozkvitli, potrebujú
slneèné svetlo a istotu, �e zima je u� preè. Spoloèným znakom jarných rastlín sú zásoby �ivín
nazhroma�dené v h¾úzach, v podzemkoch a v cibu¾kách. Len vïaka ním mô�u tieto rastliny tak skoro
vyrás�, rozkvitnú� a vytvori� plody. Vèasne kvitnúce druhy zväè�a ob¾ubujú vlhkú pôdu. Skôr ako sa lesné
stromy zazelenajú a zaènú vrha� hustý tieò, jarné rastliny staèia vykvitnú� a pomaly aj ukonèi� asimilaèné
obdobie. Listy i stonky zaènú zasycha� a �iviny sa z nich opä� premiestnia do podzemnej èasti, aby sa
z jari budúceho roka mohla rastlina prihlási� k �ivotu. Vymenujte aspoò 5 jarných kvietkov - 5 bodov.

¼ubo�Slovenské kraje - 4. kolo Josyho kvízu.
Rozèlenenie Slovenska na kraje je pomerne
èerstvé. Napí� na ko¾ko krajov je rozèlenené
Slovensko a vymenuj ich �hlavné mestá� - 3
body. Za vyznaèenie hraníc krajov na mapke
SR - 6 bodov.

Viete, �e ...k najväè�ím objavom starých
Èíòanov patrí hodváb, papier, porcelán,
kompas a strelný prach ? ...Afriku s Áziou
spája Suezská �ija? ...prvé gymnázia na svete
zalo�ili Gréci? ...Rím ako mesto vznikol roku
753 pred na�ím letopoètom? ...najhlb�ím
jazerom na svete je jazero Bajkal s håbkou a�
1940 m? ...starí Rimania pova�ovali grganie
za prejav zdvorilosti? ...najvy��ie pohorie
v Afrike je Kilimand�áro s najvy��ím vrcholom
Uhuru - 5895 m? ...základy geometrie zalo�ili
Egyp�ania? ...najviac zlata sa �a�í v Afrike?
... rýchlovlaky vo Francúzsku jazdia
priemernou rýchlos�ou 200-250 km/hod? Kto uhádne, èo je na obrázku ? -10 bodov. Linda

Chceli ma zabi�...
Ráno, ako ka�dé iné, snáï len po dlhom èase
slneèné. Sedela som v kuchyni, rádio hralo,
háèkovala som a rozmý�¾ala, èo s dne�ným dòom.
Jednoducho pohoda.
Keï v tom sa ozvala rana a ja som ucítila na
spánkoch tupý úder. Telo mi zmeravelo. � Je po mne�
: pomyslela som si �, ale preèo, èo som komu
urobila?� Èakám a niè. Bojím sa pohnú�. No
nakoniec to predsa skú�am. ¼avá noha, pravá a teraz
to najhor�ie, rukou si siaham na spánky a hmatám
po lepkavej tekutine.....niè. Pokývam hlavou, v�etko
je tu�ím v poriadku. Vstávam a prezerám okno,
h¾adám dieru v skle. Okno je neporu�ené. Pozerám
sa okolo po zemi - mám ho, vystrelený projektil rá�e
45 a kúsok ved¾a �keriaca sa hlaveò zákernej zbrane
.............. �tope¾ ved¾a zle za�top¾ovanej f¾a�e
minerálky.
Pod¾a skutoènej udalosti zaznamenal              ¼ubo�

�tyria skauti
Do istého skautského oddielu chodili �tyria skauti,
ktorí sa volali Ka�dý, Niekto, Hocikto a Nikto. Raz
bolo potrebné vykona� istú úlohu a Ka�dý si bol
istý, �e ju Niekto urobí. Mohol ju urobi� Hocikto,
ale neurobil ju Nikto. Niekoho to nahnevalo, preto�e
to bola úloha pre Ka�dého. Ka�dý si myslel, �e
Hocikto by ju urobi� mohol, ale Nikoho nenapadlo,
�e Ka�dý sa na òu vyka�le. Dopadlo to tak, �e
Ka�dý vinil Niekoho, �e Nikto nesplnil nieèo, èo
mohol urobi� Ka�dý.
(prevzaté: Spi�skonovoveský Stopár 3-96)

Ani jeden èlovek nie je taký hlupák, aby nemal
úspech aspoò v jednej veci, ak je vytrvalý
Leonardo da Vinci

Pracova� pre prácu samu je proti prírode
John Locke
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V roku 1881 Siuxovia a Cheynovia, ktorí porazili
a zmasakrovali Custerovu armádu pri Little
Bighorne, boli porazení a podrobení. Crazy
Horse bol màtvy. Väzeò v pevnosti Fort Randal,
Sitting Bull poskytol interview pre viacero novín.
Ïal�í významný náèelník Jozeph z Nez Perce
sa vzdal a jeho ¾udia zomierali na maláriu
v Oklahome. Iba �tyri kmene Chiricahuanskych
Apaèov zostali slobodní, vo¾ne sa pohybujúc
na území ju�nej Arizóny a Nového Mexika.
Chiricahuanci mali ve¾a významných
náèelníkov napr. Cochise, Mangas Coloradas,
Delgadito a Victorio. V roku 1881 u� boli v�etci
�tyria màtvi. Ale poèas nasledujúcich 5 rokov
ïal�í charizmatický bojovník - ????????-
kládol neskutoène ve¾ký odpor. V jeho skupine bolo na konci u� len
16 bojovníkov, 12 �ien a 6 detí. Proti ním stálo 5000 vyzbrojených
amerických vojakov a asi 3000 mexických vojakov.
Poznáte meno tohto bojovníka Apaèov - 10 bodov.

Bojíte sa blesku ?
�Ak vidíme blesk, u� je dávno po nebezpeèenstve. Ak poèujeme hrmenie, nie je potrebné zastavi� dych.
U� je po predstavení.�     ............... preèítate si v budúcom èísle.

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, alebo E-mail-om na adresu �lubos.balazia@st.sk�.

Kto vymyslí k tomuto obrázku vtipné texty a
kto vymyslí ten najvtipnej�í ???
 najlep�í -  5 bodov

Zastaví sa na sala�i maliar a
po chví¾ke pozorovania oviec
sa pýta baèu: �Mohol by som
namalova� va�e ovce?� Nie,
nie v nijakom prípade, nie.
Mne sa páèia také, aké sú.

Za kvízy a sú�a�e bolo za mesiac marec rozdelených 76 bodov.

Najfalo�nej�ie zviera je lí�ka,
nedávno som celý deò jednu
sledoval, a keï som ju napokon
zastrelil, zistil som, �e je to pes.

Malá my� sa pýta starej my�i: �Èo
je to jed na my�i?� To je, vysvet¾uje
skúsenej�ia kamarátka, - nieèo ako
maèka v prá�ku.

B    U    R    Z    A

N á d e j
U� iba v mojom srdci je,
malièké svetlo nádeje.
Chcem, aby v�ade zaznelo,
zvonenie smiechu veselo.

Le� v srdciach na�ich zíva
prázdnota,
namiesto lásky velí nám temnota.
A ��astie? Tie� nás obchádza,
nepokoj du�í v nás to prezrádza.

Najbli��ia redakèná
rada bude 16. apríla
(�tvrtok) v klubovni
4. odd. dievèat.
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Sure-a
Vytlaèila: Sure-a

U� sme zaregistrovaní na rok 1998.
Koneène sme minulý mesiac ukonèili a zaslali registráciu na tento rok na Náèelníctvo. Viete ko¾ko nás
je? Pozrite si preh¾ad:

oddiel poèet èlenov vodca - vodkyòa

1. voj 15 Juraj Kubík - Akela
2. voj 15 Ferdinand Laffers - Nandy
1. oddiel 20 Ludìk Hochmuth - Ludìk
2. oddiel 14 Jozef �tifner - Jogi
3. oddiel 25 ¼ubo� Balá�ia - ¼ubo�
4. oddiel 24 Juraj Kubík - Li�iak
5. oddiel 23 Alois Vitásek - Ben
6. oddiel 13 Juraj Svetlanský - Grizli
1. oddiel neregistrovaný
2. oddiel 19 Lenka Plavuchová - Ve¾ká Búrka
3. oddiel 23 Vierka Jozafová - Watutka
4. oddiel 17 Anna �tifnerová - Halina

Celkom je nás 208, z toho 25 star�ích  18 rokov. Ak porovnáme poèet èlenov s rokom 1997, tak poklesol
o 55 èlenov.       Jupiter

13.2. 1998 nás opustil ná� brat Ing.
arch.Milan Marenèák, ktorý pôsobil
v Poprade. V Banskej  Bystrici
viedol oddiel v roku 1968 - 1970.

Predajòa Slovjunu k 31.12.1998 skonèila svoj predaj. Z toho logicky
vyplýva, �e sa v�etko teraz bude zháòa� komplikovanej�ie. Vy niè
nepotrebujete kúpi�, alebo preda�, niè nezháòate, lebo u� v�etko
máte ? Burza je tu len pre vás. Èakáme na va�e ponuky a dopyty.

Nie sme tu nastálo,
preto nás bude viac
bolie� to, èo sa nestalo.
To, èo sa nestalo
to, èo sa nestane
to, èo sa mohlo sta�...
Je to ako vidie� divé husi
odlieta�
a zosta� stá�...
a zosta� stá�...

(autor neznámy)

Ktorý èlánok sa vám páèil
najviac, ktorému autorovi dáme
sladkú odmenu. Vyhlasujeme
sú�a� o najkraj�í èlánok.

Ak ovládnete svoj hnev, premô�ete
aj najväè�ieho nepriate¾a


