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¼uboš

Vlk samotár lesom beží,
pod nohami tráva leží.
Beží, beží popod stromy,
srs• na hrudi chveje sa,
vlk samotár nesie sa.
Zrazu zastal
-veèer nastal
mesiac treba pozdravi•,
vzdal mu hold, tak zaèal vy•.
Vlk samotár kráèa ïalej,
naprieè rieky, tmavej, kalej,
ïalej odnikadia¾...
Všade ticho, nové ráno svitlo, èas uteká,
ako keï sa vlk samotár do samoty utieka.
Panda
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Vlk samotár lesom kráèa,
jeho srs• mu rosa zmáèa.
Jeho chlpy èeše vietor,
jeho oèi, svetlo, obzor.

ám
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VLK SAMOTÁR
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AKÁ JE NAŠA MLÁDEŽ,

aké je jej postavenie v súèasnosti ? Vnímame ju reálne,
teda takú aká je, alebo sme už zabudli ako nás hodnotili
rodièia a ako sme my hodnotili rodièov, dospelých ?
Má to súèasná mládež ¾ahšie, žije si lepšie
ako generácia ich rodièov ? Je výchova detí
v súèasnosti ¾ahšia, jednoduchšia, než boli
vychovávaní ich rodièia ? Jednoznaèná odpoveï
na to neexistuje, je to relatívne. V každom prípade
žijú v zložitejších podmienkach, majú to •ažšie,
výchova je omnoho zložitejšia, než to bolo
v minulosti. Deti sú pracovne viac za•ažené, než
dospelí. V škole sa zdržujú 5 až 9 hodín, prièom
sú v stave stáleho napätia, stresu. Tàpnu, èi budú
vyvolaní, alebo nie, nikdy nemajú pocit úplnej
pripravenosti na jednotlivé
predmety. Po príchode domov
ich èaká ïalšia úloha vypracovanie úloh a príprava
na budúci deò. Ko¾ko èasu
tomu venujú, je individuálne.
Zvyšný èas by mal slúži• na
relaxovanie, oddych. Aké
možnosti výberu majú ?
Èo vo vo¾nom
èase robi• ?
E x i s t u j ú
umelecké školy,
rôzne turistické,
L
š p o r t o v é inda
organizácie,
centrá vo¾ného
èasu,
ktoré
organizujú rôzne akcie pre urèitú èas• mládeže.
Aké je postavenie skautingu v tejto zložitej
dobe, ako je schopný reagova• na súèasnú
situácia, èo ponúka, èím sa líši od iných
organizácií ?
Hoci je skauting jedným z mnohých
mládežníckych organizácií, má v nich (svojím
programom, zameraním) svoje nezastupite¾né
miesto. Každá mládežnícka organizácia má svoj
cie¾, program, ktorý svojím zameraním vyhovuje,
spåòa požiadavky (uspokojuje potreby, túžby) èasti
mládeže. Môže tu ís• o akcie jednorazové,
krátkodobé, dlhodobé, cielené (zamerané na šport,
remeselné zruènosti, poèítaèe, záujmové krúžky
atï.), ktoré sa uskutoèòujú v mimoškolskom èase
a na princípe dobrovo¾nosti. Všetky uvedené
organizácie sú úzko záujmovo alebo profesijne
zamerané, zaberajú len urèitý výsek života jedinca.

Skauting sa od ostatných organizácií líši tým,
že :
- Rešpektuje vekové osobitosti mládeže, používa
také metódy a formy pôsobenia, ktoré sú jej blízke
odrážajú potreby, záujmy deti a mládeže toho
ktorého veku. Výchova, formovanie osobnosti
prebieha nenásilnou formou. Prevláda nepriama,
neuvedomovaná forma výchovy (hra, osobný príklad
radcu-vodcu, nadobúdanie zruènosti návykov
v rozlièných situáciách - v klubovniach, na
vychádzkach, na tábore). Výchova je primeraná,
prispôsobená schopnostiam a veku detí, prebieha
spontánne, takže si deti ani neuvedomujú, že
sú vychovávané, formované.
- Cie¾ je daný, vymedzený skautským
s¾ubom, denným príkazom (každý deò
jeden dobrý skutok), skautským
zákonom. Riadi• sa nimi zaväzuje
tak skauta ako i vodcu.
- Rešpektuje jedinca, jeho
špecifiká.
- Je zameraný na
všestranný
rozvoj
osobnosti, dbá o jeho
správny telesný a
duševný vývin.
Má
najlepšie
prepracované a praxou
overené, osvedèené
prostriedky, metódy a
formy výchovy.
Vz•ah medzi vodcom a skautom sa zakladá na
vzájomnej dôvere, vzájomnom rešpektovaní sa,
nepovyšuje sa nad nich - stiera sa rozdiel medzi
dospelým a mládežou, zaniká “generaèný problém”,
utvára sa partnerský, priate¾ský, kamarátsky vz•ah.
Vodca sa vžíva do situácie súèasnej mládeže,
každému dáva možnos• sa prejavi•. Splýva s nimi,
zachovávajúc si pritom prirodzenú autoritu a žiadúci
odstup. Pokia¾ sa nieèo nevydarí, nepripisuje to
nežiadúcim osobným vlastnostiam dotyèného, ale
nevhodnej, nesprávnej vo¾be postupu èinnosti.
Všetko, èo robia, robia spoloène, spoloène
zodpovedajú za úspech i neúspech.
Rys - PhDr. Jozef Balážia, CSc.

HRADY A ZÁMKY NOVOHRADU
VI,VII.
Dolná Strehová
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“Ak vidíme blesk, už je dávno po nebezpeèenstve. Ak poèujeme hrmenie, nie je potrebné zastavi•
dych. Už je po predstavení.”
Nové poznatky o blesku však priniesol až rok 1920. Vtedy udrel blesk do nepoužívanej kôlne Ch. P.
Steinmetza v USA (významný vedec v oblasti elektriny). Blesk sa odrazil od stromu, prešiel cez okno,
rozštiepil stôl a prerazil zrkadlo. Steinmetz starostlivo pozbieral úlomky zrkadla a poskladal ich do
pôvodného stavu. Prvý raz sa tak zistilo, ako prechádza elektrický prúd cez sklo. Odvtedy veda vytvorila
prístroje na meranie a zaznaèovanie blesku. Blesk pravidelne zachytávali na filme a vytvárali ho umelo
v laboratóriách. Skonštruovali vysokofrekvenènú kameru, pomocou ktorej bolo možné urobi• èasové
snímky blesku.
Vzh¾adom na rozsiahle vedenia elektrického prúdu boli tieto výskumy ve¾mi dôležité. Ak napríklad blesk
zasiahol vedenie vysokého napätia, mohli nasta• nepríjemné poruchy. Blesk vnikol vedením do strojov
a zariadení, ktoré znièil, alebo udrel oblúkom do zeme a stiahol so sebou celý prúd, ktorý bol vo vedení.
Až keï sa bližšie poznala podstata blesku, bolo možné vytvori• na vedení úèinnejšie ochranné zariadenia.
Búrkový mrak vznikne, ak vlhký a teplý vzduch zaèína stúpa•, obyèajne nad hrebene a vrcholky hôr. Ak
sa stúpajúci teplý vzduch ochladí, kondenzujú sa zároveò jeho vodné pary. Vidíme nesmierne množstvo
drobných vodných kvapiek ako paru, ktorá sa rozšíri na búrkový mrak. Nad týmto mrakom vzniká široký
závoj z nepatrných vodných kryštálov. Takéto mraky dosahujú nesmierne rozmery, môžu by• až 15 km
vysoké a ich obsah vody sa pohybuj okolo 300 000 ton. Vnútri mrakov prevláda takzvaný “komínový •ah”.
Ten vynáša vzduch dohora rýchlos•ou do 30 m za sekundu, Vodná para sa v tomto vzduchovom ståpci
rýchlo kondenzuje, kvapky vody zmrznú na ¾adové krúpy, ktoré nepadnú úplne dolu, ale pohybujú sa
ako pingpongová loptièka na prúde vody smerom hore a potom zasa kus nadol, skoro akoby tancovali,
a dosahujú až horný okraj mraku. Tam sa rozpàchajú na všetky strany a padajú na zem, prièom strhujú
so sebou chladný vzduch. Èasto sa stáva, že ich znovu zachytí “komínový •ah” a sebou odnesie k hornému
okraju mraku.
Pri tomto miešaní vzduchu však vzniká
úkaz, pre ktorý nemáme dodnes ešte
vysvetlenie. Elektrický náboj mraku sa
rozdelí: Malé èiastoèky na hornom okraji
mraku sa nabijú kladne, dažïové
kvapky na spodnej èasti mraku sa
nabijú záporne. V dôsledku toho sa
povrch zemský bezprostredne pod
mrakom nabíja kladne. Tento pozitívny
náboj zemského povrchu sleduje mrak
ako tieò, prechádza cez domy,
vystupuje na stromy, veže a stožiare,
prièom sa snaží dosta• èo najbližšie
Rys
k zápornému náboju spodnej èasti
mraku. Tak vznikajú nesmierne elektrické napätia èi už medzi hornou, kladne nabitou èas•ou mraku a
dolnou, záporne nabitou èas•ou, alebo medzi touto a kladne nabitým zemským povrchom. Naraz však
spozorujeme, ako sa z mraku vystrèí tenké, asi 15 metrov dlhé biele rameno, ktoré sa nazýva
predvýbojom. Je to vlastne úsek plynu, ktorý reaguje na elektrinu podobne ako plyn v neónovej trubici vznietením. Chví¾u visí z mraku akoby nerozhodne, potom sa však pomocou elektrónov, ktoré prúdia
z mraku, zväèšuje a predlžuje až na dåžku 100 metrov. Medzièasom sa však už zosilnil kladný náboj
zemského povrchu, takže nastávajú podobné predvýboje. Vznikajú na zemi na bodoch vysoko situovaných
nad okolitým terénom a dosahujú, ako vidie• na snímkach, až 15 metrov. Ak sa dva predvýboje stretnú,
vytvoria cestu pre blesk. Tento mohutný výboj nesmeruje, ako sa nám to zdá, zhora nadol, ale opaèným
smerom. Smer výboja sa vždy pohybuje od kladného náboja k zápornému. To, že blesk “padá”, je
optický klam vznikajúci pri takých ve¾kých rýchlostiach, ktoré už ¾udské oko nestaèí sledova•. Èasto
vidie•, že blesk pulzuje. To vzniká tým, že viaceré blesky jeden za druhým používajú tú istú cestu.
Vysoké teploty, ktoré vznikli, odmrš•ujú vzduch rýchlos•ou, ktorá prevyšuje rýchlos• zvuku, a tak poèujeme
prekonávanie zvukovej bariéry ako hrom.
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BOJÍTE SA BLESKU ?

Úder blesku zasahuje obyèajne najvyššie položený bod, èi už strom, dom alebo èloveka vo vo¾nom
teréne. V objekte, ktorý zasiahol, sleduje blesk vždy vodiè s najmenším odporom. Napríklad u muža,
ktorý je obleèený v šatách presiaknutých dažïom, sú šaty najlepším vodièom, a preto sa môže sta•,
že blesk neprejde vôbec jeho telom a èlovek úder bleskom prežije. Ak zasiahne blesk strom, ktorý má
relatívne suchú kôru, nájde si cestu v miazge pod kôrou a obrovským teplom strom rozštiepi.
Poznatok, že blesk prechádza vodièom v najmenšom odpore, využíva èlovek pri bleskozvode. Ak
však blesk nenachádza pohodlnú cestu, vynúti si ju násilím. Tak napríklad udrel blesk do komína
starého domu a narazil až na podlahu. V podlahe nebol nijaký vodiè, takže pôsobila ako odpor. Blesk
si musel vytvori• pä•desiat metrov dlhú cestu cez trávnik až po susedný dom. Tam prerazil pätnás•
centimetrov hlbokú dieru cez betónový základ a udrel do kovovej studniènej rúry. Inokedy zasiahol
suchú lúku, ktorá pôsobila ako odpor, a h¾adal po celom okolí vodiè, prièom pozabíjal všetky pasúce
sa ovce.
Blesk vzbudzoval odveky v èloveku strach a hrôzu. Dnes je však jasné, že táto nièivá sila má aj
dobré, pre prírodu potrebné vlastnosti.
autor neznámy

V anglickom parku obce, ktorá leží neïaleko hlavnej cesty Víg¾aš - Slovenské Ïarmoty, teda na
Južnom Slovensku východne od okresného sídla vo Ve¾kom Krtíši, je rokokovo - klasicistický kaštie¾
z konca 18.st.. Prízemná budova pôdorysu U má nárožné veže a rizalit ústrednej siene. Architektonické
detaily fasád a ich štuková úprava z konca 18.st. zaraïujú kaštie¾ do skupiny vidieckych stavieb vtedajšieho
obdobia.
Kaštie¾ má však aj inú kultúrnu hodnotu. Vzh¾adom na to, že sa v òom narodil významný maïarský
básnik a autor dramatického diela: Tragédia èloveka - Imre Madách, postavili v parku pomník so
symbolickou postavou a z príležitosti 100. výroèia jeho smrti v r. 1964 zriadili v kaštieli pamätnú izbu.

Modrý Kameò
Medzi mesteèká, ktoré v 16. a 17. st. prekonali nielen úzkos• pred tureckými nájazdmi, ale zažili aj
priame panstvo Turkov, patrí aj neve¾ký Modrý Kameò. Jeho osídlenie sa ustálilo pod ochranou hradu,
postaveného pravdepodobne po tatárskom vpáde. Prvý raz sa spomína v roku 1278 a jeho dnešný stav
(úplné zrúcaniny horného hradu) nepripúš•a podrobnejší opis, hoci goticko-renesanèný objekt, ktorý
potom dobýjali r. 1578 Turci, musel ma• základné vybavenie protitureckej pevnosti, veï Modrý Kameò
tvoril skutoène prvé predpolia stredovekých banských miest, proti ktorým smerovali dlhé desa•roèia
turecké útoky. Hrad po znovudobytí od Turkov r. 1593 obnovili. Roku 1681 ho opravili. V tom istom st.
bol ešte raz (r. 1683) znièený. Ïalšie obnovy sa obmedzili na stavby na nižšej trase v pôdoryse
nepravidelného písmena U. Terasa je prístupná kamenným portálom, do ktorého vstupujeme mostom
cez hlavnú priekopu. V tejto dolnej èasti v polovici 18. st. pristavali kaplnku a dvorový trakt.
Miesto kde kedysi obrancovia hradu dúfali v jeho pevnos•, umožòuje dnes vyvola• iba skromné predstavy
ich hrdinstva tak isto ako •ažkej poddanskej práce, ktorou hrad vznikal a opravoval sa. Aspoò výh¾ad do
priestorov Južného Slovenska je odmenou návštevníkovi na jeden z našich zabúdaných hradov.
Mravec
————————————————————————————————————
Nie je niè krajšieho ako desi• ¾udí za peniaze.
Alfred Hitchcock
————————————————————————————————————
Zlodej je podliak, ktorý vám popri majetku vzal aj ilúziu, že máte dokonalý bezpeènostný zámok.
¾udová múdros•
————————————————————————————————————
Ak ponorím jednu ruku do teplej vody a druhú do studenej tak v priemere je mi príjemne.
M. Twain

KONDORI Z LITOMÌØÍC V BANSKEJ
BYSTRICI
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Je štvrtok 30.4.1998 11.00 hod a my Stopári èakáme pred klubovòou vzácnu návštevu. Už druhý
rok nás navštívia Kondori - 1. oddiel skautov z Litomìøic v ÈR. Budú ubytovaní tak ako my v
Litomìøiciach priamo v rodinách a tak niet divu, že naši chlapci sú už netrpezliví. Majú si od “Memoriálu
K.H.Máchu” èo poveda•. Èas plynie a Kondori nikde. Koneène o druhej poobede prichádza prvé zo
štyroch áut s ŠPZ-kou LT. 16 skautov a våèat a štyria šoféri na èele s obetavým Plecháèom a jeho
pravou rukou Delfínom. Majú za sebou vyše 650 km, takže po privítaní a krátkej strategickej porade o
programe na nasledujúce dni sa všetci radi rozchádzajú k svojim “ubytovate¾om” aby si oddýchli.
Podveèerná prehliadka centra mesta ako prvý bod programu sa nevydarila. Aj keï sme sa snažili
ignorova• vytrvalý dážï a presviedèali jeden druhého, že skaut je nepremokavý, do nitky premoknuté
rovnošaty a voda v topánkach nás donútili ustúpi• a prehliadku mesta odloži•. Nikto nechcel kvôli
prechladnutiu prís• o atraktívny program nasledujúcich dní.
V piatok ráno je obloha tmavosivá, ale neprší. A tak optimisticky naladení vystupujeme z autobusu
na Kordíkoch, aby sme po hrebeni cez Vápenicu prišli k Harmaneckej jaskyni, ktorá práve dnes
zahajuje turistickú sezónu. Väèšina Kondorov ešte v tejto jaskyni nebola a tak spolu s nieko¾kými
Stopármi absolvujú jej prehliadku. Zvyšok nášho oddielu sa zatia¾ presúva na našu chatu v Túfnej. Je
treba pripravi• ohnisko, nachysta• drevo a otvori• a vyvetra• chatu. Chceme sa Kondorom pochváli•,
èo sa nám od vlani podarilo na chate spravi•. Ja s Jožom èakáme našich priate¾ov na parkovisku pod
Harmaneckou jaskyòou. Keï po prehliadke jaskyne zostupujú dole, zaèína prša•, a tak ich celkom
poteší teplá držková polievka v bufete na parkovisku. Prestáva prša• a tak sa všetci presúvame do
chaty. Okolie chaty je síce zdevastované približovaním dreva z vlaòajšej kalamity, ale Kondorom sa aj
tak páèia divoké neprístupné skaly, ktoré sa vypínajú všade okolo. Autobus do Banskej Bystrice ide
až o šiestej veèer a tak máme dostatok èasu pri peèenej slaninke posedie• okolo ohòa a premyslie•
plány na ïalšiu návštevu. Nabudúce budeme ma• s Kondormi základòu priamo tu na chate a odtia¾
podnika• výpravy do okolia. Je èas sa zodvihnú•, aby sme stihli autobus. Keï vystupujeme v Bystrici,
zaèína opä• prša•, aby sme si náhodou neodvykli a nestali sa rozmaznanými.
V sobotu ráno sa stretáva 7 áut na parkovisku na Huštáku. Našim cie¾om je jaskyòa Màtvych
netopierov pod Ïumbierom. Pri nasadaní do áut sa vyskytne malý problém. Je nás o jedného viac
ako je miest a tak dobrovo¾ník Dudroš cestuje až do Brusna v kufri Nexie. Tam èakáme Radima, ktorý
nás dobieha v aute sám, takže po prerozdelení osádok v jednotlivých autách dokonèujeme zvyšok
cesty bez problémov. Auta opúš•ame na parkovisku a Trangoškou zaèíname vystupova• k jaskyni.
Naš•astie zatia¾ neprší, ale zaèína pribúda• snehu pod nohami a po pol hodine už ideme po súvislej
snehovej pokrývke. Chatku pri jaskyni, ktorú postavili jej objavitelia a správcovia - jaskyniari z Brezna,
nachádzame v hmle z nízkych oblakov. Keï prichádzajú poslední oneskorenci, zaèína prša• a tak sa
nás 35 ¾udí vopchá do chatky 5 x 3 metre, kde je síce miesta málo, ale je tu sucho a teplo. Tu èakáme
vyše poldruhej hodiny, kým sa koneène prvá naša dvanás•èlenná skupinka prezleèená do
nepremokavých kombinéz a vyzbrojená lampami a fixnými karabinkami stráca pod vedením vedúceho
breznianských jaskyniarov Milana Štéca vo vlhkej tme jaskyne. Celková dåžka zatia¾ objavených chodieb
jaskyne Màtvych netopierov je nieèo cez 13 km, okruh upravený pre prehliadku verejnosti je asi 1 km
a jeho absolvovanie trvá viac ako 1 hodinu. Nie je to však jaskyòa prístupná bežnej verejnosti s
vybetónovanými chodníkmi, schodíkmi, zábradlím, a tak návštevníkovi umožní aspoò na chví¾u
èiastoène prežíva• pocity jaskyniara objavite¾a. A už sú z jaskyne von. Vedúci je spokojný s dobrou
“fyzièkou”, zruènos•ou a disciplínou skautov. Veï celý okruh zvládli ani nie za hodinu. Do jaskyne
nastupuje druhá skupina. Ostávajú ešte naši Stopári, ale vzh¾adom na neprestávajúci dážï, pokroèilú
hodinu a fakt, že chceme ešte stihnú• skautský pesnièkový veèer v Podlaviciach, rozhodujeme, že
naši pôjdu do jaskyne až nabudúce. Koniec-koncov máme to tu kúsok za rohom. Celú spiatoènú
cestu dole na parkovisko prší a keïže niektoré vlèatá sa musia ešte vyšanti• vo vodou napitom
snehu,
prichádzame k autám mokrí niekto viac a niekto celkom. Najšikovnejší z nás (staèili sa
rýchlo prezliec•, najes• a scivilizova•) stíhajú veèer v podlavickom kultúrnom dome
ešte posledných úèinkujúcich interpretov a nasledujúcu volnú zábavu.
V nede¾u ráno, posledný deò návštevy litomìøických Kondorov u nás, svieti slnieèko a ukazuje sa
nádherný deò. Zákon schválnosti funguje bezchybne. Aspoò môžeme dokonèi• prehliadku mesta a

3. ODDIEL NA KOLESÁCH

S príchodom teplých dní sa náš oddiel rozhodol využi• šancu
ís• na výlet na bicykloch. Keï odbila 9:30-ta hodina sobotného èasu,
stretla sa hromada (až traja) nadšencov pred Juniorom. Za našu úèas•
sme mohli ïakova• hlavne studenému, daždivo-veternému poèasiu.
Poèasie bolo aj hlavným dôvodom zmeny našej pôvodne
70 kilometrovej trasy na 30 kilometrovú. Zamierili sme smerom
na Zvolen, pretože ¼uboš navrhol, aby sme sa zúèastnili
jazdy na Sliaè, ktorú zorganizoval v tento deò VKÚ. Mali
sme za òu totiž dosta• cyklomapu (veï naèo míòa• 60 SK).
Tra• sa zaèínala pri Hrone, asi 1 km južne od
Radvanskej železniènej stanice. Tam sme dostali pokyny,
vyfasovali nálepku na bicykel (ktoré sme sa neskôr báli da•
dole z dôvodu straty farby bicykla) a už sa išlo. Nemeral sa ani èasišlo len o to, aby sa išlo. Boli tu všetky ¾udské vekové (pozornezamieòa• s vekom na kontajneri!) kategórie. Cesta nebola nároèná.
Išlo sa po cyklistickej ceste popri Hrone. Na ceste bolo nieko¾ko
zastávok, na ktorých sa podávalo obèerstvenie a mapy (tie sa nejedli).
Celkovo sme dostali 3 mapy- ja a Marek sme dostali po 1 malej
mape a obitraja aj s ¼ubošom sme ako rodina (keï sme povedali,
že sme rodina, neklamali sme- veï sme rodina- skautská) dostali
jednu ve¾kú cyklomapu. Koneène sme po krkolomnej, 15 kilometrovej
a neuverite¾ných 30 minút dlhej jazde s vetrom v chrbte, polomàtvi (inakšie túto jazdu odporúèam aj
vám) dorazili do cie¾a. Tu sme si oddýchli, napili sa “železnej” vody a potom, ako nás znovu dohnali
mraky, pokraèovali sme v ceste naspä•. Zaujímavé bolo, že od Bystrice nás sledoval ve¾ký èierny
mrak a pri návrate sa to opakovalo. Lenže sa prerátal, lebo zabudol, že my máme po dve kolesá a on
ani jedno (tak mu treba)- a vôbec sme nezmokli. Cestou
naspä• sme sa zastavili v Hronseku poobdivova•
drevený kostol a ešte pri Badínskom rybníku. Do
Bystrice sme sa vrátili po lesnej ceste popri Urpíne.
Aj keï nám poèasie neprialo, nebolo až také
zlé a tí èo ostali doma majú naozaj èo ¾utova• (tak im
Až vtedy,
treba- ako tomu mraku).
Budy
keï dopiješ svoj kalich horkosti do

AŽ VTEDY ...

konca a do dna príï.
Až vtedy,
keï nebudeš chcie• lepším by•.
Až vtedy,
keï neuteèieš v krutej plachosti,
keï nez¾akneš sa strašnej ¾úbosti.
Až vtedy,
keï neublížiš láske mojej,
keï nebudeš vravie• o samote tvojej.
Až vtedy,
keï budeš tam kde som ja.
Až vtedy,
keï vstúpiš so mnou do raja.
Až vtedy,
keï odsúdiš sa by• so mnou na veky.
Až vtedy, ti znesiem oblohu,
hviezdy i mesiac praveký.
Náruè ti svoju otvorím,
nenávis• v lásku pretvorím.
Bambule

KAMARÁT
Nie je to Bon Jovi, ani Keith Flint,
pre teba možno neznamená niè.
Nie je to spasite¾ všetkých èias,
nie je to svetový podvodník,
mne staèí, že má na mòa vždy èas,
ten, ktorý neklesá na chodník.
Znamená pre mòa ove¾a viac,
je mi drahší ako vlastný brat,
je pre mòa viac ako let na mesiac,
najlepší kamarát - to je ten, èo má ma rád.
Panda
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Bol piatok ráno. Štyria bojovníci stúpali hore svahom. Ich cie¾om bolo posvätné miesto, sídlo vodných
duchov - Ve¾ká padajúca voda v Shootove.
Na križovatke zvieracích chodníkov napadlo vodcu výpravy náèelníka Bieleho Orla, že mala by• v
blízkosti ešte jedna padajúca voda a nebolo by dobré nenavštívi•
duchov tejto vody, a tak sa vybral spolu s mladým bojovníkom
Sivým Medveïom nájs• túto vodu. Sivý Medveï na to ale
šiel svojským spôsobom. Vyliezol na skalu a odtia¾
uvidel nádherný kaòon s vodopádom pretekajúcim cez
úzku roklinu. Hneï za to poïakoval Wakan -Tankovi
a zliezol zo skaly. Cestou ku križovatke sa mu zrodila
myšlienka, že trochu vystraší Dlhý Nôž. A tak sa aj
stalo pomaly sa prikradol k nemu, spravil:,, Bu!” a Dlhý
Nôž skoro spadol zo svojho ruksaka. To sa už vrátil aj
náèelník a družina sa pohla ku neïalekej Ve¾kej
padajúcej vode. Tu si chcel Sivý Medveï ucti• vodných
duchov tým, že sa ponorí do vody, no zaèali tam
prichádza• bledé tváre a ob•ažovali ich so svojím
prístrojom, ktorý berie veciam, osobám a aj ¾uïom
duše, aby ho použili na nich a Padajúcu vodu. Sivý
Medveï nemal na výber a urobil to. No potom si už
koneène mohol ucti• vodných duchov a požiada• ich o
odpustenie, že zobral dušu jednému z nich do prístroja
bledých tvárí.
Ïalším cie¾om èervených bojovníkov boli Slneèné kaòony,
zvané belochmi Diery. Aby sa tam dostali museli najprv prekroèi•
pohorie Malej Vatry. Po dvoch hodinách namáhavého stúpania
sa koneène dostali do sedla pod Oopluzom, kde sa najedli. Odtia¾
sa vydali na dlhú a namáhavú pú• na hrebeò pohoria Malej Vatry. Na vrcholkoch sa ešte napriek
jarnému slnku beleli ve¾ké pásy snehu. A jedna z nich sa im takmer stala osudnou. Malému Medveïovi
totiž pri prechode cez òu vypadla z batoha bizónia koža s mapou ku kaòonom. No ten nestratil chladnú
hlavu a pustil sa po snehu za òou. Nebežal však, ale napodobòoval to èomu belosi hovoria lyžovanie,
aj keï nemal lyže a mapu dohonil.
No to sa už celá družina dostala na hrebeò a pred ich oèami sa odokryla panoráma majestátnej
Ve¾kej skalnatej hory. Keï sa koneène dostali z ohúrenia a trochu si oddýchli vybrali sa ïalej po
hrebeni. Poèas tejto cesty zaèal Dlhý Nôž vymýš¾a•. Nepáèilo sa mu, že musel ís• spolu s ostatnými
pozrie• starú zrúcaninu pevnosti bledých tvárí Fort Strechno, a tak radšej navrhol, aby tam vôbec
nešli. Popri tomto šomraní prešla skupina indiánov na Poludòový Grooò. Tu zistili aký je medvedí tuk,
ktorý si zabudli vo svojich tí-pí, dôležitý. Pretože ich silné horské slnko prefarbilo na poriadne tmavý
odtieò èervenej. Najviac si to odniesol náèelník Biely Orol. Keïže nemal na sebe legíny, ale len
bedrové rúško, spálilo mu slnko poriadne nohy a aj jeho krk a tvár nadobudli tmavšiu farbu. Dlhý Nôž
to schytal len do tváre, a ruka Sivého Medveïa silne farbou pripomínala klepeto peèeného raka.
Najlepšie obišiel najmladší bojovník Dlhá Kopija, ktorý sa aj napriek svojmu veku držal poèas celej
namáhavej cesty ve¾mi dobre.
S Poludòového Grooòa sa naša družina pustila dole svahom na nižší kopec, ktorému
dali belosi meno Grooò. Tu aspoò vidíme ïalekosiahlu fantáziu belochov. Každému
tretiemu kopcu dali meno Grooò. Na tomto Grooni postavili Saloon pre trapperov
a trampov, ktorých boli okolité vrchy plné. A tu zaèal Dlhý Nôž zase vymýš¾a•,
že do kaòonov sa dá ís• zajtra ,a že prespa• môžeme nakoniec aj tu. Náèelník
mu samozrejme vyhovel lebo ho už nemohol poèúva•. A tak sme ostali pri saloone. Dlhý Nôž tu našiel
zvleèenú kožu zo štrkáèa ,ale bol príliš lenivý aby ju zobral, a tak sa ju vybrali zobra• ostatní traja
èervení bojovníci.

skaut

TRETÍ ODDIEL V AKCII èas• 4.
ALEBO INDIÁNSKY POCHOD.

Veèer si urobili oheò a uvarili si sladký puding( Aspoò jeden dobrý výmysel
bledých tvárí). Ako si tak sedia pri ohni pripojili sa k nim tri biele squaw, ktoré spali v saloone. Keï
dohorel aj posledný kus dreva odišli biele squaw do saloona a indiáni sa uložili do svojich bizóních
koží a pri pozorovaní krásnych, no vzdialených hviezd a Mesiaca, ktorému už
nechýbalo ve¾a do novu zaspali.
Ráno ich zobudili prvé lúèe slnka, vychádzajúceho spoza Ve¾kej
skalnatej hory. Precitli a zjedli väèšinu
zásob, ktoré im ešte ostali. Vtom ich
zaujala skrotená puma patriaca majite¾ovi
saloonu. Akurát chytila chameleóna a
zaèala sa s ním hra•, no keï ju to prešlo zabila ho a šla po
ïalšieho toho pustila a až tretieho zožrala. Po tomto hroznom
predstavení sa indiáni pobalili a vydali spolu so squaw na cestu do
dediny Stephanová, kde sa od nich squaw oddelili.
Po chvíli sa naša družina dostala ku kaòonom, kde sa to len tak hemžilo bledými tvárami. A tak sa
rozdelili na dve skupiny. Jedna strážila batohy a druhá šla ucti• duchov. Sivý Medveï mal tú smolu, že
mal so sebou svoj prístroj na chytanie duší a Dlhý Nôž si chcel stále da• odchyti• dušu a pritom
nariekal, za ko¾ko koží bude musie• odkúpi• svoje duše na papieri.
Keï si už obe dvojice uctili duchov v nádherných kaòonoch, kde pretekala voda cez pereje a vodopády,
kde rástli mohutné borovice a smreky len na holých bralách a kde žilo mnoho úctyhodných vtákov,
vybrali sa všetci štyria do najbližšej dediny kde chceli nastúpi• na dostavník spoloènosti SAD&CO, no
najbližší šiel až na druhý deò, takže boli nútení ís• do ïalšej dediny
- do rodiska národného hrdinu bledých tvárí, banditu Georga
Jánoshíca. Odtia¾to už mal ís• dostavník, no až o trištvrte
hodiny, a tak si ešte odskoèili Sivý Medveï a Biely Orol
pozrie• sochu tohto banditu, cestou si však Biely Orol
odskoèil zvlaži• si svoje útroby.
Prvý dostavník akosi nešiel, no druhý ich odviezol do
mesteèka Wareen. Tu sa opýtali kadia¾ sa ide do stajne
železného žrebca, no doèkali sa len odpovedí typu:,,
Ja som síce odtia¾to, ale kde je stanica to neviem!”
alebo ,,Oci, kde je tu stanica?” ,,Pôjdete rovno a pri
škole dolu a tam je.” . Rozumnú odpoveï dostali až od
milej starej squaw. A len vïaka nej sa dostali bez blúdenia ku stajni železného žrebca, ktorý ich
odviezol do Wrootok, kde presadli na iného. Tu bol naneš•astie jeden nesmierne otravný biely chlapec,
ktorý im dával neuverite¾ne hlúpe otázky. Na ich a možno aj na jeho š•astie, lebo Dlhý Nôž mal z neho
nervy, o chví¾u vystúpil. Potom už mohli dokonale vychutnáva• jazdu železným žrebcom. Cestou
videli mnoho krásnych vecí. V pozadí pozorovali vrchy Ve¾kej
Vatry. Mladé bizónie teliatka so svojimi mamami. Sivý Medveï
zaželal lovu zdar svojmu bratovi jastrabovi, keï ho zbadal lovi•
na poli, keïže patril do družiny Jastrabov. Pomaly prichádzal
veèer a štyria indiáni uvideli vrcholky tyèí na tí-pí vo svojom
tábore na Little Big Hrone.
Howgh!
dohovoril Sivý Medveï (písal, kreslil Quany)

¼uboš

A teraz, aby porozumeli aj biele tváre...
V ten pamätný piatok sme vstávali o pol piatej a ako som sa
dopoèul, niektorí aj o hodne skôr, pretože rýchlik smer Martin
nám išiel 552 hod. V Martine sme mali na prestup do autobusu
smer Šútovo rovných 10 minút. Až v autobuse sme korigovali
našu koneènú zastávku na Rieku. Pred nami sa èrtal jasný
slneèný deò, aj keï bolo dos• èerstvo.
Cestou v doline sme minuli peknú priehradu, len sme ¾utovali,
že na kúpanie bolo trochu prichladno. A už sa blížime
k Šútovskému vodopádu, pod¾a starej mapy som objavil peknú

biologických spoloèenstiev práve tak, ako iné,
nejedovaté živoèíchy. Živoèíšny jed hadov je iba
prostriedkom na získavanie potravy. Slúži na
usmrtenie koristi podobne, ako pazúry, zobáky,
zuby, èe¾uste iných živoèíchov. Evolúcia prírody
nerozde¾uje vyživovacie uspôsobenia na èestné
a zákerné.
Keï spozorujeme nejakého hada v prírode,
zvyèajne sa z¾akneme. Je to inštiktívna reakcia,
ktorá nás chráni pred možným konfliktom. Toto
z¾aknutie nie je však dôvodom na zabíjanie plaza.
Ako rozlišova• hady? - V prvom momente sa
z¾akneme tak neškodnej užovky, ako aj vretenice.

skaut
Banskobystrický

Pri túrach a táborení v našich lesoch sa •ažko
môžeme vyhnú• plazivému postrachu našich rúbanísk,
strání, lúk a lesov - vretenici. Takmer všetci informovaní
¾udia a príruèky nás upozornia na to, že uhryznutie
vretenicou znamená ohrozenie života. V skutoènosti
je to ove¾a zložitejšie a nie je to také jednoznaèné...
Návšteva lesa nemusí znamena• stretnutie
s vretenicou. Stretnutie s òou sa nemusí konèi•
uhryznutím èloveka. A uhryznutie èloveka sa nemusí
konèi• smr•ou. Možný konflikt èloveka s vretenicou
má po¾ahèujúce i pri•ažujúce momenty.
Èasto poèúvame otázku: Na èo sú na svete jedovaté
hady? Sú súèas•ou prírodného celku, súèas•ou
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roklinu aj keï na novej už nefigurovala. A je tu nádherný vodopád, v mape píšu 38 m. Quany zhadzuje so
seba všetky zbytoènosti na•ahuje plavky a vyráža smer vodopád. Trochu ho zarazili prichádzajúci turisti
resp. turistky, ale prekonáva ostych a vnára sa do vodopádu. Desiatujeme, skromne, èo kto má. Dvíhame
sa a zaèíname výstup na Chleb, Tomy pochoduje cez potok a je prekvapený ako rýchle mu premokajú
kanady. Po zbežnej obhliadke nachádza na kanade rozpáraný šev v dåžke aspoò 10 cm.
Dostávame sa na hole, máme krásny výh¾ad, hoci je máj, tu zaèínajú kvitnú• snežienky a šafrany,
prichádzame k Mojžišovým prameòom, narátali sme
ich devä•, tryskajú zo zeme, ako z osadených rúr,
ja som si ich aj nazval rúrové pramene. Vchádzame
do sedla a ïalšieho sedla, sneh-voda-blato, Tomy
naš¾apuje z¾ahka ako baletka, aby si nepremoèil
kanady. Prechádzame cez snehové polia, keï zrazu
vypadne mapa Quanymu z batoha a robí zjazd do
doliny, Quany bez zaváhania vyráža za òou. Všetko
sa dobre konèí, len mapa je trochu znetvorená.
Obedujeme, už na hrebeni. Vy•ahujem otvarák, na
obed mám ryby, z “otvaráku” sa vyk¾úva krieda,
preto konzervu režem nožom. V tráve okolo nás sú
kvietky, ktoré sú krásne, ale ich nepoznáme. A je
¼uboš
tu klesanie do Vrátnej doliny, je strašné.
Prichádzame ku chate. H¾adáme potôèik. Máme ho. Voda je ale èudnej farby a pramení v chate. Chatár
nám však ukazuje cestu k pramenistej vode. Tomy si dáva v chate kapustnicu a chce telefonova• domov,
ale prešlo ho to. Na veèeru okrem veèere si robíme maškrtku - puding. Varíme ho na plynovom varièi.
Variè je dobrý, Quanymu odpadáva z ešusu väèšina pocínovania samozrejme do pudingu.
Veèer trávime pri ohníku, pridávajú sa k nám aj dievèatá z chaty, rozprávame si príhody veselé i
strašidelné. Hodinu pred polnocou nás dievèatá opúš•ajú. Spíme na lúke pod širákom. Ráno nás budí
slnieèko a všetkým je nám “hoøko”. Všetci sme na karimatkách, okrem Quanyho, toho sme z nej v noci
vytlaèili. Ráno sledujeme maèku, chytá jašterice, za 5 minút ich má zo tri, rátame, èo ich asi zmárni za
jednu sezónu a my rozmýš¾ame, èi zas nechytíme maèku. Quany s Badym idú k prameòu po vodu.
Prinášajú ju akúsi mútnu, vraj sa tam v prameni hrajú “detièky”. A zase je tu klesanie do Štefanovej.
Dnešný celý deò venujeme roklinám - sú prekrásne. Deò beží bez mimoriadnych udalostí, len Tomymu
na batoh cvrkne znaèku akýsi pes, Tomy mu chce zato vykrúti• krk.
Poobede odchádzame do Terchovej na autobus. Na zastávke Bady sedí celý èas pri batohoch, ale
minútku pred odchodom sa nám zrazu stratí. Vyhlasujeme pátraciu akciu, autobus nakoniec stíhame.
Vystupujeme vo Varíne a u miestnych sa informujeme, kde majú stanicu, s hrôzou zis•ujeme, že to
nevedia. Nakoniec sa to predsa len dozvedáme od tých skôr narodených. Prestávku máme ešte vo
Vrútkach, kde prestupujeme na ïalší vlak. Bady s Tomym jedia sáèkovú polievku, samozrejme surovú a
ve¾mi si ju pochva¾ujú. A tu vlastne kdesi konèí náš príbeh... ¼uboš

Prvý signál je nešpecifický. Pozor had! Potom
zaèneme reagova• uvážlivejšie. Je to had jedovatý,
alebo nejedovatý? Lenže v rozlišovaní je problém. Ide
o odlíšenie našej jedovatej vretenice od ostatných
našich štyroch nejedovatých užoviek pod¾a
vzh¾adových telesných znakov. Naj¾ahšie sa od
vretenice rozlišuje užovka obyèajná. Neškodná
užovka obyèajná má na hlave za spánkami ve¾mi
nápadné dve biele alebo žlté polmesiacovité škvrny,
po jednej na každom spánku. Tie priam udrú do oèí
pozorovate¾a. Žia¾, je tu aj opaèný extrém. Neškodná
užovka hladká sa ve¾mi podobá vretenici obyèajnej,
pretože máva na chrbte podobnú kresbu ako
vretenica. Na toto sfarbenie èasto dopláca, hoci kresba
vretenice pripomína k¾ukatú èiaru, kým kresba užovky
hladkej kresbu “zipsu”. Pre užovku hladkú býva
osudné aj to, že neraz žije na podobných miestach
ako vretenica a pripomína ju aj ve¾kos•ou. Nedá sa
celkom spo¾ahnú• ani na povestnú k¾ukatú èiaru na
chrbte vretenice. Jednak vieme, že podobnú kresbu
ma• neškodná užovka hladká, jednak existujú èierne
odrody vreteníc bez tejto kresby, alebo s kresbou
slabo vidite¾nou. Vo všeobecnosti sa dá poveda•, že
vretenice patria medzi naše najmenšie hady.
Dosahujú dåžku 60 až 80 cm. Trojuholníková, málo
zaoblená hlava je z boèného profilu ploská a býva
pomerne tenkým krkom ostro odèlenená od
ostatného tela. Zrenica oka je štrbinovitá.
Riziko a úniková hranica - Reèi o tom, ako
vretenice skáèu na èloveka, alebo ho
prenasledujú, sú iba fantázie.
Vretenica je dos• plachá a poväèšinou sa
pred èlovekom vèas skryje. Všetky jedince
sa však nesprávajú rovnako placho. Ve¾a
závisí od kondície plaza, dennej doby, jeho
nasýtenosti alebo nenasýtenosti, od poèasia
a iných faktorov. Najväèšie riziko pre èloveka
údajne nastáva vtedy, keï sa skrehnutá
vretenica po chladnej noci vyhrieva
v prvých ranných
lúèoch slnka.
Je
málo
pohyblivá a
aktívna, aby vèas utiekla, no predsa len dos• aktívna
na to, aby èloveka uhryzla, ak na òu stúpi, alebo sa
k nej dostane hrozivo blízko. Plaz sa vtedy cíti
zaskoèený.
Èlovek je tvor denný, vretenica noèný, aspoò v zmysle
najväèšej aktivity. Býva teda pomerne málo príležitostí
na vzájomné stretnutie. Lenže vretenica neprespí celý
deò v úkryte, potrebuje sa - ako živoèích s premenlivou
telesnou teplotou - aj vyhrieva• na slnku. Vtedy býva
nepozorná a •ažkopádna.
Prvá pomoc - Na prvú pomoc nájdeme v literatúre dos•
protireèivých názorov. Pod¾a novších poznatkov
neodporúèa sa ranku vysáva• ústami. Veï ktože má

v strednom alebo v pokroèilom veku dokonale
zdravú ústnu sliznicu? Trhlinky v sliznici môžu by•
vstupnou bránou pre hadí jed. Ak postihnutému
èloveku vysaje ranku iná osoba, môže sa
intoxikova• aj ona. Ak si ju postihnutý vysáva sám,
pri poškodenej sliznici úst vlastne jed
nezneškodòuje, ale vstrebáva inou cestou. Pri
neopatrnom prehltnutí by sa vlastne niè nestalo,
keby zažívacia rúra ranku vysávajúceho èloveka
bola absolútne neporušená. Hadí jed sa v zažívacej
rúre rozkladá ako každá iná bielkovina.
Novšia literatúra neodporúèa ani drastické
rozrezávanie postihnutého miesta. Na vypa¾ovanie
ranky h¾adia odborníci skepticky. Odporúèa sa
vytláèa• kanáliky vpichov po hadích zuboch, necha•
z nich odtiec• èo najviac infikovanej krvi. Ranku
na konèatinách podväzujeme ovínadlom,
vreckovkou, opaskom a to nieko¾ko cm nad òou
smerom k trupu, teda v smere prúdenia krvi do
vnútra tela. Toto zovretie posúvame po 15 minútach
o 10 až 20 cm bližšie k trupu tak, že
predchádzajúci pás uvo¾níme až po založení
ïalšieho. Ranku po vytláèaní dezinfikujeme
roztokom hypermangánu, peroxidom vodíka alebo
iným dezinfekèným prostriedkom.
Najvýhodnejšie: predís• konfliktu - Najvýhodnejšia
je opatrnos•. Pri rozhàòaní vegetácie treba si
pomáha• palicou, lebo
otrasy
pôdy
a
rastlinstva môžu
vretenice registrova•
a vèas sa ukry•.
Neprehmatávajme
holými rukami
v e g e t a è n ý
k o b e r e c ,
nevsúvajme ruky do
starých
pòov,
stromových dutín a štrbín
v skalách. Nelíhajme a
nesadajme si na nepreh¾adné
miesta. Nezabúdajme na poriadnu obuv!
Tento malièký had sa dostane len na naše nohy,
asi do výšky priehlavka, nanajvýš lýtka. Silné
gumené alebo kožené èižmy, prípadne vibramy,
sú dobrou ochranou. Pri kontakte s vretenicou sú
rizikovou zónou najmä nohy. Kto vie, že jedovaté
zuby vretenice dosahujú dåžku 5 mm, vie si vybra•
spo¾ahlivú ochranu v podobe obuvi a obleèenia.
Prevzaté z èasopisu Rodina 3/92

LESNÉ NOVINY...

najmä historických bojových vozidiel pri pamätníku. Pred obedom ešte absolvujeme prehliadku zbierok
minerálov a drahých kameòov vo firme ELGEO. Potom už len obed, balenie a rozlúèka na parkovisku pri
Drukose. Dni, ktoré sme strávili spoloène s Kondormi, sú tak krátke a my by sme toho chceli ešte to¾ko
preži•, absolvova• a ukáza•. Preto hneï zaèíname plánova• trasy a program na budúcu návštevu. Posledné
Nazdar a š•astnú cestu. Stretneme sa v októbri na ïalšom roèníku Memoriálu KHM v Litomìøiciach.
Ben

DESATORO UŽÍVATE¼A SKAUTSKEJ
CHATY V HARMANCI
6. Nenechávaj v chate zvyšky jedál a neumyté
1. Neniè chatu a jej zariadenie! Slúži nám
všetkým!
2. Poèas pobytu na chate prispej nieèím k jej
dokonèeniu alebo zve¾adeniu.
3. Udržiavaj èistotu v chate a v jej okolí! Odpadky
odnes zo sebou alebo
ulož na vyhradené miesto!
4. Pri kúrení v peci buï opatrný! Pri odchode
musí by• pec vyhasnutá a
vyèistená!
5. Poškodenie zariadenia alebo stratu z
inventára chaty nahlás správcovi!

riady!
7. Pred odchodom z chaty priprav drevo a triesky!
8. Spotrebované suroviny a potraviny (svieèky,
so¾, cukor, èaj) nabudúce
doplò!
9. Zapíš sa do knihy návštev!
10. Pred odchodom uzavri všetky okenice
(nepoškoï závity na skrutkách) a
presvedè sa, èi je uzamknutá povala. Na
vchodových dverách zamkni
dve kladky!
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pán tam len sedel a urèite cítil uprené poh¾ady
zvedavých cestujúcich, ktorí si o òom už asi
pomysleli svoje. Tí, ktorí stáli vzadu ani netušili,
ako nevinne sa stal obe•ou ¾udskej nenávisti a
zloby. Jeho oèi sa smutne leskli a v poh¾ade sa
zraèilo sklamanie. Podarená rodinka vystupovala
na Huštáku prednými dverami.
Cestou zvalcovali všetkých
nastupujúcich a jedna z tých
dvoch “dám” ešte treskla o sklo
pri jeho hlave. Keï sa už koneène
zatvárali dvere, ešte stále bolo
zvonka poèu• vulgárne nadávky na
jeho osobu. V tom okamihu som
pocítila ako sa mi slzy
tisnú do oèí. Žiadalo sa
mi podís• dopredu a
poveda• mu nieèo
pekné. Práve ma však
niè nenapadlo a asi by
som v sebe nenašla tú
odvahu. Vystúpil v Národnej aj so svojou
manželkou, ktorá sa k nemu pridala bohvie preèo
až vonku. Dlho som za ním pozerala ako pomaly
krivká opierajúc sa o svoju drevenú baku¾u hore
ulicou Tú scénu som potom v ten deò mala pred
oèami znovu a znovu, a hrozne som túžila po tom,
aby som vtedy ten trolejbus nestihla
Linda

skaut

Bolo nádherné aprílové popoludnie, ortu• v teplomeri
vystúpila na dvadsa• stupòov Celzia. Ledva som
stihla trolejbus do mesta, bol už znaène preplnený,
no ešte na poslednú chví¾u nastúpili dve ženy s asi
pä•roèným die•a•om. Už zïaleka sme my cestujúci
poèuli ich hlasný rozhovor. Vtedy sme mu však
nevenovali ve¾kú pozornos•. Chlapèek sa “usadil”
ved¾a staršieho pána ktorý sedel hneï na prvom
sedadle. Asi minútu som malého
nezbedníka pozorovala. Istým
spôsobom k¾aèal na
sedadle a predvádzal
všetkým okolo svoje
hmaty z kick - boxu. Jeho
nohy neúprosne kopali do
všetkého okolo seba. Jediný,
kto tu trpel okrem úbohého
špinavého sedadla, bol ve¾mi sympatický
deduško. Len k¾udne sedel a mlèky
znášal jeho èasté kopance. Ženy,
zrejme sestry, tomu nevenovali
pozornos•, až kým starèek celkom mierne
nenapomenul chlapca aby sedel slušne. Nemyslel
to však zle a v jeho slovách nebolo ani stopy po
hneve. No, ženy sa ihneï doòho pustili: “To nemôžete
malému die•a•u takto hovori•, to nie je dospelý. Máte
vy vôbec vnúèence? Vy ste storoèný dedo a on má
ešte len pä•”. A to nemôžem napísa• všetko, lebo
by sa spolu so mnou èervenal aj papier. Ten starý

Banskobystrický

KTO JE NA VINE...???!!!

MôJ PRIATE¼ MEDVEÏ
Robert Franklin Leslie
Kedyko¾vek mal potom Bosco hravú náladu, dovolil som mu,
aby ma vá¾al, ako len chcel, no sám som nikdy viac proti nemu nezdvihol ani prst.
Keï zaèal by• príliš hrubý, predstieral som, že som màtvy. Vtedy ma hneï obrátil,
oblizoval mi tvár a kòuèal. Aby vybil svoju prebytoènú energiu, preháòal sa niekedy vo ve¾kých kruhoch,
prièom sa dostával do takého tempa, že by sa mohol vyšplha• na vrchol najvyššej jedle. Keï sa potom
vracal na táborisko, nebol ani trocha zadychèaný. Fuèal iba vtedy, keï sme boli dlhšie na prudkom
slnku, lebo bol smädný.
Nechcem prisudzova• Boscovi schopnosti a charakterové èrty, ktoré nemal, alebo zvelièova• tie, ktoré
mal. Bral som ho jednoducho tak, aký bol, so všetkými normálnymi vlastnos•ami jeho rodu, ktoré sú
bez akéhoko¾vek zvelièovania prekvapujúce. Odhliadnuc od toho, že som mu dal meno Bosco, nepokúšal
som sa nikdy ho cvièi•, naopak, zo všetkých síl som sa usiloval o to, aby som sa mu stal ozajstným
medvedím bratom.
Ako každý citlivý cicavec, bol i Bosco náladový.
Keï bol vážny, bol smrte¾ne vážny, keï bol
samopašný, stal sa vulkánom. Vo svojom
mocenskom postavení nepripúš•al Bosco od
prírody nijaký zákaz a ja som sa vystríhal
pred akýmko¾vek, hoci aj najopatrnejším “nie”.
“Rozhovory” s Boscom
Hoci bol Bosco vo svojom obvode nesporným
samovládcom, považoval ma zrejme za
seberovného. Èoskoro ma oboznamoval s reèou
poh¾adom. Ako sa len taký medveï vie pozrie•
do oèí! Najskôr to èloveka vydesí - ale potom je to
ve¾mi ¾ahko zrozumite¾né. Èasto sme tak presedeli
Quany
pri táborovom ohni dlhé hodiny a “rozprávali” sme
sa. Každú chví¾u, akoby chcel potvrdi•, že ma rozumie, položil svoju •ažkú tlapu na moje rameno.
Hoci pri svojej obrovitosti a sile bol pre väèšinu ostatných zvierat nedotknute¾ným, mal predsa svoje
komplexy strachu. Najviac sa bál hromu a blesku. Vtedy sa schovával. Postrachom preòho boli aj sojky.
Keï v honbe za potravou krúžili nad naším táboriskom, škrekotali a dorážali, Bosco im zdesene unikal
z doh¾adu.
Vždy znova ma udivoval Boscov neuverite¾ne jemný èuch. Neraz , keï tak za mnou •ažkopádne klusal,
odrazu sa zastavil, zaòuchal a hneï bežal na urèité miesto. Zvyèajne to bol ve¾ký masívny hríb vo
vzdialenosti dvesto metrov, alebo dobre maskovaný úkryt zimných zásob niektorých hlodavcov na druhom
brehu rieky, alebo husté malinèie na opaènej strane vrchu.
Raz popoludní sme sa prechádzali pustatinou s kríkovitým porastom. Bosco sa odrazu postavil na
zadné nohy a vyrazil svoje známe “múú”. Široko-ïaleko som nezbadal niè znepokojujúce, ale Bosco
stál ïalej v strehu a nedovolil, aby som pokraèoval ïalej v ceste. On sám sa dal do behu, zavrèal - a
v tom momente sa to peklo zaèalo. Za každým väèším kríkom sa vynoril stojací medveï. Jeden èierny,
iný hnedý, škoricovo sfarbený a ïalší farby šampanského vína - zrejme odrody toho istého druhu. Boli to
všetko mladé, asi dvojroèné zvieratá, nerovnocenní protivníci môjho Bosca. Ako tank sa vrhol na
najbližšieho z nich a skôr, ako sa tento stihol pozbiera•, vyradil už ïalšieho. Až po poslednom kole si
gladiátor spomenul na mòa a pribehol ku mne zdravý a ví•azný.
Toho veèera sme sedeli dlhšie ako inokedy pri ohni. Bosco ma neprestajne láskavo poštuchoval rypákom,
kládol mi labu na rameno, ve¾a rozprával a dlho sa mi pozeral do oèí. Až potom ma nechal ís• spa•. Vo
svojej nevedomosti som sa domnieval, že to sú dôsledky popoludòajšieho boja. Takmer celú noc bol
Bosco preè. Na druhý deò som mal pocit, že èosi nie je v poriadku. Bosco sa vôbec nezaujímal o
potravu a bol mi neustále v pätách. Keï som sa neskoršie obzeral po vhodnom táborisku pri vode, tu sa
zviera naraz otoèilo a dalo sa do rýchleho klusu priamo na svah, z ktorého sme predtým
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- pracuje pravidelne

M.
Minehaha
Miška
Mravec
Mroko
Muška
Nandy
Olèa
Panda
Plamienka
Polárka
Quanab
Ravy
Rys
Silvia
Skalka
Šidlo
Tomy

- M. Krištof
- Ivana Párièková
- Michaela Vlèková
- Karol Karonczi
- Marián Strelec
- Anna Harmaniaková
- RNDr. Ferdinand Laffers
- Viola Balážiová
- Lucia Nedìlová
- Beata Seberíniová
- Elena Korcsogova
- Martin Miòo
- Michal Moravec
- PhDr. Jozef Balážia CSc.
- Silvia Hybaèková
- Andrea Danczová
- Barbora Zarembová
- Milan Toman
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- èlánky
- básne
- èlánky
- èlánky
- básne
- èlánky, kresby
a
nd
- èlánky, fotky
Pa
- èlánky
- èlánky, preklady
- èlánky
- èlánky
- èlánky
Lin
da
- èlánky
- èlánky
- èlánky
Fero
- èlánky
- èlánky, kresby
- èlánky, kresby
- èlánky, kresby, fotky,
tvorba èasopisu
- èlánky
Olèa
- èlánky
- èlánky
- èlánky
- èlánky, kresby
ule
- èlánky
mb
- èlánky, kresby
Ba
- preklady, tvorba èasopisu
- básne
- èlánky
- kresby
- èlánky, kresby
- èlánky, kresby, fotky
- èlánky, tvorba èasopisu
- èlánky
Minehaha
- èlánky
- èlánky, obrázky
- èlánky, kresby
Qu
any

- Dominik Badúšek
- Renáta Ivanièová
- RNDr. Alois Vitásek
- Michala Vlèková
- Anna Marzecová
- Adam Èunderlík
- Vladimír Dropèo
- František Repkovský
- Ing. Ivan Koubek
- MVDr. Juraj Svetlanský
- Anna Štifnerová
- Anka Kubánová
- Jana Èervenková
- Jozef Snopko
- Miroslav Dobrovolný
- Milan Halml
- Boris Kužma
- Linda Balážiová
- Ing. ¼uboš Balážia

Ak som na niekoho zabudol,ak môže, nech mi to prepáèi, polepším sa v ïa¾šom èísle.
¼uboš
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Bady
Bambule
Ben
Bobor
Bzuèo
Èaky
Èlupko
Fero
Goro
Grizly
Halina
Ibis
Jana
Josy
Jupiter
Kuèy
Kuzy
Linda
¼uboš

Nepríjemné kožúšky.
Plesne a mikroskopické huby tvoria èasto súvislé povlaky na organických
látkach, najmä na nevhodne uložených potravinách. Mnohé plesne produkujú jedovaté látky - toxíny,
ktoré nezostávajú v ich bunkách, ale prechádzajú do okolitého prostredia. Keï sa zo skonzumovanými
potravinami dostanú do ¾udského tela, môžu vážne poškodi• niektoré orgány. Preto plesòami napadnuté
potraviny nestaèí oèisti• - musia sa celé zahodi•. Plesní a húb je ve¾a druhov, no nie všetky vytvárajú
pre èloveka nebezpeèné látky. Naopak mnohé z nich sú užitoèné. Èo by sme bez nich nemohli ma• ...
vymenujte aspoò 5 produktov (za každý 2 body)
Pripravil ¼uboš

Linda
Kto uhádne, èo je na obrázku ? - 10 bodov.

Kto vie ako sa volá táto rastlina

Tri zo štyroch obrázkov oznaèených písmenami sú
èasti obrázka v¾avo. Na ich urèenie máte jednu
5 bodov
minútu

¼uboš
V tomto èísle by som Vás chcel zoznámi• s èlenmi redakènej rady. Dlho som rozmýš¾al, kto vlastne
je a nie je èlenom rady a dospel som k názoru, že tam patria všetci tí, èo si dali tú námahu a prispeli
hoc i jediným jednym èlánkom, jedinou kresbou.

AK VIEŠ, TAK NÁM TO POVEDZ...
AK CHCEŠ, TAK SA ZASMEJ...
AK SI RÝCHLY, TAK UTEKAJ...

10 bodov

s
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Ry

Banskobystrický

REDAKÈNÁ RADA
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zišli. Nevolal som za ním, keï sa plnou parou hnal cez vrch, a ani len raz sa neobzrel. Keï som si toho
veèera varil jedlo, pošku¾oval som jedným okom po vrchole pahorku, a potom som dlho nezaspal a
èakal na studený òucháè. Na druhý deò som sa cítil celkom opustený ...
Vedel som, že svojho ve¾kého brata Bosca nikdy viac neuvidím. Ale zanechal mi spomienku na priate¾stvo
medzi èlovekom a zviera•om.

Správne odpovede.

Ako do...padol
zber...

Šidlo 60 Kg
Panda
50 Kg 35
Igor Tlášek
Kg

Quany 35 Kg
Anonym 35 Kg

Správne riešenie

2

1
9

8
4

Za kvízy a sú•aže bolo
za mesiac máj rozdelených 42
bodov.
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, alebo E-mail-om na adresu „lubos.balazia@st.sk“.

skaut
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Viete, kto je na obrázku vyobrazený???
10 bodov

Banskobystrický

Na jednom z obrázkov èosi chýba, prídeš na to_

SKAUTING AKO ŽIVOTNÝ ŠTÝL
Banskobystrický

Január
Josy kvíz a, z Rumúnska
Február
Josy kvíz: zápalky vysušíme za uchom, vo vlasoch
šišky jedle, tis nemá šišky
Marec
rieka Hron
na obrázku je šiška z borovice
Apríl
bojovník apaèov Geronimo
kraje - Bratislavský - Bratislava, Trnavský - Trnava,
Nitriansky - Nitra, Trenèiansky - Trenèín, Žilinský Žilina, Banskobystrický - B.Bystrica, Prešovský Prešov, Košický - Košice,
na obrázku je muš¾a
Máj
užitoèná burina - púpava, pàh¾ava, nevädza,
pastierska kapsièka, praslièka...
obce v Kremnických vrchoch - Badín, Pršany,
Malachov, Králiky, Kordíky, Harmanec....
na obrázku je plod z lotosového kvetu

V dòoch 1.-4. Júna 1998 sa
uskutoènil štvrtý roèník Envirofilmu
Banská Bystrica - medzinárodný
festival filmov, televíznych programov
a videoprogramov s tematikou
ochrany a tvorby životného
prostredia.
Tento roèník mal Slovenský
skauting možnos• sa priamo
aktívne zapoji• do tohto podujatia,
prezentova• sa pred verejnos•ou.
Predstavil sa ukážkou skautského
tábora a fotografiami z èinnosti Èlupko
Slovenského skautingu a èinnosti
banskobystrického skautingu. Enviromentálna
výchova v skautingu bola, je i naïalej zostáva
najdôležitejším prostriedkom formovania
osobnosti skauta. Skauting už od svojho vzniku
prakticky realizuje to o èo sa snažia rôzne
organizácie na ochranu životného prostredia.
Šiesty bod skautského zákona znie: “Skaut je
ochrancom prírody a cenných ¾udských
výtvorov. Pre skauta je príroda nevyèerpate¾ným
zdrojom energie.
Za výdatnú pomoc pri zabezpeèení zdarného
priebehu podujatia chceme sa touto cestou
poïakova• p.Alene Kostúrikovej.
Rys

Snímka TASR - Jozef Ïurnik

Na 4 roèníku Medzinárodného festivalu Envirofilm ´98 v Banskej Bystrici aj malí skauti z miestnej
organizácie propagujú svoj životný štýl, v parku pod muzeom SNP. (SR 4.6.98)

Banskobystrický skauting sa aktívne podie¾a na zlepšení zdravotného stavu mládeže tým,

že svoju èinnos• v maximálnej miere uskutoèòuje v prírode. Dokumentuje to - fotografiami z èinnosti
banskobystrického skautingu na podujatí, ktoré realizuje nadácia ZDRAVÌ MESTO, Banská Bystrica
2000 v dòoch 8. - 9. Júna 1998.
Rys

Prajeme vám príjemné prežitie letných prázdnin, slneèné
tábory, kopu pekných zážitkov, hromadu nových priate¾stiev.
Stretneme sa spolu zasa v septembri
red.
SLOVENSKÝ SKAUTING - OKRESNÁ RADA
Kollárová 50, 974 01 Banská Bystrica
Na PC spracoval ¼uboš & Rys
Graficky upravil ¼uboš
E-mail „lubos.balazia@st.sk“
Èasopis podporila: KN ZM B. Bystrica
Sure-a
Vytlaèila: Sure-a

