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  skaut
SKAUTING

- JEHO PODIEL NA FORMOVANÍ OSOBNOSTI.

 Koho mo�no pova�ova� za osobnos�?
Z psychologického h¾adiska za osobnos� pova�ujeme ka�dého èloveka, bez oh¾adu na

farbu pleti, pohlavie, vzdelanie, vek, zdravie, èi je, alebo nie je psychicky normálny, èi pozitívne alebo
negatívne zasiahol do diania spoloènosti. Osobnos�ou sa èlovek nerodí. V osobnos� èlovek dospieva,
dozrieva v priebehu svojho �ivota. Formovanie osobnosti je proces, ktorý zaèína narodením a konèí
smr�ou.

Ka�dý èlovek ako osobnos� je jedineèný, neopakovate¾ný. Ka�dý èlovek, èo do vonkaj�ieho
vzh¾adu, mô�e ma� svojho dvojníka, no nikto nemá dvojníka po stránke psychickej. Preto mo�no
kon�tatova�, �e ka�dý z nás je jedineèný - unikátny, neopakovate¾ný a v tejto súvislosti aj nenahradite¾ný.

Èinitele pôsobiace na vývin osobnosti :  Vnútorné èinitele - dediènos�
 Vonkaj�ie èinitele - prostredie, výchova

Vnútorné èinitele - dediènos�.
      Ka�dý z nás  pri príchode na tento svet - narodením - si priná�a od rodièov, starých

rodièov, prarodièov dedièstvo - génovú výbavu, v ktorej je obsiahnutá daná kvalita ná�ho
organizmu a tým i nasmerovanie ná�ho ïal�ieho telesného a du�evného rozvoja. Tvorí
východiskovú základòu, z ktorej zaèína ná� �tart do �ivota. Zále�í u� len od vplyvu prostredia a výchovy
a predov�etkým od nás, èi svojou èinnos�ou získané dedièstvo zve¾adíme alebo ho premárnime.

Z èoho pozostáva toto dedièstvo ? Patrí tam:
stavba tela (postava - celkový vzh¾ad, farba vlasov, oèi),
temperament - rozumieme tempo priebehu - rýchlos�, pomalos�, pru�nos� ná�ho konania, intenzitu
ná�ho pre�ívania. Temperament  sa prejavuje  v ka�dej situácii - pri práci, pri odpoèinku, v uèení, pri
myslení, rozhodovaní, konaní. Ovplyvòuje výrazovos� citov, mimiku, pantomimiku,
 intelekt - (rozumová schopnos� rie�i� vzniknuté situácie, predvída� mo�né dôsledky ná�ho rozhodnutia,
h¾ada� optimálne rie�enie, schopnos� uèi� sa, vedie� vyu�i� získané poznatky),
vlohy - anatomicko-fyziologické predpoklady, zmyslová vybavenos� organizmu pre schopnosti (nadanie,
talent) ako sú - hudobný sluch, zruènosti, umelecké sklony, sklon k prírodným, resp. k spoloèenským
vedám, teda sklony - dispozície, ktoré sú nasmerované
pre ná� ïal�í rozvoj. Dedíme  v�ak aj dispozície, ktoré
nám zni�ujú, zhor�ujú, oslabujú kvalitu, vybavenos�
ná�ho organizmu, s�a�ujú na�u situáciu v �ivote. Do
tejto výbavy patria aj rôzne sklony -  dispozície ako:
náchylnos� k rôznym  chorobám - cukrovka, zní�ená,
zhor�ená èinnos� resp. defekty niektorých orgánov -
srdca, peèene, �lèníka, pankreasa, zmyslové defekty
(poruchy zraku, sluchu), kon�trukèné, telesné defekty,
zní�ená obranyschopnos�, odolnos� organizmu
(imunitný systém).

To, èo si priná�ame ako dedièstvo pri narodení,
tvorí základnú výbavu pre zaèatie formovania osobnosti
(bude nás sprevádza� po celý �ivot). Zále�í na nás,
ako s týmto dedièstvom budeme narába�, do akej miery
ovplyvnia vonkaj�ie èinitele na�e konanie, na�e ïal�ie
smerovanie.

Vonkaj�ie èinitele: prírodné  prostredie,
spoloèenské prostredie, výchova.

Prírodné prostredie. Je rozdiel, èi �ijeme za
polárnym kruhom, v miernom, subtropickom alebo
tropickom zemepisnom pásme. O severanoch sa
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hovorí, �e sú chladní, o ju�anoch, �e  sú temperamentní. Èi si to uvedomujeme alebo nie, sme
determinovaní prírodným prostredím, prispôsobujeme sa podmienkam, v ktorých �ijeme. Prejavuje sa to
i v telesnom vývine - v pohlavnom dospievaní. Aby si Eskimák mohol zalo�i� rodinu, zabezpeèi� ju po
ka�dej stránke, aby mohol pre�i� v nároèných prírodných podmienkach, musí by� telesne, fyzicky i
psychicky zdatný, zrelý, preto i pohlavné dozrievanie sa posúva  do vy��ieho veku.

 Mô�eme to aplikova� i na na�e podmienky, keï porovnávame �ivot na�ich ¾udí �ijúcich na Orave,
Kysuciach  s tými, ktorí �ijú v ju�ných èastiach Slovenska. Prírodné podmienky ovplyvòujú, usmeròujú
ich spôsob �ivota,  správania sa, prácu , záujmy, vz�ah k prírode.

Spoloèenské prostredie - spoloènos�
Aby bol èlovek èlovekom, musí �i� v ¾udskej  spoloènosti. Od narodenia sa  zaraïuje do rôznych

organizácií, spoloèenstiev ako - rodina, �kola, záujmové krú�ky, �portové organizácie, mláde�nícke
organizácie, rôzne skupiny,  ktorých spája spoloèný záujem, spoloèný cie¾, smerujúci k uspokojeniu
ich potrieb. Základnou bunkou spoloènosti je predov�etkým rodina, ktorá zastáva rozhodujúcu
rolu  pri formovaní osobnosti, najmä v pred�kolskom a �kolskom období. Postupne sa vplyv rodiny
zni�uje (najmä v puberte), narastá proces osamostatòovania sa, sebarealizácie, snaha ís� vlastnou
cestou. Jedinec sa vèleòuje  do spoloènosti, overuje si do akej miery je ochotná ho akceptova�, prija�.
Prispôsobuje  sa im, preberá niektoré spôsoby správania, získava nové poznatky, skúsenosti, pod
vplyvom ktorých sa mení, pretvára. Neostáva v�ak len pri prispôsobovaní sa, zaèína sám aktívne zasahova�
do diania skupín, ktorých je èlenom.

Výchova. Keï sa chceme venova� nejakému koníèku (akvaristike, chovu holubov, pestovaniu
kaktusov), sna�íme sa získa� èo najviac informácií. Zadová�ime si  potrebnú odbornú literatúru, ktorú si
svedomite pre�tudujeme. Radíme sa s odborníkmi s praktikmi. Postupujeme uvá�ene, systematicky -
pridà�ame sa doporuèených rád, pokynov. Ak sa nám nieèo nepodarí, h¾adáme príèiny neúspechu,
radíme sa s odborníkmi, praktikmi, aby sme dosiahli èo najlep�ie výsledky.  Získavame tak cenné
skúsenosti, ktoré vyu�ívame na skvalitnenie na�ej práce. Rad�ej sa pouèíme na chybách druhých ne�
vlastných.

Pokia¾ ide o výchovu detí, mláde�e, akosi nepova�ujeme za potrebné postupova� obdobne. Na
výchovu sa cítime by� dostatoène pripravení aj bez odbornej prípravy. Neuvedomujeme si, �e èlovek je
tvor neporovnate¾ne zlo�itej�í ne� nejaká rastlina alebo �ivoèích. Zvieratá v svojej èinnosti sú geneticky
naprogramovaní, riadia sa pudmi a in�tiktami. Zvieratá sa len prispôsobujú podmienkam v ktorých �ijú.
Èlovek doká�e prostredie, podmienky, v ktorých �ije meni�, prispôsobova� sebe. Èlovek je tvor mysliaci,
doká�e svoje pudy, in�tikty regulova� (vyvoláva�, tlmi�, ovláda�, riadi�, usmeròova�). U �ivoèíchov mo�no
predvída� ich správanie - na základe výcviku, drezúry. U èloveka predvída� je  zlo�itej�ie. Aj keï èlovek
má vytvorené zautomatizované úkony (obdobne ako zviera), doká�e ich v zmenených podmienkach,
situáciách  patriène modifikova�, upravi�.

Aké miesto vo výchove mláde�e zaujíma skauting.? V èom sa lí�i od iných organizácií,
v èom spoèíva jeho podiel na formovaní osobnosti? Skauting od iných organizácií sa lí�i �ir�ím
záberom èinnosti, zameraním sa na mláde� v najkritickej�om období - od 7 a� 18 roku. Lí�i sa  náplòou
èinnosti, vhodne volenými výchovnými prostriedkami dop¾òa mozaiku formovania osobnosti mladého
èloveka. Dáva mu to, èo nemô�e da� rodina, �kola a iné spoloèenské in�titúcie, ktoré sú vo svojej
èinnosti úz�ie zamerané.  Platí to aj opaène, skauting nemô�e da� to, èo dávajú uvedené in�titúcie
(nemô�e nahradi� �kolu, rodinu, iné in�titúcie) Navzájom sa dop¾òajú, podporujú, podmieòujú. Ka�dá
z uvedených in�titúcií prispieva tým, èo je pre òu príznaèné, podstatné. Skauting doká�e vhodne zladi�
svoju èinnos� s uvedenými in�titúciami tým, �e re�pektuje ich zámery, opiera sa o v�etko pozitívne èo
získali v iných in�titúciach a sna�í sa získané skúsenosti vyu�i�, zúroèi� v svojej èinnosti.

 Od skauta sa vy�aduje, aby si plnil povinnosti (rolu) èlena rodiny, v �kole svoje �kolské povinnosti
(rolu �iaka), a v spoloènosti sa podriadil platným spoloèenským normám (v role obèana). Ka�dá skupina
má vytýèený cie¾, ktorý sa sna�í prostredníctvom èinnosti svojích èlenov realizova�. Aby sa mohol tento
cie� realizova�, musí dôjs� v skupine k rozdeleniu úloh, rol. Ka�dý èlen v skupine má urèité postavenie,
zastáva urèitú rolu (úlohu), ktorá vy�aduje plnenie si povinnosti vytýèených rolou. Rola vodcu oddielu je
iná, ne� rola radcu, pokladníka, zdravotníka.
 Z uvedeného vyplýva zlo�itos�  formovania osobnosti. Ka�dý z nás je determinovaný (ohranièený,
vymedzený) jedineènos�ou dediènej výbavy (telesnou, psychickou), jedineèným  prostredím
(prírodným a spoloèenským) a jedineènos�ou nami prijímaných, resp. odmietaných výchovných
vplyvov.

          Rys - PhDr. Jozef Balá�ia, CSc.

JASKYÒA MÀTVYCH NETOPIEROV.
Nové objavy v jaskyni màtvych netopierov
Struèné zhrnutie èinnosti od objavu do r. 1993
  Jaskyòa màtvych netopierov sa nachádza v

Ïumbierskej èasti Nízkych Tatier, v masíve Kozích
Chrbtov. Malé jaskyne tu boli známe od nepamäti.
A� v pä�desiatych rokoch ná�ho storoèia zaèala táto
lokalita zaujíma� aj speleológov. V tejto dobe bola
objavená aj 30 metrová jaskynka, pomenovaná
(pod¾a mno�stva netopierích kostí hneï za vchodom)
Jaskyòa màtvych netopierov (JMN). Preto�e Kozie
Chrbty sú relatívne malý vápencový hrebienok
vklinený medzi �ulové svahy okolitých vrchov
(Ïumbier a Ve¾ký Gápe¾), geologické posudky
nepripú��ali existenciu tak rozsiahleho jaskynného
systému. Hrúbka vápenca bola odhadovaná na 20-
30 m. Evidentné prievany v zasutených (aj vo¾ných!)
vchodoch boli oznaèené za svahové.
  V roku 1981 trojica jaskyniarov, nedbajúca na

názor odborníkov, prenikla bez väè�ej námahy do
skutoèného jaskynného systému. U� v prvý deò
pre�li asi 1 km. V nasledujúcich rokoch sa då�ka
jaskyne zväè�ovala hádam na ka�dej akcii o nieko¾ko
sto metrov.

Stav prieskumu a celková charakteristika JMN do r. 1993
   Do roku 1993 bolo v podzemí Kozích Chrbtov

známych asi 8 km priestorov, z toho pripadalo na
JMN asi 7700 m, na asi 10 ostatných jaskýò
zvy�ných 300 m. Jaskyòa mala 7 vchodov - pä�
prirodzených a dva umelo prekopané. Prevý�enie
jaskyne bolo 300 metrov (od 1392 do 1692 m.n.m.).
Pre JMN sú charakteristické dlhé horizontálne
chodby poprepájané �ikmými stupòami èi
priepas�ami s håbkou od 5 do 30 metrov. Horizonty
mô�eme zaradi� do pribli�ne 14 poschodí.
Najmohutnej�ím poschodím je siedme vo vý�ke
1520 m.n.m. Na òom vznikli aj najväè�ie dómy tejto
jaskyne. Bystrický dóm, najmohutnej�í z nich, má
objem viac ako 50.000 m3, maximálne rozmery
80∗40∗40 m. Je to druhý najväè�í podzemný
priestor Slovenska. Napriek základnému deleniu na
horizonty a vertikálne prepoje je charakter JMN ve¾mi
rozmanitý. Ve¾ká èas� Katakomby je tvorená sple�ou
rúrovitých chodieb sklonených pod uhlom 45°.
Naproti tomu bludisko Pod Tridsiatkou má
horizontálny charakter. Úplne iný charakter má
napríklad kaòon Meèiarka �iroký 1-2 metre, vysoký
asi 60 a� 80 m a dlhý 100 m rozdelený napadanými
balvanmi na 3-4 falo�né horizonty. Spoloènou èrtou
v�etkých èastí jaskyne (s výnimkou najspodnej�ieho
poschodia) je neprítomnos� sedimentov a vody.
Vodný tok sa záhadne objavuje aj mizne na horizonte

vo vý�ke 1415 m. Kuriozitou je, �e teèie smerom
do masívu. Nie je potvrdená jeho spojitos� s
ponormi ani vyvieraèkami na povrchu.
   Tento rozsiahly labyrint bol mapovaný v

rokoch 1981-1993 troma skupinami jaskyniarov
(Brezno, Banská Bystrica a Èachtice). Ich prístup
k práci bol ve¾mi rozdielny, tak�e na jednej strane
boli v jaskyni do detailu zmapované labyrinty,
na druhej strane boli chodby, o ktorých nik
nevedel aké sú dlhé a kam vôbec smerujú.
Neskôr (r. 1996) sa dokonca ukázalo potrebným
niektoré èasti znovu premera�.
  V èase útlmu èinnosti (1989-93) ustalo aj

mapovanie a biele miesta na mape JMN sa stále
zväè�ovali.

Mapovanie
   Skôr ako sme mohli zaèa� akéko¾vek

mapovanie jaskyne, bolo treba zhroma�di�
v�etky mapové podklady a meraèské zápisníky
z u� zmapovaných priestorov. Nebolo to
jednoduché: boli na rôznych miestach, èas� sa
stratila, èas� bola bez oznaèenia miesta, kde sa
mapovalo. Pri kompletizovaní polygónového
�ahu ve¾mi pomohol poèítaèový program TJIKPR
vyvinutý banskobystrickými jaskyniarmi. Ve¾kým
problémom bolo lú�tenie 15 rokov starých
zápisníkov. Údaje, ktoré boli vtedy meraèovi
zrejmé (napr. v akej jednotke sa meral sklon a v
akej azimut) boli niekedy nejasné a
problematické. Èasti jaskyne s takýmito
nejasnými zápisníkmi sme museli opä�
premera�. V súèasnosti je zmapovaná jaskyòa
v då�ke asi 12.800 m.

Nové objavy
   Nové priestory na nás èakali takmer v ka�dej

èasti jaskyne. Najlákavej�í bol postup smerom
na východ, kde bola �anca postúpi� priamo asi
1 km, teda to¾ko, ko¾ko je v súèasnosti
vzdialenos� medzi najvýchodnej�ím a
najzápadnej�ím bodom jaskyne. Zatia¾ najïalej
na východ zasahuje 7. poschodie, ukonèené
Bystrickým dómom. Jeho koniec tvorí súvislá
stena, ktorá nedáva �ancu na postup. Nádejná
je v�ak novoobjavená chodba nad týmto dómom.
Jej dno je v�ak preru�ované �achtami, ktoré ústia
do stropu dómu. Na jednej z nich sa ná� postup
�ia¾ zastavil. Je tam evidentne ïal�ie
pokraèovanie, no bude treba pretraverzova�
ponad 60 metrov hlbokú priepas�. Ïal�ia nádej
na postup v tomto smere je priepas� za Pustým
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dómom, objavená koncom r. 1996 v tej istej vý�ke,
ale ju�nej�ie a 400 metrov západne. Tu sme postúpili
asi 100 metrov a postup zastavil len nedostatok èasu.
   Ïal�ou významnou èas�ou sú Paralelky,

najsevernej�ia èas� jaskyne. Takmer celú ju bolo treba
zmapova�, pri mapovaní boli nájdené dve významné
chodby KENO 10 a pokraèovanie K¾úèovej dierky.
Pod¾a mapy je KENO ve¾mi blízko povrchu, preto sme
tu uskutoènili rádiotest. Pre otvorenie vchodu by bolo
treba prerazi� asi 20 metrov horniny. O tejto práci sa
ve¾mi uva�uje, preto�e celá cesta jaskyòou do
Paraleliek je nároèná (3 hod.). V celej tejto èasti je
ve¾ká �anca na ïal�í postup, ktorý je limitovaný naozaj
iba nedostatkom èasu. Po viacerých akciách ostalo
nepreskúmaných asi 20 perspektívnych odboèiek a
niektoré chodby neboli ani dolezené do konca, hoci
sa nejednalo o �iadne nároèné lezenie.
   Labyrint pod Tridsiatkou tvorí najkomplikovanej�iu

a najnároènej�iu èas� jaskyne pri ceste na východ.
Treba zdola� 30 metrovú priepas� a potom sa dosta�
�ikmo skloneným kaòonom Meèiarky do pôvodnej
vý�ky. Preto hlavné úsilie v tejto èasti bolo venované
nájdeniu èo najpohodlnej�ej a najrýchlej�ej cesty do
východnej èasti jaskyne (Bystrický dóm). Tento cie¾
sa nám nepodarilo splni�, av�ak na�e objavy boli
nemenej dôle�ité. Pri skúmaní okolia Meèiarky -
Maèu Pikèu  a objave 19 sme zistili súvislos� týchto
troch kaòonov, ktoré sú usporiadané jeden pod druhým
a vytvárajú jednu 60 m vysokú puklinu rozdelenú len
napadanými balvanmi. Takisto objav Sympatetika (310
m) zaplnil biele miesto na mape. Len blatový sifón
ho odde¾uje od Katakomb, a ústia doòho
pravdepodobne priepasti z Ju�ného dómu, ktorý je
asi 70 m vy��ie. Ïal�í prieskum tejto èasti urèite
prinesie nové (a mo�no prekvapujúce) objavy a
súvislosti.
   Inou mo�nos�ou, ako obís� obávanú èas� pod

Tridsiatkou sú chodby nad Èachtickým dómom zvané
Halucinácie. Objavili sme tu asi 250 m chodieb, �ia¾
bez prepoja do známych èastí. Pri prieskume Pustého
dómu, s ktorým by mali súvisie� bola objavená u�
spomínaná priepas�.  Asi 100 m odtia¾, pri h¾adaní
prepoja do Halucinácií v u� chronicky známej chodbe,
sa staèilo zohnú� pod kameò a objavili sme 600 m

dlhý nový horizont, nazvaný Otoèená chodba. Po
jej zmapovaní sa ukázalo, �e nesmeruje do masívu,
ale von a jej koncová èas� je ve¾mi blízko Paraleliek.
Naskytla sa nádej touto chodbou obís� vstupné
plazivky a 30 m priepas� na zaèiatku Paraleliek.
U� na nasledujúcej akcii bol prepoj nájdený. Okolo
tohto prepoja je rozsiahla sple� chodbièiek, ktorá
e�te èaká na preskúmanie.
  Posledným významným pracoviskom je

Èachtický dóm a priepasti okolo neho. Sú
vytipované 4 perspektívne priepasti, pracuje sa
zatia¾ len v jednej z nich. Asi po 50-60 håbkových
metroch sa jej charakter mení a zaèína sa sple�
sklonených chodieb podobných Katakombám. Aj
tu je práca e�te len na zaèiatku.

  Popri objavovaní, skúmaní a mapovaní neutíchla
ani tú�ba po sprístupnení èasti jaskyne. Toto by
bolo nemyslite¾né bez 35-metrov dlhého mosta,
ktorý preklenul 30 m hlboký Ve¾ký kaòon.
Jaskyniari ho postavili u� v roku 1991. Potom sa
spolu s chatkou do roku 1996 na plánovanej
turistickej trase postavili e�te dva mosty, ktoré
znaène urýchlili aj pohyb jaskyniarov. Nakoniec
po dlhých rokovaniach s úradmi sa v auguste toho
roku otvorila jaskyòa aj pre turistov.

Zhrnutie
  V rokoch 1996-97 boli objavené asi 3 km

priestorov, pribli�ne 5 km bolo zmapovaných.
Jaskyòa k zaèiatku roka 1997 dosiahla 12.800 m
då�ky. Na akciách sa zúèastòovali najmä jaskyniari
z Banskej Bystrice, Brezna, Ru�omberka a takisto
z Èeskej republiky. Koncom roku 1996 bol
nakreslený nový a úplný atlas v mierke 1:200.
Okrem prieskumu a dokumentácie sa v jaskyni
vykonávali aj mikroklimatické pozorovania. Vchod
bol zabezpeèený chatkou a èas� jaskyne bola
sprístupnená verejnosti.

.....z internetu

Vyhodnotenie celoroènej sú�a�e BBS
1. Ravy 150 bodov 3. Chl. Odd.
2. Kuzy   61 bodov 3. Chl. Odd.
3. Quany       58 bodov 3. Chl. Odd.

Bady (31 bodov -  3. Chl. Odd.), Èaky  (30
bodov - 3. Chl. Odd.), Josy ( 20 bodov - 3.

Chl. odd.), �ubrík ( 5 bodov - 2. D. Odd.) ...

Prví traja výhercovia budú odmenení (OR)
kni�kou pod¾a vlastného výberu a 3. oddiel
chlapcov pridá ka�dému z troch èokoládu Forté.

AKO SOM ROBIL ÈERTA.
   Preto�e mi lekár povedal, �e mám plochý
hrudníèek, chodím v zime na plaváreò, kde si
nechávam pravidelne dvakrát tý�denne svoje telo
masírova� vlnami. Práve som vyliezal z bazénu,
aby som zalapal po dychu, lebo ma nejaký budúci
reprezentant kopol krátko predtým do hlavy, keï
v tom som uvidel dievèa, tak príjemné, �e sa mi
tajil dych. Lichotilo mi, �e sa na mòa usmieva, ale
neskôr som pochopil, �e úsmev patril hrèi na mojej
hlave. Cítil som sa trápne, zaèal som robi� akoby
niè a skoèil som do vody �ípku. Zabudol som ale,
�e sa nachádzam v detskej èasti bazénu.
Krátko po skoku som sa zastavil
hlavou o dno. Keï som sa s
boles�ou vynoril a vypil ïal�ie
dve deci chlórovanej vody,
zaèul som opä� výbuch
smiechu. Zuzanka, tak
sa toti� to dievèa volalo,
poznamenala: �Ten
mladý d�entlmen sa
zrejme rozhodol, �e si prerobí
hlavu.�
Siahol som si na èelo a nahmatal
hrèe dve. Napriek tomu som,
fascinovaný poh¾adom, ktorý
som u� popísal, vyhàkol:
�Sleèna, ne�li by ste so mnou
zajtra veèer do kina?�
�Ne�la, ale vy by ste mohli zajtra ís�
s na�ou rodinou za èerta. Ako tak
na vás pozerám, staèilo by trochu
èierneho krému, poriadne vyplazi�
jazyk a obráti� ko�uch naruby.
Uvedomil som si, �e zajtra máme
5. decembra. �Platí, èerta beriem.� Na druhý deò
som pri�iel na dohodnutú schôdzku do bytu
Zuzanky. Nebol som práve v najlep�ej forme, rohy
ma pálili a pravá noha, na ktorú som si doma
prirobil kopýtko, brnela. Zuzanka ma predstavila
rodièom. Mama sa nieèo ako usmiala, otec mi
podal ruku a chladne povedal: �Stýblo.� Potom vzal
Zuzanku okolo ramien a odviedol ju do rohu izby.
Poèul som ako jej dôrazne �epká: �Ako èerta
prosím, ale dúfam, �e s tým rohatým indivíduom
bez hrudného ko�a nechce� nadviaza� dôvernej�iu
známos�.� Zuzanka sa ohradila. �Mlè!� preru�il ju
otec, �poznám tvoju slabos� pre blbèekov. Tvoj
posledný nápadník pripomínal silne Mickey
Mausa.�
Chcel som urazene odís�, ale pri poh¾ade na
Zuzanku som si to ve¾mi rýchlo rozmyslel. �Poïte
ïalej,� lákal ma úlisným hlasom otec a zaviedol
ma do zimnej záhrady, kde sálalo horské slnko.

Pred ním bolo kreslo. �Prosím, posaïte sa, to je
kreslo pre èerta.� �Nechápem,� zakoktal som.
�Pochopíte. Za pol hodinu budete ma� farbu ako
od kotla.� Nesmelo som po�iadal o tmavé okuliare.
�Zbláznili ste sa? Práve oèi musia by� èervené.
Videli ste u� niekedy �ivého èerta?� �Nevidel, ja
som bol v�dy ve¾mi dobrý chlapec,� sna�il som sa
�plhnú� si. �Dobre, dobre, prídem si po vás, keï sa
prisma�íte.�
Po desiatich minútach som zaèal veri�, �e som
naozaj èert. Za�íval som peklo. Rohy ma

neznesite¾ne pálili a vieèka mi
opuchli. Vtom sa
otvorili dvere. Objavil
sa anjel, ktorého
horná èas� bola
skutoène bo�ská.
Zuzanka a jej otec
prezleèený za

prísneho Mikulá�a.
�Pozrime ho èertíka, ako sa

nám pekne upiekol. Tak, e�te
�muhy!� Otec mi pre�iel
èiernym krémom po
sèervenenej tvári. Sykal som
od bolesti. �Èo syèíte,
èloveèe!� napomenul ma
Stýblo, �nie ste had. Vy
musíte robi� blblbl, budliky,

budliky,� a asi aby som si to
pamätal, klepol ma barlou cez

rohy. �E�te vám prirobím chvost,�
povedala Zuzanka. Musel som si

obliec� drôtené trenírky adidas, k ním boli
pripojené vpredu �iarovky a vzadu elektrická �núra

obalená èiernym zamatom. �Keï vás zapojíme v
domácnosti do siete, budete na èerveno blika�, toho
sa musí bá� aj ten najväè�í darebák. To viete, aj
táto profesia chce inováciu.�
Pochopil som, �e tento Mikulá�, ktorý ma zobral
do svojho kolektívu, nie je �iadny amatér. �E�te skôr
ako pôjdeme deti, vyskú�am metlu,� povedal.
Dostal som cez chrbát takú, �e som sa priznal.
Dodnes neviem k èomu. Mikulá� mi dal metlu a
vy�li sme do ulíc. S kopýtkom sa ne�lo po
po¾adovici zrovna najlep�ie, èo chví¾u to so mnou
�vihlo o chodník. Zuzanka sa smiala a radostne
tlieskala krídlami. Bol som vïaèný za trochu
uznania. Neradoval som sa v�ak dlho. Mikulá� sa
na�tval a pritlaèil ma plnou no�ou k zemi. Nemohol
som dýcha�, z úst sa mi dralo �blblbl� samo od seba.
�Svoju �ou si schovaj a� na nádielku. Teraz neblbni,
lebo rozbije� �iarovky a efekt bude v trape.�
Zaèali sme nade¾ova�. Väè�ina detí aj dospelých
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pri poh¾ade na mòa jaèala od hrôzy. Mal som snáï
prvý raz v �ivote dobrý pocit, �e sa ma tie� niekto
bojí. Tento stav bla�enosti dlho netrval. Zazvonili sme
u krajského hygienika Ing. Dobe�a. �No poïte ïalej,
priatelia,� privítala nás pani Dobe�ová, �som rada,
�e vás minulý rok neodradil. Vidím, �e máte u�
nového èerta.� �Áno, ten vlaòaj�í je stále e�te v
sanatóriu pod kyslíkom,� povedal Mikulá� Stýblo.
Objavil sa Dobe�, krajský hygienik. �Vy ste sa
neprezuli,� poznamenal roztrpèene a nasadil mi na
kopýtko pletený návlek. Z detskej izby sa ozval zvuk
po¾nice, ktorý obyèajne dáva povel vojakom do útoku.
Krajský hygienik nervózne trhol hlavou: �Mi�ko sa
vás u� nemô�e doèka�, ale opatrne, od vlani zosilnel.
�Ko¾ko je Mi�kovi?� Opýtal som sa Zuzanky a pohladil
oèami pri tej príle�itosti zase raz jej hornú èas�.
�Devä�.� Vydýchol som si. �No niè,� povedal Dobe�,
�darèeky sme vám dali, zaplatené máte, teraz je to
u� na vás. My s man�elkou sa zamkneme do
kuchyne. Moja �ena nezná�a poh¾ad na to, keï
Mi�ko niekoho týra.�
Dobe�oví sa zamkli a pani Dobe�ová e�te volala, �e
dúfa, �e sme poistení. Po¾nica znovu v�etko
prehlu�ila. Tvár Mikulá�a Stýbla bola bel�ia ako jeho
fúzy z vaty. �Kurnik �opa tak u� poïte!� ozvalo sa z
detskej izby, �lebo pôjdem ja!� Mikulá� Stýblo sa
celý roztriasol a mumlal zdesene: �ako vlani, je to
rovnaké ako vlani!� Vbehol na záchod a volal cez
dvere: �Èert, konaj svoju povinnos�!� Zuzanka sa ku

mne tesne pritisla, aj keï stála najmenej pol metra
odo mòa. To mi dodalo silu. Kopýtkom som zaklopal
u Mi�ka. Dvere sa rozleteli a na prahu sa objavil
pehavý skrèok. Spustil som nauèené �blblbl,
bububu, budliky, budliky.� �Neslintaj, skrátime úvod,�
povedal skrèok. �Poèúvaj ma dobre rohatý, celý rok
som neposlúchal, fajèím tvrdé Sparty a najlep�iu
známku mám trojku, aj to e�te zo správania. A
teraz nava¾ darèeky, lebo �a odmaskujem, ty zle
platený komik!� �Èo ïalej, pán Stýblo?� volal som
bezradne. �Stra�i�, stra�i� a zase stra�i�!� ozvalo
sa z toalety. Skúsil som znova svoje �blblbl�, ale
zdalo sa, �e to Mi�ka skôr rozèúlilo. �Ako chce�,
ja som �a varoval.� Uchopil ma za chvost a zapojil
ho do zásuvky. Strachom zvlhnuté trenírky viedli
prúd znamenite. Napriek tomu, �e väè�ia èas�
elektriny �la rovno do mòa, �iarovky divoko blikali.
Dostal som sa do tranzu. Dopadol som na rohy a
tancoval na hlave. Ozval sa hurónsky smiech:
�Poïte sa pozrie�! To je èeský Michael Jackson!�
S �blblbl� na perách som omdlel. Prebudil som sa
u Stýblov v kresle v zimnej záhrade. Mikulá� Stýblo
si obväzoval zranenú ruku, do ktorej ho �al Mi�ko
tomahavkom.
Zuzanka s pristrihnutými krídlami stála smutne pod
palmou. �Pôjde� s nami do toho budúci rok zase,
Pavlík?� spýtala sa ma. Pri poh¾ade na òu som
vedel, �e pôjdem a rád.

Z  internetu...

Zase je tu sobota a s òou aj výlet.
Ideme z Tajova cez Mútne na
Ortúty a domov cez Malachov.
Cestu sme u� poznali. Pri�li sme
k vodopádu odtia¾ k prvej skale
kde sme si oddýchli a potom k
ïal�ej skale, kde sme si tie�
oddýchli. Potom chví¾u lesom a
u� sme na lúke, kde sa zaèína
obhadzovanie �i�kami. Odtadia¾
po celú cestu sa Èaky, Quanah
a Kuzy schovávali ostatným.
Pri�li sme na Mútne, ktoré bolo
zamrznuté, ale aj tam sme sa
zdr�ali hádzaním kameòov na
¾ad. Odtia¾ na táborovú lúku, kde
sme sa najedli. A u� nám
nezostávalo niè iné, iba cesta
domov cez Malachov. Výlet bol
dobrý, ale �koda, �e taký krátky.

        Èaky

TAJOV

Pavol B

Pravdy o vede
Vedcom mo�no ani tak nejde o pravdu, ako o jej h¾adanie.

%%
Pravda je ako �elezo. Kým je mladá, je nezlomná, tvrdá a neústupná, èasom sa pokryje hrdzou,
nahlodá podstatu a mô�e i zarás� trávou. A èasom sa premení na matièku zem.

%%
Niektoré pravdy mi pripomínajú politikov alebo prútkarov, skrútnu sa na tú stranu, kde vytu�ia
príjemnú vlahu.

7.11.1998.
Dnes sme vstali a� o 9-tej, naraòajkovali sa (vlastné
zásoby) a i�li do kopcov. Oddýchli sme si na
hrebeni, kde Quanab zorganizoval historickú bitku.
Ostatní (¼ubo�, Karèi, Josy a Tomy) i�li do dediny
na malinovku (ale neverte im to, myslím, �e to bolo
pivo). Ja som sa vrátil do chaty udr�iava� oheò.

Na veèeru
bol gulá�, bol výborný, varil ho ¼ubo� (Ach ry�a).
Potom sa hral hazard. POZOR! Nie o peniaze, ale
o cukríky. Okolo 2300 sme za¾ahli do spacákov a
pozerali sa na krásne
horiace drevo v krbe.

8.11.1998.
Uááááúúú. Je ráno,
treba bali� a
upratova�. Zvládli
sme aj to. Josy
zametal, ¼ubo�
umýval.... Stihli sme
to. Na zastávku sme pri�li o 12-tej. Zahrali sme si
kozu, Hututu a skok z palice.
V autobuse sme museli odpoveda� na zvedavé
otázky jedného pána. Vo Zvolene sme prestúpili
na vlak. Akcia sa nám vydarila ako Madaèka 1, 2.
No neviem - neviem,  èi bude i �tvrtá ?

Balú

MADAÈKA III.
6.11.1998.
Zraz bol (vlastne mal by�) 6.11.1998 o 1700 na
�elezniènej stanici. No a� tam som sa dozvedel,

�e to nebolo o 1700 ale o 1730.
Nastúpili sme na vlak do Zvolena
a tam sme prestúpili na autobus -

smer Ve¾ký Krtí�. Niekto (¼ubo�)
pýtal zle lístok a tak nás �ofér vylo�il 2 km skôr.
Ale ani to nás neodradilo. Zopár fanatikov (Budy,
Tomy) vytiahli gitary a zaèali hra�. Cesta ubehla
rýchlo (a� 13/4  hod).
V chalupe som zakúril, naveèerali sme sa a zaèali
sme hra� hry, pozerali sme telku a sedeli pri krbe.
Okolo pol dvanástej sme chceli pozera� filmy nad
18, ale vtom (¼ubo� s Tomym) vytiahli poistku a
bolo po...: nezostalo nám niè iné, iba ís� spa�.
Tomy e�te stvoril báseò:

�Na Madaèke zas sme boli,
drevo v krbe krásne horí,
...tika nekoná sa,
poistka  u� vytiahla sa.�

Balú
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DOBÝJAÈKA ALEBO BOJ O
DROS DELNOCH

��A národ sa vrhol na národ s úmyslom vra�dy��

stvorené na umieranie a tak ¾udstvo,
nachádzajúce sa na hrade sa zrazu zmenilo na
stredoveké vojsko, odeté v rôznych stredovekých
háboch a so zbraòami v rukách.

A teraz nieèo k pravidlám. Na zaèiatku
boja dostane ka�dý bojovník 10 papierových
�ivotov. Povolené zbrane boli: palica, kladivo,
meè, luk (samozrejme so �ípmi), øemdich
(laznícky výraz pre palicu då�ky cca. 0,5 m, na
ktorej je na jednom konci �núra zakonèená
látkovou gu¾ou) a �tít. Ka�dý bojovník mohol ma�
najviac dve zbrane a �tít.. �ivot bol odobratý
vojakovi, keï dostal palicou alebo meèom do
nohy (oblas� pod kolenom a nad èlenkom), lukom
pod pás, èi øemdihom do trupu alebo chrbta. Po
strate �ivota si vojak odtrhne 1 ks �ivota a ide na
dve minúty do svätyne. Ak u� nemá ani jeden
�ivot, tak sa pre neho konèí hra a mô�e ís� rajba�
zemiaky.

Keï sa zozbieralo vojsko, ka�dý si
vy�reboval stranu za ktorú mal prelieva� krv. Na
spoznanie svojich vojakov dostal ka�dý vojak
stuhu, ktorú nosil na vidite¾nom mieste � Drenajci
modrú a Nadirovia èervenú. Krá¾om modrých sa
stal Gambler, ako knie�a Regnak, èervení mali
zase cisára Ulrika (v hlavnej roli Pedro). Na

Nie, nevysvet¾ujte si zle tento malý citát,
ne¾akajte sa a neodhadzujte ma do ko�a! Na
dobýjaèke, ktorú Vám idem opísa� sa �iadne
vra�dy nekonali a urèite ani nikto z nás nechcel
tomu druhému ublí�i� � iba sa tro�ku zabíjalo a aj
to len symbolicky (na��astie). Ale pekne
poporiadku. V piatok,  23. októbra sme sa stretli
na hlavnej vlakovej stanici v poète asi 10 ks.
Zastúpené tu boli asi v�etky bystrické oddiely. I�li
sme vlakom do Martina a stadia¾ napráskaným
autobusom rovno do Sklabinského podhradia.

 Dorazili sme tam za tmy. Naproti nám
vy�li Mroko s Jerrym, ktorí nás odprevadili a ukázali
nám cestu na Sklabinský hrad. Po príchode sme
sa zvítali s ostatnými skautmi a po registrácii sa
spustil rozhovor, ktorý trval dlho do noci. Postupne
sa nás nazbieralo asi osemdesiat. Keï�e kapacita
renovovanej èasti hradu bola pribli�ne 30 ¾udí,
museli sa ostatní uspokoji� s noc¾ahom v dedinskej
po�iarnej zbrojnici. My ostatní sme spali
v dvojposchodovej strá�nej ve�i, alebo ba�te.
Naozajstnú stredovekú atmosféru tu pomáhali
vytvára� e�te aj dubové stoly so stolièkami, krb a
kde � tu na stenách porozve�iavané staré zbrane.

 V sobotu ráno po raòajkách, sa zaèali
prípravy na samotnú dobýjaèku. Poèasie bolo ako

ZVEDAVKA MESTSKÁ - LUÈENEC.
Skauti z Luèenca a Halièa zorganizovali Zvedavku
mestskú. Na tomto podujatí sa zúèastnilo okolo 50
skautov. Na sú�a� pri�li aj z skauti z Banskej
Bystrice, Fi¾akova a Rimavskej Soboty. Sú�a�iaci
dostali 20 otázok + 1 doplòujúcu. Sú�a� prebiehala
od 1130 hod do 1400. V�etci sa sna�ili splni�
podmienky. ¼udia boli ochotní a pomáhali skautom
s niektorými otázkami.
Na prvom mieste sa umiestnili dievèatá zo 4. Odd.
BB, druhom Fi¾akovo, 6. Odd. chlapcov BB,
tre�om nikto, tvrtom 1. Odd. chlapcov BB. V�etci
odchádzali spokojní, obohatení o ïal�ie vedomosti

o Luèenci. Najbli��ie nás èaká v januári vo Fi¾akove.
                                                                    Èlupko

Foto archív

oznámenie zaèiatku boja malo slú�i� �delo�,
do ktorého sa hodila petarda. Hlavnému strelmajstrovi
Èikovi to v�ak akosi nevy�lo a tak sa petarda s
piskotom vykotú¾ala z dela a rachla von. No èo, srandy
kopec (som zvedavý ako by sme sa smiali, keby to
bolo naozaj). Po zahájení a následnom vypovedaní
vojny (o podrobnostiach a vra�edných chú�kach hádam
niekedy nabudúce) sme sa my modrí pobrali bráni�
hrad, pokým èervení zaèali intenzívne obliehanie.

Zbrane klopkali, vojaci padali, màtvi (ako�e) sa chodili
regenerova� do svätyne a ostatní sa pokú�ali zabi� èo
najviac nepriate¾ov a získa� nepriate¾skú vlajku alebo
cudzie �ípy. Pravidlá sa nedodr�iavali a� tak striktne,
èo spôsobovalo obèasné prestávky medzi hrou.
Nakoniec sa nám do hradu votrelo príli� ve¾a �rudých
bojovníkù�, ktorí sa zmocnili na�ej vlajky a obsadili
nám svätyòu. Po dlh�om vyjednávaní sme si mali
vymeni� strany, no to sa akosi neujalo a preto
nasledovala masová (pozor, nie mäsová) planinová
bitka. Na lúke sa oproti sebe stretli dve vojská a
vyhecovaní hudbou z filmu Braveheart, ktorá odznela

na lúke a Èikom, ktorý mal poma¾ovanie a la
William Wallace sme sa vrhli na seba. V tejto
bitke mal ka�dý u� len dva �ivoty a keï tie stratil,
potom ostal u� len le�a� (èucha� fialky odvrchu)
na lúke. Platilo tu pravidlo �jeden na jedného�. Tu
u� prialo ��astie nám � Drenajcom a tak sa vojna
skonèila nerozhodne � prímerím. Po obèerstvení
pokraèovali rytierske zápasy jeden na jedného,
alebo dvaja na dvoch so zbraòami, alebo bez.

Zápasy pokraèovali a� do veèera. Potom
nasledoval oddych, rozprávanie o minulých
dobýjaèkách a nakoniec sa u� v�etci bojovníci a
bojovníèky pobrali do �veèných loví���.

Na druhý deò ráno sme vstali, upratali
hrad a pobrali sa na autobus, ktorý nás zaviezol
do Martina. Tu sme v staniènej cukrárni drá�dili
svoje �alúdky koláèmi s chipsami a burákmi, a�
kým nás neodviezol vlak naspä� do Bystrice. A
na záver � kto nebol, mô�e fakt (fest) ¾utova�.

                                          Budy
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FARLEY MOWAT : NEHAÒTE VLKA.
�Vlci nièia zábavu - zábavu, ktorá je na�a. Musíme ich znièi�!�
Azda je e�te èas zabráni� ¾udstvu spácha� ïal�í z mnohých zloèinov proti prírode - vykyno�i� na na�ej
planéte milého tvora, ktorý má prinajmen�om rovnaké právo �i� ako my. Ak sa nám skutoène podarí
vlka zachráni�, bude to - hoci malé - zmiernenie èiste ¾udského zloèinu ...biocídy.
Isles de la Madeleine Farley Mowat

Roku  1973 prakticky vymrelo nieko¾ko odrôd severoamerického vlka - vrátene rovinného, �edého a
èerveného vlka...

Vlk a sob sú spätí -
eskimácka rozprávka.

�Na zaèiatku bola na svete �ena
a Mu� a niè iné tu ani nechodilo, ani
neplávalo, ani nelietalo, a� kým �ena
jedného dòa nevyhåbila ve¾kú jamu do zeme
a nezaèala v nej lovi�. Jedno  po druhom z
nej povy�ahovala v�etky zvieratá a
posledného vytiahla soba. Vtedy boh neba
Kaila povedal �ene, �e sob je zo v�etkých
darov darom najväè�ím, lebo bude èloveku
�ivobytím.

�ena pustila soba na slobodu a kázala mu
pochodi� celú krajinu a rozmno�ova� sa.
Sob uèinil, ako �ena povedala, a krajina
sa èasom zaplnila sobmi. Synovia �eny
lovili len ve¾ké a tuèné soby, nezabíjali slabé
a malé a choré, lebo tie neboli dobré na
jedenie, ani z ich ko�í nebol nijaký ú�itok.
Po èase v�ak choré a slabé prevý�ili
poètom tuèné a silné, a keï to synovia
videli, na¾akali sa a ponosovali sa �ene.
Vtedy �ena pomocou èarov hovorila s
Kailom a povedala mu: �Tvoje dielo nie je
dobré, lebo soby chradnú a chor¾avejú, a
ak ich budeme jes�, tie� musíme chradnú�
a chor¾avie��.

Kaila ju vypoèul a povedal: �Moje dielo je dobré. Poviem Amorakovi, duchovi vlkov, a on povie svojim
de�om, aby jedli choré a slabé a malé soby, tak�e v krajine bude dos� miesta pre tuèné a dobré.�

A tak sa aj stalo. A preto sa vlci a soby navzájom potrebujú, lebo sob �iví vlka, ale je to práve vlk, kto
zachováva soba pri sile.�

Zistenie, �e vlci sa v lete �ivia hlavne my�ami...musel som to skúsi�...sprvu mi tie drobné cicavce
robili trochu problémy, najmä mno�stvo drobuèkých kostí... z nieko¾kých receptov bol zïaleka
najchutnej�í recept My� a La Creme.

My� na smotane:
Prísady:
tucet tuèných my�í, �álka hladkej múky, kúsok zasoleného mastného mäsa, so¾, korenie, klinèeky,
etylalkohol.(Upozornenie: zasolené mäso je normálne poruke len v arktickom pásme, ale pokojne sa
mô�e nahradi� obyèajným údeným).
My�i vypitvajte a vykostite, ale neodre�te im hlavy. Umyte ich, vlo�te do hrnca a zalejte alkoholom tak,
aby ich zakrýval. Nechajte asi dve hodiny odstá�. Zasolené mäso pokrájajte na malé kúsky a pra�te na
miernom ohni, kým sa    z neho nevytopí väè�ina tuku. My�i vyberte z alkoholu a oba¾te ich zmesou soli,
korenia a múky. Potom ich dajte na rozpálenú panvicu a na miernom ohni asi pä� minút oprá�ajte.
(Pozor, panvica nech sa príli� nerozpáli, lebo jemné mäso sa vysu�í a stvrdne). Pridajte �álku alkoholu
a �es�, osem klinèekov. Panvicu zakryte a mäso duste pätnás� minút na miernom ohni. Smotanová
omáèka sa mô�e urobi� pod¾a akéhoko¾vek be�ného receptu. Keï je omáèka hotová, zalejte òou mäso
a zakryté ho nechajte desa� minút odstá� na teplom mieste.

spracovali SE+¼

TURBAN.
pou�ívame predov�etkým
k zopnutiu cípov skautskej �atky.
Zo �núrky èi ko�e  utvor dva závity
- dve sluèky, vo¾né konce visia
dolu. Bli��ie zbiehajúcim koncom
zaèneme (podobne ako u uzla
priate¾stva). Najprv pod druhý
koniec, potom cez okraj do stredu
útvaru, tam krí�i� 1x pod, 1x cez a
1x pod. Tým vznikne základ
turbanu. Oviòte volným koncom
ve¾ký základ e�te raz a druhé
poschodie turbanu je hotové.

UZOL
PRIATE¼STVA.
Uzol priate¾stva má názov nie iba
symbolický. Èím viac je toti�
namáhaný, tým viac dr�í. Nie
nadarmo sa stal symbolom prvého
povojnového stretnutia skautov z
celého sveta. Postup viazania
ukazuje obrázok. Ak sa vytiahne
sluèka uzla priate¾stva a prekrúti -
viï ïal�í obrázok - konce sa
prevleèú a máme uzol dvojitý,
ïal�ím pretoèením trojitý.
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TEE - PEE
Indiánske tee - pee malo pre mòa v�dy ve¾ký

význam. Jeho atmosféra ma napåòa akousi
vnútornou silou a pokojom. A tak som sa aj ja teraz
rozhodla, �e namiesto do ná�ho stanu zavítam
práve tam. Prechádzala som sa noèným táborom.
Z dia¾ky ku mne doliehal tichý �blnkot Hrona, zmes
hudby, krásy, vône ... Okolo sa èrtajú siluety stanov,
èasto osvetlené svieèkou, z mnohých zaznieval
spev gitary. Nad stanmi sa týèilo tee - pee. Spoza
jeho stien jemne
presvitalo svetlo
ohòa. Vo�la som dnu.
Gitara stíchla,
vystriedala ju hlasná
vrava. Stanom sa
�írila silná vôòa
karamelu a ja som sa
v   m y � l i e n k a c h
preniesla do doby,
keï v takýchto
stanoch sedávali
tajomní indiáni. Zrazu
som pocítila silné
nutkanie ís� preè.
Vy�la som von.
Namiesto stanov tu
stála ohrada s koòmi,
hrad, ktorý
donedávna strá�il
lúku z neïalekého
kopca zmizol
nevedno kam.

Zaèula som
�uchot. Z tee - pee vy�iel indián. Bol mohutnej
vysokej postavy. Dlhé èierne vlasy s akoby
modrastým leskom  mal vyèesané do chochola na
temene hlavy. Jeho èrty boli jemné a u�¾achtilé, oèi
mali pokojný, ale rozhodný výraz Zaèala som sa
bá�, veï to bol prvý indián, ktorého som kedy videla,
a aj keï som sa o celej tejto záhadnej udalosti
chcela dozvedie� viac, dúfala som, �e aj posledný.
Indián ma v�ak nezbadal a i�iel preè. Pozrela som
sa smerom, ktorým odi�iel  a ved¾a Hrona (bol to
vôbec Hron ?!) som sa zakrádala za ním. Mieril
k ostrovu, ktorý bol sèasti obklopený riekou a od
lúky oddelený potôèikom a moèarinou. Pre�la po

moste, ktorý bol namiesto zo �eleza drevený a
uvidela nieko¾ko ohòov. Okolo ka�dého sedelo
asi 50 mu�ov, blikot ohòa sa im odrá�al na
bronzovej poko�ke a ich tváre tak vyzerali e�te
hrozivej�ie, Strach vo mne silnel, rieka dunela, aj
ona mi chcela poveda�, aby som rad�ej i�la preè.
Cúvala som, pripravená utiec� kedyko¾vek, keby
ma niekto z nich zbadal. Vtom som spadla.
Monotónny zvuk bubnov stíchol, vystriedal ho
dupot nôh be�iacich ku mne. Vyskoèila som zo
zeme a be�ala k ohrade s koòmi. Úzkos� a strach
o vlastný �ivot  (hahaha) mi dali silu do nôh,

preskoèila som ohradu
a vyliezla na jedného
z koòov. Kôò sa
vzpieral, ale nakoniec
zaèal poslúcha�.
Cválali sme preè.
Konské kopytá sa
skoro vôbec nedotýkali
zeme, leteli sme
noènou oblohou ...
Obzrela som sa . Za
mnou uháòalo asi 30
mu�ov. Hnali kone do
�ialeného trysku,
krièali, gestikulovali
rukami. Nebola som
zvyknutá na dlhú jazdu
bez sedla, náskok
medzi nimi a mnou sa
pomaly zmen�oval.
Obk¾úèili ma  a zhodili
z koòa. Zavrela som
oèi, bála som sa na
nich èo len pozrie�.

Zrazu sa mi zdalo, akoby hluk okolo trochu
utíchol. Otvorila som oèi. Nado mnou sa skláòali
skauti a skautky z tee - pee. Povedali mi, �e som
zaspala, neskôr som zaèala krièa�, tak ma
zobudili. ��astná, �e �ijem, ale aj sklamaná
z toho, �e niè z toho, èo sa mi snívalo som
nepre�ila, chcela som odís�, keï vtom mi
kamarátka nieèo vytiahla z vlasov. Èo je to ? -
spýtala sa , ukazujúc pritom na predmet, ktorý
dr�ala v ruke. Bolo to ve¾ké orlie pero. Vedela som
o nich, �e sú vzácne, najmä v súèasnosti a
v týchto konèinách.

�e by to predsa len nebol sen ? ...
             Bublinka

Uèi� sa znamená objavova� to, èo u� vieme.
Robi� nieèo znamená dokáza�, �e to vieme.
Vyuèova� znamená pripomína� ostatným, �e oni to vedia práve tak dobre ako my.
V�etci sme �iaci, v�etci chceme nieèo dokáza�, v�etci sme uèitelia

Richard Bach

Quany
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PO¼ANA...
Tentoraz tretí oddiel i�iel na výlet na

Po¾anu. Vlak nás odviezol do Zvolena, tam
sme prestúpili na autobus - smer Hriòová.
Vystupovali sme v Hriòovej. Od zaèiatku nám
ná� nový èlen Kuko �spríjemòoval� cestu
svojimi �ú�asnými� vtipmi. Po vystúpení
z autobusu sa koneène skonèila �dobrá�
nálada s Kukom. Asi ho prekvapila ako aj
ostatných nízka teplota. Po asfalte sme sa
dostali a� ku chodníku s modrou znaèkou,
ktorý nás mal dovies� a� ku vodopádom.
Cesta bola �a�ká, museli sme sa brodi�
snehom a odmena za namáhavú túru bol
prekrásny poh¾ad na 23-metrov vysoký
zamrznutý vodopád. Ïalej sme pokraèovali po
rebríkoch a� na vrchol vodopádu. Tam sme
spravili zopár záberov fo�ákom. Zahrali sme
si gu¾ovaèku, keï  Kuzy, Èaky a Ravy vyhlásili
vojnový stav Tomymu a pokraèovali cestou na
chatu na Po¾ane. Pote�ili sme sa, keï sme
koneène zbadali chatu, kde sme si oddýchli.
V bufete sme si dali teplý èaj, najedli sa.
Rozhodli sme sa , �e ja (Balú), Kuko, Ravy a
Kuzy pôjdeme do Detvy na autobus a ostatní
pokraèovali na vrchol Po¾any, ktorý bol od
chaty vzdialený e�te asi 2.5 km. Ja som tam
u� bol a chalani u� nechceli ís�, tak som s nimi
i�iel dole. Cestou sme sa zastavili na jednej
lúke v údolí Hadov a odkreslil som starý
trampský totem. Do�li sme k autobusovej
zastávke a èakali sme na autobus. Mysleli sme
si, �e pôjde iba do Detvy. Aká bola v�ak na�a rados�,
keï sme zistili, �e ide a� do Zvolena. Vo Zvolene
nám u�iel vlak a tak sme èakali hodinu na druhý.
Kukovi sme povedali, �e ak oblizne lístok tak sa
mu tam zjavia nejaké písmená a on celou cestou

do Bystrice lízal lístok, a� ho celý zotrel. Na stanici
v Radvani sme zistili, �e vlakom i�iel aj ¼ubo�
s ostatnými. Na Po¾anu pôjdeme urèite e�te raz.

Druhá partia sme sa vydali - smer Po¾ana.
Ïalej u� nebol �iaden chodník a nena�li sme ani
znaèku. Tak sme nabrali kurz pod¾a mapy - smer

nahor. O chví¾u sme narazili na
vyratrakovanú stopu. Netrvalo dlho a boli
sme v sedle Priehybina a tu sme zrazu

väè�ina (v�etci okrem Quanyho) zistili, �e sa u�
vlastne ani nám nechce ís� ïalej, malo to len
jednu chybu, �e nám vpredu zmizol Quany.

Nepomohlo ani
krièanie a pískanie,
Quany bol nenávratne
preè. Tak som sa po
vydupanom chodníèku
pustil za ním ja
(tentoraz ja - ¼ubo�),
aby som ho stiahol
spä�, dohonil som ho
na Po¾ane, kde o
chví¾u pri�li v rámci
èakania aj ostatní,
výh¾ad bol hor�í ako
dole pri chate, ale zato
západ slnka bol pekný.
A ide sa spä�,
zis�ujeme �e v

�pra�ane� sa lep�ie ide dole kopcom ako
hore, ale to nebude pre nikoho asi niè nové.
Teraz sa u� rýchle stmieva. Znaèky sú
ma¾ované riedko a chodník je pod snehom,
nie je to bohvieèo, ale aspoò, �e klesáme.
Cestou stretáme èosi ako srnu, alebo vlka.
Chalani sa dohodli, �e je to asi vlk, na srnu to
malo dlhý chvost, ja som videl len, �e tam èosi
be�í, hoci to bolo od nás len okolo 50 metrov.
Cestou sme si spievali a te�ili sa na vyhriaty
autobus, pri�li sme akurát, ba dokonca sme
museli naò e�te i èaka�.

Balú, Èaky, ¼ubo� (foto Quany, kreslil
Balú)

AKÚ BUDÚCNOS�
MAJÚ TIETO
ZVIERATÁ ?

Naskytla sa mo�nos� nav�tívi� Bratislavu a rozhodla
som sa ís� pozrie� aj do ZOO. Bola som zvedavá,
v akých podmienkach tam zvieratá �ijú. A bola som
sklamaná.
Bývala som u mojej sestry na internáte. Stade sme
to nemali ïaleko. Staèilo prejs� jednou dlhou ru�nou
ulicou s hustou premávkou. Pomerne blízko stála
budova Slovenskej televízie. Asi  v tretine tej dlhej
ru�nej ulice mi sestra vraví:
� Za chví¾u uvidí� �avy, ak nespia.�
� Èo�e ?!� nepochopila som. Veï dve metre od nás
bola cesta s hustou premávkou. A� do poslednej
chvíle som tomu neverila. Len�e �avy nespali a ja
som musela uveri� tomu, �e pár metrov od cesty je
ZOO.
� To je ale nápad - spravi� ZOO ved¾a cesty.�
� Najprv bolo ZOO.� pouèila ma sestra.
� To je ale nápad - spravi� cestu ved¾a ZOO.�
Sestra mi zaplatila pár korún za vstup. Ona
nechcela ís�. Povedala, �e jej je to blbé, keï tam s
tými zvieratami po sebe èumia (mala pravdu).
Dohodli sme sa, �e sa stretneme o 14.00 pred ZOO.
A tak som i�la sama. Najskôr som sa bola pozrie�
na zebry, ktoré boli v klietkach spolu s pakoòmi.
Neviem si dos� dobre predstavi�, �e by som mala
celý �ivot �i� v klietke, v ktorej nie je zeleò a navy�e,
keï pár metrov odo mòa huèia autá. Od klietky so
zebrami som za�la ku klietke so �elmami. Lev bol
taký znudený, �e sa na mòa ani nepozrel. Iba sa
vyva¾oval vo svojej klietke o rozmeroch asi tak 3m
x 5m a díval sa na tigra, ktorý bol na tom pod¾a
mòa e�te hor�ie. Z dvoch strán mal mre�e a z dvoch
múr. A úbohý tiger kráèal popri múre sem a tam,
sem a tam...stále dokola. Na druhej strane múru

bol druhý tiger. A trochu ïalej leopardy. Tie boli v
klietke dva, tak�e im snáï nebolo a� tak smutno.
Chví¾u som ich pozorovala, ako vyskakovali na
betónový kváder. Zo zamyslenia ma vytrhol hlas
motora. Obzrela som sa. Práve prichádzalo
nejaké auto a zrejme viezlo nieèo pre zvieratá.
Vtom som si v�imla, �e kráèam po ve¾kej olejovej
�kvrne. Olej tiekol veselo ïalej a pod¾a môjho
skromného odhadu sa zastavil a� niekde na
trávniku. Asi najviac mi bolo ¾úto medveïov. Zo
�tyroch strán múr a zospodu betón. V �¾abe na
vodu namiesto vody �iarila kopa odpadkov a
zopár pneumatík (�eby na hranie?).
Pozastavovala som sa nad priestorom sovy,
holubov a jedného my�iaka. A potom som
natrafila na opice. �impanzy mali asi práve
obedòaj�iu prestávku. Keï�e sa trochu zaujímam
o opice, bola som najprv trochu sklamaná, ale
potom som na moju ve¾kú rados� uvidela v dia¾ke
jedného makaka. Pobehla som k nemu. Chví¾u
sa na mòa díval asi tak ako�e � títo ¾udia ma
stra�ne nudia � a potom odbehol odo mòa ïalej
a hoci som mu dohovárala, nechcel prís� ku mne
bli��ie. A tak som sa rozhodla ís� ïalej. Stretla
som ve¾mi plaché hrivnatce a ve¾mi milé poníky.
Do�la som k trom nosoro�com. Dva z nich mali
na boku èervené krvavé rany. Síce neboli ve¾mi
ve¾ké, ale boli. Trochu ïalej mali klietky p�trosy
a kengury. A tie� hyeny. Èo sa mòa týka, hyeny
som v�dy pova�ovala za menej pekné zvieratá.
Ale ako tam stáli, ka�dá v inej klietke, a smutnými
oèami pozerali na mòa, bola som zrazu
prekvapená a presvedèená, �e sú to naozaj
krásne zvieratá. Aspoò v porovnaní s nami, s
¾uïmi. Potom som sa pozrela na hodinky. Bolo
o pä� dve. A tak som sa pobrala za sestrou ktorá
ma poctivo èakala pred vchodom do ZOO. E�te
mi cestu skrí�ilo �es� pruhovaných mláïat divej
svine a spolu s nimi malé èierne kozliatko.
PS: Naschvál som nefotila �iadne zvieratá. Aj
tak u� boli dos� vystra�ené.

 Bobor
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III. ODDIEL V AKCII
 ÈREMO�NÉ

- ÈAS� POSLEDNÁ
 Je sobotné ráno. Stretávame sa na zastávke
pred Juniorom. Prichádzam posledný a zdá sa
mi, �e e�te spím, preto�e ináè by som nevidel to,

èo som videl. Bol tam
bývaloobèasný èlen
ná�ho oddielu akýsi
br. Danger.  �e vraj
ide s nami na výlet.
Na jeho a mo�no aj
na�e ��astie si to

rozmyslel hneï ako
poèul då�ku plánovanej
trasy a tak, keï pri�iel
autobus rozlúèil sa s
nami a do autobusu
sme nastúpili len
�iesti.
 Autobus je
p r e p l n e n ý
turistami a na
Kordíkoch nás
vyp¾uje zo
svojich útrob.
P o n i e k t o r í

(,,Nevie� náhodou kto, brat vodca?�) zistili, �e
nemajú niè na jedenie a odbehujú do obchodu,
ktorý je obèas aj otvorený a kupujú si svoj chlieb
ka�dodenný. Hád�u ho do batoha a vyrá�ame.
 �tveráme sa hore strmákom, ktorý sa obèas
mení na rovinku. Jedno indivíduum sa sna�í
spieva�, no zis�uje �e hore kopcom je to nezdravé
pre neho a na rovine je to nezdravé pre ostatných,
alebo skôr pre ich bubienky ( ,,Poèuje� ,Quany
on ohovára tvoj spev!!!) a skonèilo s tým.
 To u� prichádzame ku skratke èíslo 435b/d a
dorá�ame na Tablu( ,,Hurá, u� budem môc�
spieva�!�Dobre, dobre. Nebudem.�).  Niekto
poznamenáva, nieèo o nedostatku výh¾adu a v
tom: ,, Spomeò èerta�( HA-HA-HA-HA! Kto ma
to volá?) zbadáme nejaký malý boèný hrebeò. Tí
odvá�nej�í, èo sa tam dostavili zis�ujú, �e nejde
o hrebeò, ale o skalu �irokú asi 1,20m, z ktorej je
perfektný výh¾ad na Ve¾kú Fatru a na okolité skaly,
ktoré z hrebeòa nebolo vidno. Vraciame sa na
hrebeò a vyrá�ame na ïal�iu skalu. Táto je pre
zmenu �iroká len okolo 30cm a zakonèená dvomi
ve�ami.
 No treba ís� ïalej. Z lesa na nás vybehla laò, ale

keï zbadala na�u nekoneènú krásu rad�ej odbehla
spä� do lesa. A prichádzame na Hadiu lúku.
Nie�eby tu boli hady, ale mienime tu hra� plazièku.
Keï sme boli u� dokonale vyplazení, mokrí od mlák,
ktoré cez trávu nebolo vidie� a do�kriabaní od
konárov ukrytých v tráve, �li sme ïalej - smer
Flochová.
 Na Flochovej, teda ak to bola Flochová, preto�e
tabu¾u sme nena�li, poznamenal Josi (Ak to ¼ubo
zase prepí�e na y(To ako Josy), tak za seba
neruèím. Josy), �e to tu vyzerá ako èierne lesy v
rozprávkach. Asi sa chudák bál. A mal preèo,
preto�e po skratke 435c/d, sme zaèali klesa�, klesa�
a kles�a� kým nebolo klesanie asi 70°-80°. Potom
sme si sadli na plo�inu ve¾kú asi 5x5m ( Wow! Kde
sa vzala taká plo�ina? Nebodaj U.F.O. naozaj
existuje?) a zase cesta dole a� kým sme nepri�li,
budete sa èudova�, ale úplne dole. Tu sme  zaèali
by� pozornej�í, preto�e tu má by� vraj nejaká
jaskyòa, do ktorej sa vlieva potok (�zrejme tu bolo
v minulosti, asi v strednom paleolite, ve¾a vodníkov
a spravili si tu
sídlo...PhDr. Quany
CSc.). Samozrejme
ako správni
zvedavci strèili
sme do nej nos
a ten tam
n e j a k o

vtiahol aj celé telo.
No niektorí si ho pri

prvej väè�ej preká�ke
zase vytiahli. A ostali

sme tam len traja. Dorá�ame ku vodopádu a
zis�ujeme �e rebrík, ktorý tu kedysi bol tu nejako
nie je, ale zato je spadnutý dole pod vodopádom.
¼ubo sa roz�tepom hodným hocakej gymnastky
premiestòuje na druhú stranu vodopádu do akejsi
diery a tvrdí, �e sa tade dostane dole a zdvihne
rebrík. No vracia sa, lebo si spomenie, �e má len
jednu baterku a �e mu u� raz v tejto jaskyni zhasla.
To isté sa práve stalo Josimu.  No obèas mu e�te
zablikne a Josi uniká z pazúrov jaskyne. ¼ubo sa
na�tval a skáèe popri vodopáde, dvíha rebrík
pomaly po òom zliezam, �ia¾ nedoèiahnem z
vrchnej prieèky na spodnú, no poradím si a som
dole. Chceme rebrík spusti� e�te ni��ie, ale

zis�ujeme, �e posledná
miestnos� je po
posledných da�ïoch
úplne zaplavená.
Lezieme spä� a
pod nohou mi
praská jedna z
p o s l e d n ý c h
troch prieèok, èo
na rebríku e�te
zostali, ale na
moje ��astie
práve som ju
opustil a
vychádzam z
jaskyne celý.
 Po malom posedení na vypílených

stromoch prichádzame na stanicu v
Èremo�nom a zis�ujeme, �e vlak

odi�iel pred dvadsiatimi
minútami. Nestrácame dobrú

náladu, veï o hodinu a pol
ide vlak do

Turèianskych Teplíc.
Tú zvy�nú hodinu
prechodíme po
meste a
nastupujeme na vlak,
ktorý nás odviezol,
a� hádajte kam!
Neviete? Tak
rozmý�lajte!

Quanah, kreslil Balú

I. Oddiel chlapcov pri úprave hrobu neznámeho
vojaka pod Suchým vrchom. Hrob vyèistili, natreli
ståpiky a vylo�ili priestor èeèinou.

I. Oddiel chlapcov na výlete smerom na
hvezdáreò, kde cestou upravili pamätnú tabu¾u
profesorovi Eduardovi Jánskemu a zároveò
urobili poriadok okolo hvezdárne.

Odovzdanie medaily pani Strnadovej.
Pprevzala ju za brata Strnada, ktorý
bol v tom èase na lieèení.

Balú

Foto Èlupko
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LESNÉ NOVINY...
MôJ PRIATE¼ MEDVEÏ

 Stalo sa to raz v zime. Bola
to moja �estnásta zima.  V tí-
pí vládol hlad. V�etci bojovníci
sa rozi�li na lov po okolitých

lesoch Black Hills. Ja som i�iel tie�. V tomto období
sme lovili losov a tí boli z roka na rok prefíkanej�í.
No ani ja nie som z tých hlúpej�ích.
 Po hodinovom blúdení som narazil na stopu losa.
Bola e�te dos� èerstvá, Mohla ma� najviac tak dve
hodiny.  Los to bol poriadny.
Pod¾a stopy vyzeralo, �e sa
nièoho nebojí a �e si pokojne
vykraèuje a nesna�í sa
svoju stopu zamaskova�.
Be�al som po jeho
stope nieèo viac ne�
dve hodiny, keï
som zo stopy
vyèítal, �e  o
mne vie. Zaèal
toti� známy los
manéver v tvare
písmena S. No ja
som mu naò
nenaletel. Opatrne
som sa rozbehol
krí�om cez jeho stopu.
Kryl som sa pritom za k a � d ý
krík a� som pri�iel na dos� ve¾kú
lúku, za ktorou stál malý pahorok z jednej strany
kolmo zrezaný a skalnatý. Navrchu bol husto
porastený kríkmi a jedinou cestou, ktorou sa tam
dalo prejs� bez ve¾kého �ramotu, bol vrch skalnatej
steny hladkej ako králièia ko�a. Sem
smerovali losie stopy. Starý múdry
los si z tohoto pahorku urobil svoju
pozorovate¾òu. Opatrne som sa cez
zasne�enú pláò zakrádal ku pahorku.
Niekde v dia¾ke zakrákal havran. To
som u� opatrne liezol hore svahom a
zakrádal som sa s odistenou pu�kou v ruke
po z¾adovatenom povrchu skaly, keï los urobil nieèo,
èo som vôbec neèakal. Vyrazil z kríkov a hnal sa na
mòa. Na chví¾u som zamrzol, ale potom som sa
spamätal a vystrelil som. Ako vy�¾ahol výstrel spätný
náraz spôsobil, �e som sa po�mykol na ¾ade a
spadol som dole pod skalnú stenu. Aj keï tu bol
mäkký sneh. Moju myse¾ zakryla èierna chmára.
 Neviem ako dlho som tak le�al, ale keï som sa
prebral zaèalo sa slnko skláòa� ku obzoru. Vtom
som pocítil nieèo teplé na chrbte a v tom istom
okamihu som zaèul aj �a�ký dych. Opatrne som

otoèil hlavu. A zdrevenel som. To
bolo neuverite¾né. Ved¾a mòa le�al
medveï mladý, asi roèný Grizzly. To som vôbec
neèakal, aj keï som u� poèul o tom, �e medvede
sa obèas zobudia zo zimného spánku a tie� som
poèul od starých mu�ov v kmeni, �e ak sa medveï
v zime zobudí je ve¾mi hladný a èasto sa u� neulo�í
na zimný spánok. U� ma bolel krk, tak som hlavu

otoèil spä� a horúèkovito som premý�¾al nad tým
ako ujs�. Zbadal som nieèo, èo ma trochu upokojilo
bol to môj los, len�e v akom stave. V�etky najlep�ie
kúsky boli po�rané.
 Keï tak o tom premý�¾am, grizzlymu som mo�no
tým losom zachránil �ivot a on mi ho zachránil
svojím teplom. A práve vtedy som zaèul kroky
nejakých ¾udí. - ,,Nie, Wakan-Tanka, prosím �a,
neposielaj ich sem!� Je neskoro, mu�i práve obi�li
skalu. Spoznal som ich hneï. Boli to moji najlep�í
priatelia z dediny - Divoký Sokol, Biely Orol a Modrý
Oblak. Asi si mysleli, �e sa mi nieèo stalo a vybrali
sa ma h¾ada�. Na ich príchod sa zobudil aj môj
záchranca grizzly. Prchký Divoký Sokol strhol z
pleca pu�ku, namieril ju na medveïa, na ��astie
mu ju Biely Orol sklonil a zakázal mu strie¾a�.

 Bol som ako na tàòoch. Nevedel som, èo
robi�. Grizzly sa na mòa obrátil a

zareval ako Hromový vták. Spomenul
som si na radu starého �amana

ná�ho kmeòa. Bol to môj strýko
F¾akatý Kôò. Spomenul som si, ako mi

hovoril: ,,Grizzly je ve¾ký bojovník a vie
oceni� odvahu. Odvá�nych u�etrí, no

zbabelcov zmárni, preto sa mu v�dy pozeraj priamo
do oèí, a neuhni zrakom, nech �a zastra�uje ako
chce!�. Rozhodol

som sa.
Aj tak mi niè iné
n e o s t á v a .
Pozrel som
medveïovi do
oèí a díval som
sa do nich. Tie
malé kruté oèi mi
spoèiatku naháòali
strach. V duchu
som spieval svoju
pieseò smrti, no tie kruté oèi sa zaèali meni�.
V�etka krutos� z nich pomaly mizla. A�
nakoniec sa z nich stali malé �ibalské oèká,
podobné oèkám malého �teniatka. Tento
obrovský tvor sa nado mnou zmiloval a oblízal
mi celú tvár svojím dlhým fialovým jazykom.
Potom podi�iel k losovi, odtrhol si z neho pekný
kus mäsa a pomaly vykroèil smerom k
najbli��iemu lesu. Ja aj moji priatelia sme za
ním pozerali, a� kým nám úplne nezmizol z
doh¾adu. Modrý Oblak, známy svojou håbavou
povahou poznamenal iba: ,, Zvlá�tny tvor.�. No
my sme na òom videli, �e nad jeho poèínaním
intenzívne rozmý�¾a. Potom mi povedal Biely
Orol, najstar�í z nás: ,,Myslím, �e si zaslú�i�
nové meno. Odteraz bude� Sivý Medveï!�.
Slnko zapadlo a my sme sa vydali so zvy�kami
losa do na�ej dediny.
 Ten, Èo Reve Ako Hromový Vták, sa e�te dlho
ukazoval v na�ej blízkosti, keï sme v zime

táborili v Black Hills. V�dy sme za�li v�etci
�tyria na miesto, kde sme sa s ním prvýkrát
stretli a nechali sme mu tam nejaké jedlo. A

v�dy sme ho z malého skalnatého pahorku
sledovali. A� jednu zimu ,keï z nás u� boli vá�ení
a zrelí mu�i, nepri�iel.

QUANAH



B a n s k o b y s t r i c k ý   s k a u t
Ïakujeme v�etkým na�im prispievate¾om a samozrejme sponzorom.
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D
ve slová.

M
noho viet je krásnych.

M
noho viet nieèo znam

ená.
Ale najkraj�ia je veta
s dvom

a slovam
i �¼úbim

 �a�.

Veta taká krátka, pritom
 výsti�ná.

O
byèajné slova a aký význam

 to m
á.

To najkraj�ie na svete,
èo svet m

ô�e ¾uïom
 da�.

È
istú lásku - tú by si m

al ka�dý pria�.
                                      Popolu�ka

Láska.
S láskou ráno vstávam

.
S láskou oèi otváram

.
S láskou o tebe snívam

.
S láskou aj zaspávam

.

Ten dlhý sen èo nocou blúdi,
pritom

 taký krátky.
N

ikdy sa v�ak nestretne
s rytierom

 noci krásnym
.

Stále niekde be�í, niekam
 uteká.

Schováva sa v hrade schúlený do klbka.
Bojí sa lásky, bojí sa poznania.
Lesné �ienky m

u pravdu odhalia.

N
ebojí sa u� lásky,

nebojí sa poznania.
Boji sa len seba
a ve¾kého sklam

ania.
                                    Popolu�ka

Pokoj, dobrota, láska,

nech prenikne

na�u myse¾,slová i skutky.

To Vám aj do nového roku

Praje
         

         
         

redakcia
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�V�etko to, èo sa doèíta�
v nasledujúcich stránkach, sa stalo v máji na�ej
mladosti, kedy sa nám zdalo by� v�etko dobré a
krásne, keï staèil nám ku ��astiu len slneèný deò
s belasým nebom a bielymi oblakmi na òom. To bolo
v èase, ktorý tak rýchle mizne v dia¾ku, v tom èase
najkraj�om z celého �ivota, ktorému hovoríme
MLADOS�. A preto�e spomienky na òu vyblednú
rýchlo, zapisujem si ich do tejto knihy. A a� raz po
rokoch zbledne nám vlas a sèernie svet a ja budem
obraca� tieto za�ltnuté listy, potom si spomeniem
znovu na v�etky príhody dávnych rokov. Ale to bude
a� za dlho, nemyslím teraz na to.�

Poï so mnou tam.
Kde nebo je vysoké a modré,

kde oblaky biele, rýchlej�ie ne� inde plávajú.
Poèuje� tú pieseò vetrov v korunách borovíc ?

Poèuje� tú pieseò dia¾ok závratných ?
Ticho a velebne �umia hlavy stromov.

�iara slnka èervenavá steká po ich rozpukaných
kmeòoch

a vôòa �ivice �a omámi.
A veèer oheò táborový tam do tmy zasvieti a

vyvolá v tebe
pocity, ktoré otrasú tvojou du�ou.

� Toto je sídlo moje,
toto je môj kraj.

A ktoko¾vek sem príde,
votrelcom sa stane,
hoci jeho úmysly,

sebelep�ie by boli !�

Jaroslav Foglar (z Baluovho zápisníka)

Ráno sa prebúdza �ivot.
Cez vysoké stromy sa sem predierajú prvé
slneèné lúèe a oslepia krajinu.
Noèná tma stráca sa , v pätách jej be�í deò, keï
slnko v �iarivej zbroji naháòa zlodeja dní. �ero
sa stráca a vietor zahvízda, �umiace stromy
budiac nás. Huèiaca rieka priná�a najnov�ie
správy z hôr. Opodia¾ za�tekal pes. Zajac u�
vybehol z domova pozdravi� deò. Ponad stromy
preletí ustarané vtáèa, po chvíli zosadne, vo vode
zobáèik namáèa. Zvieratá vstávajú, kvet sa
rozvíja, keï hora zaspieva preò ! V�etko sa
prebúdza, odkráèal sen a zajtra volá sa dnes.
Kto vie ako vonia zem, ka�dé ráno, keï sa
budí, pocit má v�ak akoby vstal sám.

                Panda

Pohodlie v tábore
¼udia, ktorí nepoznali pôvab �ivota

v tábore, nepochopia va�e nad�enie a budú vám
tvrdi�, �e �ivot v tábore je nepohodlný a vedie
k zdivoèeniu. Zbytoène by ste im hovorili opak.
Oni vidia stále len problémy spojené
s nepriaznivým poèasím a prácu nevyhnutne
spojenú s táborením. V skutoènosti v�ak
s problémami zápasí len zaèiatoèník. Skúsený
zálesák si vie malièkos�ami spríjemni� �ivot
v tábore a urobi� ho èo najpohodlnej�ím. Nikdy ho
nevidíte hneva� sa. Malé nehody, ktoré by ho doma
urèite nahnevali, sú pre neho v tábore zábavou.
Opatrne si vyberie tiché miesto. Ak nenájde miesto
chránené, postaví si ochranné steny proti
chladnému vetru a prachu z vetiev stromov. Ak
nemá stan, nebude nad tým bedáka�. Hravo si
doká�e postavi� z vetiev a lístia chatu na
prenocovanie. Tá ho ochráni aj pred da�ïom. Zimy
sa tie� nez¾akne. Ak nemá dostatok prikrývok,
nahrnie na seba lístie, papradie, v zime sneh a
zaspí pod tým tak pokojne, ako pod teplou
prikrývkou. Novinový papier tie� dobre ochráni pred
zimou a ostrým vetrom.

Taktie� zdivoèenia a spustnutia sa
nebojte. Svoj zovòaj�ok zanedbá v tábore tie� len
zaèiatoèník. Rád sa zahrá na drsného zálesáka.

Nikde sa nebudete cíti� takí ��astní a
spokojní ako v tábore. Je to výsledok výdatného
spánku. Nikde sa tak nespí ako na mori a opod
�írym nebom. V prírode sa cítite úplne zdraví. Je
to najkraj�í pocit, aký vám �ivot mô�e prinies�.
Výborná chu� do jedla  a veselá nálada sú toho
výsledkom.
                       Úryvok z knihy Základy junáctví
                                    od A.B.Svojsíka

Èas
Je smutné vidie� vás, tu márni� èas

- veï �ije� na tom svete iba raz,
keï �ivot volá
zas a znova

A� neza�ije� túto istú chví¾u,
nedopustí� sa tohto omylu.

Bez lásky ka�dý z nás,
len márni �ivot, márni èas.

A� prebudí� sa zo spánku - tej sladkej mdloby,
a� privonia� si k jasienke - voòavej krásy zloby,

Len vtedy �ivot zmysel má,
keï láska lásku rozozná,

keï dopustí� sa podchví¾ou
jedného z tvojich ve¾kých omylov

a nebude� u� bez lásky
zas v èierne myslie� otázky.

Panda


