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Ice Age výlet
Exkluzívne
interview :)
Na vlásku
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:) chutné čítanie
Hej no, v zime
sa dá robiť
všeličo,
aj
jesť... Viete, čo
mňa štve? Tá
z i m n á
lemravosť. V lete si oblečiete
tričko, sukňu a hneď vidno, čo
sa vám cez zimu podarilo
“napapať“ (a verte, že to
dobre poznám). Nielen, že sa
viac zje, ešte sa to všetko aj
viac vyleží v posteli. Na
skautské výlety sa ráno
obliekať s prianím, aby – keď
už ozaj nič – aspoň bolo
trochu teplejšie, aby sme
nemuseli vláčiť tri kilá svetrov,
tielok,
troch
tričiek
a obrovského kabáta. Hm :).
Blbý prístup, čo? Aj tak je zima
pekná... Vôňa pečených
koláčov (pri ktorých by ste
v lete so štyridsiatimi ôsmimi
stupňami v kuchyni asi ťažko
pookriali), kopce blýskavého
snehu, sánkovačky. Jú, užime
si
to,
veď
globálne
otepľovanie sa nestará... :)
skautice, tento úvodník

je niečo ako zbierka
momentálnych myšlienok,
zimno - letných. Čo s nimi?
Pospájajte si ich s letne
veselými článkami sršiacimi
humorom a krásne zimne

chladiacim
zvyškom,
opisujúcim toto ročné
obdobie a snáď sa vám
zapáči, čo sme chceli zachytiť
na pár stránok ;) !
Dobrú chuť!

Humor je jedným z prvkov génia. (J. W. Goethe)
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Exkluzívne interview s LENKOU
FILADELFIOVOU! Šokujúce
odhalenie Lenkinho detstva!

Ice age
výlet
...ako sme sa
výletovali pri
krásnom
zimnom
slniečku, so
snehom po
členky a ako
nikto nezobral
sánky...

už dnes na strane 5

Už sa nudíte počas dlhých
zimných večerov?

Kreatívne stránky
vás nenechajú zaspať.
str.8

Myslel si si, že si drsný?!

Chuck Norris
ťa vyvedie z omylu!
str.6

2011... str. 16

Tie najaktuálnejšie
informácie o filmovom
plátne. Recenzia

Na vlásku

Najkrajšie

zážitky
v
skautingu

Analytici potvrdili konšpiráciu! Žijeme v
roku

str. 4

Čo má Puma a
Adidas spoločné s

bratmi
Dasslerovcami???

v podaní
Timky.
str. 7

str. 11

str. 14
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Humor je jedným z prvkov génia. (J. W. Goethe)
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Vlakom sme sa neviezli
dlho a už sme stihli zládovať
kus Tic-Tac-inej čokolády.
Naša trasa viedla z Ľupče na
Poníky. Tak, hor sa... Na
ceste nechýbali ani Čokiyne
mandle a kopa iných vecí,
ktoré pre istotu ani
nespomeniem
( Sýty
hladnému neverí ). Po ceste sme sa zastavili na krásnej lúčke
zaprášenej snehom . Ten sa však behom piatich minút zmenil na
bojisko... hrali sme frisbee. Takí upachtení, ale zato dobre
naladení a najedení sme sa vydali
ďalej . Sprevádzala nás krásna príroda
a sneh tvoril akoby veľké kryštáliky,
jemné ako keď hladkáte šteniatko...
Keď sme už boli neďaleko
Poník, k našej skupine pribudla banda
detí, štyria rodičia a dvaja psíkovia...
Keď sme sa cestou od pribudnutých
členov odlúčili, slniečko pomaly ale isto začalo zapadať. My:
Drobec, Joly, Rišo, Trnka a ja sme využili ešte svietiace slnko
a vybehli na kopec ku kostolu pri kapucínoch.
Humor je jedným z prvkov génia. (J. W. Goethe)
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Zato Čoky s Tic-Tac nám šli vyhrievať miesta pri čajíku v teple
Ponickej krčmy. Netrvalo dlho a už sme znova mrzli na zastávke,
čakajúc na autobus domov. No a tak ako sa výlet začal sa aj
skončil... V ten mrazivý sobotňajší večer sme sa všetci po
úžasnom výlete rozišli na stanici.
Chichi

Interview
1. Ako ťa volali, keď si bola malá?
Ďanďa, a keď som bola malá, Lenočka.

2. Koľko by si chcela mať rokov a prečo?
17, lebo by som bola už skoro plnoletá a rodičia by už boli
na mňa miernejší...

3. Kde by si chcela bývať a kto by nemal byť tvojím susedom?
V rodinnom dome v Sansepolcru (Taliansko) a určite by
som nechcela za susedov svojich rodičov :D

4. Ktorý šport by podľa teba mali robiť všetci?
Ja si myslím, že každý by mal robiť
nejaký iný šport lebo nemali by byť
všetci rovnakí.

5. Si za uniformy na školách?
Jednoznačne áno.

6. Odporučíš nám nejaký hudobný tip?
Paramore – Ignorance
Stereo Total – I love you
Hurts – Wonderful life
David West ft. Ida Engberg - Abat

7. Popíš nám tvoj najväčší skautský zážitok v skratke...
Chichin smiech.
Marka spovedala Lenku (V.I.P.)
Humor je jedným z prvkov génia. (J. W. Goethe)
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CHUCK

NORRIS

→Chuck Norris vie nakresliť
dúhu modrým perom.
→Vy máte 100 euro aj Chuck
Norris má 100 euro lenže on
má viac .
→Chuck Norris vie hovoriť
brailovým písmom .
→Chuck Norris napočítal do
nekonečna ... už 2 krát .
→Chuck Norris je častým
darcom krvi pre Červený kríž.
Len nie svojej vlastnej.
→Chuck Norris pri bowlingu
nemusí dávať strike, keď trafí
prvú kolku, ostatné omdlejú
strachom.
→Chuck Norris zomrel pred 10 rokmi, ale zubatá nemala
odvahu mu to povedať.
→Chuck Norris spí v noci pri svetle. Nie že by sa bál tmy, ale
tma sa bojí Chucka.
→Chuck Norris vyhral Superstar bez jediného vydania tónu.
→Chuck Norris raz dostal v škole úlohu, aby napísal sloh na
tému smelosť. Dostal jednotku s
hviezdičkou, aj keď napísal len svoje
meno.
→Keď hrá Chuck Norris Monopoly, tak
to má vplyv na celú svetovú ekonomiku.
→Predtým ako si bubák ľahne pod
posteľ, vždy sa pozrie, či tam nie je
Chuck Norris.
→Niektorí ľudia nosia pyžamo so Supermanom. Superman nosí
pyžamo s Chuckom Norrisom.
Humor je jedným z prvkov génia. (J. W. Goethe)
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Môj NAJskautskejší ZÁŽITOK
Ahojte, (nielen) včielky :) ! Dnes sme si
posvietili na Timku a jej najkrajší
skautský zážitok... Kto bude ďalší?

Na tábore som sa veľmi
bavila! Naj boli asi tak
večierky. Hmmm... No tak
poďme na zážitky.
Neviem či tomu budete veriť,
ale mna najviac bavilo
umývanie riadu!
Potom ma bavilo aj to
čo sme v krásny deň išli na tú
prechádzku za ježibabou
( Peou ).
No! Tábor bol krátky tak
sa radšej vrátim o 8 mesiacov
dozadu
...
ÁNO!
K
Mikulášskej chate. Povedzme
niečo ku chovaniu osôb keď
nás prepadli :Trnka plakala,
Lucka sa nebola schopná
pohnúť a Pocahontas bola
zaskočená. Jediné, čo sa mi
nepáčilo,
boli
ranné
rozcvičky. Behať stále okolo
chaty neni nič pre mňa.
No! Mohla by som vás
rozveseliť
jedným
vtipom ???
Ak
hej, tak
počúvajte, teda čítajte :

-Tak čo dcérka ako sa ti
páčilo prvý deň v škole?
-Prvý deň ? Chceš tým
povedať že zajtra tam mám
ísť zas???
Dúfam, že sa Vám
páčilo . Poďme teda nazad k
zážitkom! Čo ja viem, tak k
Olympijskym hrám !!! Najviac
sa
mi
páčili
nočné
sánkovačky. Boli super!
Každému
na cestu svietil
sneh , snehu tam bolo po
pás. No, na žiadnej inej chate
s om u ž n e b ol a . T ak
ČAUTE !!!
Timka

Humor je jedným z prvkov génia. (J. W. Goethe)
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Kreatívne stránky
Kreativita ako taká sa prejavuje rôznymi spôsobmi...
Dúfam, že sa nám na troch stránkach podarí uspokojiť
všetky Vaše kreatívne chúťky! ;)

Humor je jedným z prvkov génia. (J. W. Goethe)
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Pamätáte si ešte Macka Pu :) ?
...pomôžte Pigletovi nájsť priateľov...

Humor je jedným z prvkov génia. (J. W. Goethe)
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Ajáj, a zase nám zmizli čiary!

Humor je jedným z prvkov génia. (J. W. Goethe)
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Počas príprav časopisu sa nám text akosi
poprehadzoval... prepáčte malú chybičku, skúsite
dať článok doporiadku?

Pekár obuvníkom
Jeho mladší brat Adolf, ktorého volali Adi, vymýšľal v
matkinej práčovni obuv
na behanie. Prvé topánky vyrobil už ako 20-ročný.
Boli plátenné. Hoci sa vyučil za
pekára, bol to športovec telom i dušou. Nadanie
zdedil po otcovi - obuvníkovi. Otec syna od remesla
odhováral. Tvrdil, že topánky si kúpi menej ľudí ako
chlieb. Adolf ho neposlúchol. Najal si dvoch
obuvníkov a začal ručne vyrábať tréningovú športovú
obuv bez pomoci elektriny a akýchkoľvek strojov. Už
na olympiáde v roku 1928 malo niekoľko športovcov
na nohách topánky od Dasslerovcov. Firma však
zažiarila až na Hitlerovej olympiáde v roku 1936.
Dasslerovské topánky vyhrali 4 zlaté medaily.
Po prepustení už so svojím bratom nikdy
neprehovoril. Adolfovi Američania povedali, že ktosi z
jeho najbližšieho okolia na neho donášal, aby ho
dostal z firmy. Adolf upodozrieval Rudolfa. Rudolf mu
zase nevedel odpustiť, že nepohol prstom, aby ho
dostal z väzenia a tvrdil, že to Adolf donášal naňho.
V skutočnosti sa bratia nenávideli už dlhší čas.
Humor je jedným z prvkov génia. (J. W. Goethe)
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Herzogenaurach je malé mesto neďaleko
Norimbergu. Svetová hospodárska kríza
po prvej svetovej vojne sa v nej zahryzla
do každej domácnosti a počet
nezamestnaných radikálne rástol. Pre
bratov Rudolfa a Adolfa
Dasslera to bola výzva. Rozhodli sa založiť
fabriku na výrobu obuvi. Výborne sa
dopĺňali. Starší z bratov - Rudi sa vyznal v
obchode. Prezývali ho Puma. Na starosť si
vzal marketing.

Vojna bratov
Obrat firmy rástol. Šťastie im prialo aj v ére nacistov.
Dôvodom je, že šport prišiel do módy najmä u
mladých ľudí. Adolf i Rudolf boli obdivovateľmi
Hitlera. Jeden viac, druhý menej, ale obaja vstúpili do
NSDAP. Keď sa začala druhá svetová vojna, Adolf
narukoval. Po roku sa však mohol vrátiť domov a
viesť firmu. Rudolf slúžil dlhšie a keď ho po vojne
zatkli Američania, tvrdil, že pracoval pre gestapo.
Neskôr to poprel. Adolfa nechali Američania na pokoji.
Vraj preto, že na olympiáde v roku 1936 obúval aj
amerických športovcov. Jeho brat Rudolf si odsedel
rok. A tu sa začal celoživotný spor oboch bratov.
Obe firmy ostali v meste Herzogenaurach, vzdialené od seba len
niekoľko metrov. Zamestanci sa mohli dobrovoľne rozhodnúť ku
komu sa pridajú.
Odvtedy akoby malé mesto rozdelil múr. Severne od rieky
Aurach vládla Puma, juh mal pod palcom Adidas. Existovali
pekárne Pumy, kde nesmel nakupovať žiadny nadšenec Adidasu
a v hostincoch Adidasu neobslúžili nikoho od Pumy. Mesto vraj
nazvali „miestom sklopených pohľadov“, pretože každý pozeral
tomu druhému na topánky.
Humor je jedným z prvkov génia. (J. W. Goethe)
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Po vojne rozpútali bratia vlastnú vojnu. A prvou obeťou sa stala
spoločná firma. Rozdelili ju na dve. Adolf svoju časť nazval
Adidas, spojil prezývku Adi
s prvou slabikou v priezvisku. V roku 1948 si nechal
zaregistrovať slávne tri prúžky, značku obuvi Adidas. Brat Rudolf
založil firmu Puma, tiež podľa prezývky.
V roku 1951 rozhodol Adolf súboj vo svoj prospech. Podľa
týždenníka Stern sa vtedy odohrala epizóda,
vďaka ktorej má dnes Adidas obrat 10
miliárd eur a Puma len 2,4 miliardy eur. Do
firmy Puma prišiel tréner nemeckej
futbalovej reprezentácie. Rudolfovi navrhol,
že jeho hráči si obujú Pumy, ak im za to
mesačne zaplatí 1000 mariek. Rudolf ho vyhodil. Adolf si s ním
okamžite tľapol. O tri roky neskôr sa stali Nemci majstrami sveta
vo futbale a s nimi aj Adolf Dassler, ktorý im obul nové ľahké
kopačky s vymeniteľnými štupľami.
O päť rokov neskôr založil Adolfov syn Horst pobočku Adidasu vo
Francúzsku s úmyslom dobyť svet. To už firma vyrábala
kopačky, tretry, športovú obuv, vaky, oblečenie na voľný čas i
plavky značky Arena. Keď v roku 1978 Adolf Dassler zomrel,
vyrábala jeho firma 45 miliónov párov obuvi ročne a stal sa
pojmom vo svete športu.
Cena za takýto úspech bola vysoká. Adolf Dassler vraj podplácal,
podvádzal a nepriamo podporoval aj doping, aby dostal brata na
kolená. No aj napriek tomu zomrel ako hviezda športového sveta
a za obuv značky Adidas sú dnes ľudia schopní zaplatiť tisíce...
Ak ste sa dočítali v správnom poradí až do konaca, gratulujem:)!
Určite ste si všimli, že toto je nová rubrika. Budem vám v nej
hľadať zaujímavé príbehy ľudí. Niektorí sú známi, o iných ste s
istotou nepočuli. Možno to budú skauti a možno aj susedka z
prvého poschodia.
Uvidíme čo príde nabudúce.
Pekné dni praje čokiy
Humor je jedným z prvkov génia. (J. W. Goethe)
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Krátky pohľad jedného skromného diváka
Rozprávku Na vlásku som
prvýkrát spozorovala na
billboarde na niektorej z ulíc
mesta Banská Bystrica.
Najskôr ma, musím sa
otvorene priznať, vôbec
nezaujal, lebo v poslednom
období som mala s animákmi
dosť biedne skúsenosti.
Vtedy ma ani vo sne
nenapadlo,
že
túto
animovanú rozprávku si
pozriem na vlastné oči a to
dokonca v kine.
Iste by ste teraz chceli
vedieť čo na to vravím, keď
môj záujem vidieť tento
animák bol takpovediac dosť
biedny. Nuž, musím sa
priznať, že som bola veľmi
milo prekvapená. To, čo som
videla, mi vyrážalo miestami
dych. Príbeh, podľa môjho
názoru netradičný, sa vám
pokúsim trošku priblížiť
mojimi očami.

Motív uväznenej princeznej,
motív čarovného kvetu (ktorý
má liečivé a omladzujúce
účinky, a pre ktorý je dievča v skutočnosti princezná
väznená zlou čarodejnicou
vydávajúcou sa za jej matku),
motív „princa“ (v skutočnosti
miestneho zlodejíčka zachraňujúceho uväznenú
princeznú) ...tieto všetky
motívy tu už s istými
modifikáciami boli, avšak
práve spracovanie tejto
rozprávky,
využitie
spomenutých
motívov
doplnených o vtipné vedľajšie
postavy urobili z príbehu
niečo, čo nie je otrepané a
neukazuje nám to, čo sme už
miliónkrát videli.

Humor je jedným z prvkov génia. (J. W. Goethe)
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Celý príbeh je vystavaný tak,
že divák netuší čo sa stane v
nasledujúcej
scéne.
Vedľajších postáv je v
príbehu mnoho. Avšak
najdôležitejšími sú malý
chameleón Pascal, ktorý je
„domácim
zvieratkom“
hlavnej hrdinky Rapunzel, a
tiež jazdecký kôň Maximus,
ktorý má výrazné sklony
chovať sa ako pes (stopuje),
a ktorý je posadnutý
dolapením zlodeja Flynna, s
ktorým nakoniec uzavrie
priateľstvo. Úžasným ťahom
tvorcov je fakt, že zvieracie
postavy príbehu nemajú
schopnosť rozprávať, to
znamená
,
že
ich
vyjadrovacím prostriedkom je
ich mimika a gestika, čo
dodáva ich postavám
neodolateľný vtip a milotu.
Pre mňa jediným rušivým
faktorom
celej
tejto
rozprávky bol (ako to už v
Disneyovkách býva) spev.

Mojím šťastím však bolo, že
spevu bolo v tejto rozprávke
málo (asi 4 piesne), pričom
ku podivu sa mi dokonca
jedna z piesní veľmi zapáčila
(pieseň
v
hostinci).
Čo by som povedala na
záver? Asi len toľko...oplatí
sa vidieť tento animák,
pretože ponúka to čo tu dlho
nebolo ... svojím spôsobom
netradičné spracovanie,
svojím spôsobom netradičné
postavy, ale najmä veľa
vtipu, zábavy a gagov, ktoré
miestami pochopí len dospelý
človek.

Kristína Hybenová
Študentka UMB, priateľ skautov :)
Humor je jedným z prvkov génia. (J. W. Goethe)
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ROK 2011
Ako zistíš, že žiješ v roku 2011

2. S prekvapením
konštatuješ, že
12.
pasians sa dá hrať
Ráno
aj normálnymi
zapneš
kartami.
8.Zavoláš členom rodiny, či sú počítač
5.So starými
ešte
doma, zatiaľ čo vchádzaš
známymi
skôr,
autom do garáže.
neudržiavaš
než
10.Na konci každej televíznej
kontakt, lebo
uvaríš
reklamy je internetová adresa.
nemáš na 11.Keď odchádzaš z domu bez
kávu
nich emobilu spanikáriš a okamžite sa
mailovú
poň vrátiš.
adresu.
3.Na trojčlennú rodinu máš 15
5.Štyri roky
rôznych telefónych čísel.
sedíš pri tom
istom
4.Človeku, sediacemu vedľa teba
písacom stole
pošleš e-mail.
13.Zatiaľ
a pritom si
usmievaš sa a prikyvuješ.
pracoval v toto čítaš,
troch rôznych
7.Tvoj šéf by nedokázal vykonať
firmách.
tvoju prácu.

1.Omylom vyťukáš svoj PIN
-kód na mikrovlnke.

čo

14.Ešte
horšie: presne
vieš, komu to pošleš ďalej.
15.Si príliš zaneprázdnený aby si zbadal, že na zozname chýba 9. bod.
16.Naozaj si sa pozrel, či na zozname chýba 9. bod.
17.Zdá sa, že si nezbadal ani to, že na zozname sú dve 5.
18. ...a teraz sa smeješ sám sebe.
...zamysli sa, prečo!
Lenka F. & internet :)
Humor je jedným z prvkov génia. (J. W. Goethe)

Blíži sa nám karneval a tak tu máme
špeciálnu prílohu! Okuliare sa dajú použiť
ako doplnok k maske. Vymaľujte si ich ako
sa vám páči a potom zlepte zahnutú časť
rúčok s okuliarmi. Hotovo ;) !

