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1. číslo 

Duchovno 
 
Grill párty 
 
Aký si 
jesenný typ? 



 

 

Nič veľké nebolo vytvorené bez nadšenia.  [ Ralph Waldo Emerson ] 

Neviem 
ako Vám, ale 
mne sa 

tohtoročná 
jeseň véľmi 
páči! Je však 

pravda, že toto ročné obdobie 
všetci v láske nemajú. 
Niekedy je teplúčko, slnko 
svieti, voda láka... Však to 
poznáme. No stáva sa aj, že 
celý deň leje a nálada klesá 
úmerne s počtom padajúcich 
kvapiek. Hm, voľakde som 
čítala, že „keď zlyhá počasie, 
človek nesmie zlyhať“. 

Celkom sa mi to páči, pretože 
aj keď sa v tej chvíli väčšina 
z Vás (vrátane mňa) má chuť 
rozbehnúť domov a hodiť sa 
do postele, začítať sa do 
parádnej knižky pri horúcom 
čaji je určite lepšia 
alternatíva. Alebo do 
Sylonkovského duchovna. 
Alebo... alebo prečo 
nezmoknúť? Trblietavý 
jesenný dážď stekajúci po 
tvári, kaluže do korých sa dá 
skočiť... Niekedy je zbytočné 
sa pred kvapkami schovávať. 
Veď môžeme vyrásť ☺! 
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ÚVODNÍK 



 

Nič veľké nebolo vytvorené bez nadšenia.  [ Ralph Waldo Emerson ] 

 
 
 
 
 

1. Každá správna Štrimfľa má doma dostatok štrimflí na každú 
príležitosť – pásikavé, bodkované, kockované, vzorované.  

2. Pokiaľ má Štrimfľa nechápavých rodičov, ktorí kupujú len 

jednofarebné kusy, treba si ich dozdobiť vlastnoručne.  

3. Štrimfľa ide s dobou, vie aké farby letia a na mikulášsku chatu si 

určite pribalí červeno biele huňavky! 

4. Neladí ti skautská šatka so štrimfľami? To treba rýchlo zmeniť! 
Hnedo žlté štrimfle odporúčame hlavne na oddielové výlety☺ 

5. Celodenná štrimfľa vo vibrame, to nie je práve najvoňavejšia 

záležitosť. Medzi štrimfličky si pribalíme vrecúško s voňavými 
bylinkami, ktoré nám hneď rozveselia deň. 

6. Ak sa naopak antivoňavosť vyžaduje (napr. pobyt na stiesnenej 
chate s Mustangmi), pokojne nosíme svoje najhoršie štrimfle aj tri 

dni v kuse! 

7. Štrimfľa sa snaží zúčastniť čo najviac akcií, aby mohla predviesť 
bohatú zbierku svojich ponožiek! 

8. Do nášho oddielu sa hlási aj sestra Stonožka – na jeden krát si 

môže natiahnuť 50 párov rôznych ponožiek. Skúsi ju niekto 
prekonať? 

9. Aj keď všetky správne Štrimfle držia pekne spolu, každá Štrimfľa sa 
snaží dosiahnuť čo najviac bodov v oddielovom bodovaní! 

10. Každá Štrimflička si desiaty bodík doplní podľa svojho priania☺ 
Priania očakávame u sestry šéfredaktorky Kaji – Tic Tac 

Drobec 

Desatoro správnej Desatoro správnej Desatoro správnej Desatoro správnej štrimfleštrimfleštrimfleštrimfle    
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Ako áno, ako nie, štvrtý septembrový týždeň sme sa stretli célá  

89 – ka a aby to nestačilo, tak aj naši skautskí rodičia na SAD tradične pri 
cukrárni. Poniektorí autobusom, poniektorí autami sme sa šťastne 
dopravili do areálu ZŠ v Podkoniciach, kde na nás čakalo grilovačkovo – 
hľadacie dopo – popoludnie, plné (jedla ☺) zábavy, hier a kadečoho 
iného. 
  
 

Do jedenástej to všetko 
prebiehalo hladko, zoznámili 
sme sa, veď nás bolo toľko, že 
by jeden neporátal. Čo presne 
sa dialo potom, Vám už ja 
nepoviem, lebo som sa vtedy 
decentne a potichu s pár 
ostatnými presúvala na svoje 
stanovište, aby som pomohla 
hľadajúcim nájsť nášho 
strateného skauta. O akých 
hľadajúcich to hovorím? Nuž, o 
veľmi schopných tímoch 
zložených zo skautov, rodičov i 
neskautov, ktorí sa dobrovoľne 
vydali na náročnú výpravu za 
Stevom Fossettom, naším trochu 
nešikovným hrdinom. (No čo, aj 
najlepší skaut môže mať zlé 
chvíľky!) 

  
 

Ako to skončilo? Možno 
Vám to niekto porozpráva, ak 
pekne poprosíte… My už 
pokračujeme ďalej, pretože je 
niečo okolo tretej a je čas na 
premietanie fotiek z nášho 
skautského roka! Upravili sme 
Podkonickú jedáleň, rozmiestnili 
stoličky, hlavní “premietači“ 
vybrali fotky, nastavili 
dataprojektor,… A môže sa 
pozerať! A veru, bolo sa na čo. 
Mikulášska chata, Japonsko, 
tábor… áno, nostalgia ☺.  
A keďže už na viac neostával 
čas, porozdávaním malého 
občerstvenia sme ukončili túto 
prvú akciu nového skautského 
roka. Dúfam, že sa vydarí! 

Tic - Tac 

Grill párty  
alebo 

Kto nájde Steva 
Fossetta? 
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Túto jeseň sa nám konečne podarilo prevetrať krásne šarkany, ktoré 
chúďatá na svoju premiéru čakali celý jeden rok! 
 

Vyšľapali sme si kopček 
zo Španej doliny na Šachtičky, 
naviazali 20 metrové šnúry  
a poďho hľadať vietor. Vetru sa 
pod kopcom veľmi nechcelo,  
 

 
tak sme si vyšľapali ešte jeden 
kopček. A tu sa vynorilo ďalších, 
vari 50 ľudí so šarkanmi, ktorí tu 
mali tiež vlastnú akciu. Na 
niektoré ich šarkany sme mohli 
len závistlivo pozerať…

Naša bilancia bola takáto: 
- 1 zlomený šarkan 

(Wikipédio)  
- 1 šarkan bez tyčky 

(Repelent) 

- 1 natrhnutý šarkan 

- 1 lietavý šarkan 

(aspoň trošku) 

- 1 snaživý šarkan 

- 1 umelák 

 
Aj sme sa trošku poučili – 

šarkan naozaj má byť čo 
najľahší a paráda musí ísť 
stranou. Čím viac papiera 
naňho nalepíme, tým ťažšie 
nám vzlietne. Ale môžeme si 

povedať, že všetkému bol   na 
vine lenivý vietor a aj s tým, čo 
sme mali, sme si to fajnovo užili☺ 

    
   

 Drobec 

Ako sa pestujú oblakyAko sa pestujú oblakyAko sa pestujú oblakyAko sa pestujú oblaky    (Karel Capek)(Karel Capek)(Karel Capek)(Karel Capek)

Dá to dosť práce: 
Treba starostlivo plieť, 

vyhadzovať z prsti burinu 
a kamienky, 

kľačať v zemi, 
skláňať sa, ryť v pôde, 

zalievať,zbierať húsenice, 

hubiť vošky, 
kypriť pôdu a slúžiť zemi. 

Keď už ťa potom od toho bolí 
chrbát 

a ty sa narovnáš 
a pozrieš k nebu, 

máš tie najkrajšie oblaky.

Šarkaniáda 2010 
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Veselá stránka 
Aké zvieratká sa ukrývajú na strome? 
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Áno, áno, jeseň je už v plnom prúde, mrazivé noci, zubaté slnko 
i jesenné dažde definitívne stierajú spomienky z letných táborov... Treba 
pomaly vytiahnuť zimníky, šály i rukavice. Či si IN, ti prezradí aj náš 
jesenný test... 
 
Čím na jeseň zdobíte klubovňu? 

a) nazbierame opadané listy a po celej klubovni ich polepíme. Tak 
budeme mať jeseň celý rok!  

b) rozhodne jabĺčkami, pochodíme staré sady a nasušíme kolieska. 
Po jeseni ich môžeme potom aj pojesť, mňam 

c) však to sa ani neoplatí, čo nevidieť je tu december, radšej 
začneme s deckami nacvičovať na Mikuláša a klubovňu 
vyzdobíme falošným snehom zo spreja 

 
Je u vás obľúbené púšťanie šarkanov? 

a) a ako!!! Už sa neviem dočkať, kedy začnem lepiť a strihať toho 
môjho! 

b) tento rok by som vsadila na gaštany. Nech je originálny. A že 
bude ťažký? Nevadí, študujem raketové pohony! 

c) Šarkany sú pre malé deti... ale budiš, skúsil už však niekto vyrobiť 
snehovú vločku? 

 
Máš rád jesenné opadané lístie? 

a) Neznášam ho. Aj tak dlho nevydrží, a len čo zaprší, zhnije a smrdí. 
Radšej by som si teraz dala také šťavnaté jabĺčko! 

b) Milujem prechádzať sa pomedzi šušťavé lístie... najradšej sa do 
neho celá zahrabem, aby mi ani nos nebolo vidno a keď niekto 
prejde okolo, riadne ho nastraším, hehe!  

c) Najradšej mám listy pokryté prvým sniežikom. Dúfam, že 
napadne už v novembri už aby som mohla robiť prvé snehové 
gule! 

 
 
Máš nejaký tip na poriadnu jesennú výpravu? 

a)  no rozhodne jablčná výprava. Nazavárame kompóty, povaríme 
jablčný mušt a výživu... s družinou si narobíme zásoby na celú zimu! 
 

LLLL Aký si jesenný typ? 
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b)  jasné! Podvečer sa vykradeneme do hôr a celú noc budeme 
počúvať jeleniu ruju.. už sa teším na tú romantiku! (teda ak pôjdu 
s nami aj naši chlapci :) 

c) treba sa pripraviť na zimu, prenocovať v týpku a otestovať 
skautské zručnosti aj výdrž spacáku! 

 
Dni sa nám čoraz viac skracujú... ako tráviš dlhé novembrové večery? 

a) Pripravujem si výbavu na zimu. Čistím bežky, lyže a zašívam 
zničené rukavice. Každý večer sledujem snehové správy a živú 
panorámu, aby hneď ako napadne prvý sneh som už stála na 
vleku. 

b) Popíjam si jablčný džúsik a listujem si v našom oddielovom 
časáku 

c) nalepená na okne, nadýcham si na neho a kreslím si prstom 
obrázky 

 
  
    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
    

    

    

    

    

Vyhodnotenie 
Posledný jablčiar. 
Ako pravý jablčiar máš v hlave len to jediné. Kde, kedy a ako sa 
dostať k čo najväčšiemu množstvu jabĺk. Nezabúdaj však, že okrem 
jabĺčiek existuje aj kopec iného fajného jesseného ovocia- hrušky, 
orechy, či bukvice. A takisto jeseň nie je iba o jedení ovocia 
 
Novembrový blatník 
Vidno, že si pravý jesenný typ so všetkým, čo k tomu patrí. Aby si 
neprepadla jesennej smutnej nálade, odporúčame ti na tento rok 
výrazné farby. Oranžovou, červenou a žltou rozhodne nič nepokazíš. 
Určite sa vyhni nevýraznej zelenej či hnedej, hlavne pri potulkách 
lesom. Pri poľovačke na jelene budeš aspoň v bezpečí... Tvojím 
šťastným dňom na tento mesiac je nedeľa. 
 
Prvý mrazík 
Už sa nevieš dočkať, kedy pominie toto nepríjemné prechodné 
obdobie? Zatiaľ sa môžeš aspoň poriadne pripraviť. Tento rok ide do 
módy opäť sivá, tak treba obmeniť čiapky, šály, svetre. Ak nie si 
zrovna zbehlá v ručných prácach, tak máš čo robiť do prvého snehu! 
Aspoň ti to rýchlejšie ubehne... 
Tvoj šťastný čas: od desiatej večer do šiestej ráno, veru už v týchto 
hodiných poriadne primŕza!  
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Scenár a réžia: Mária Čengel Solčanská 
 Žáner: historicko/ dobrodružný film 
 Dĺžka: 108 min. 

V hlavnej úlohe: Marko Igonda 
 

Dej v skratke:  
Ďalšia filmovo spracovaná 
legenda (1) slovenského 
filmového priemyslu.  V 
opátstve Červený kláštor žil 
v 18.storočí mních Cyprián 
povestný znalosťami v oblasti 
bylinkárstva a liečiteľstva. 
Príslušníci kamaldulského 
rádu sa ho ujali, keď sa 
objavil zranený a umierajúci 
pred ich bránou.  Cez 
flashbacky (2) v tomto 
príbehu spoznáte jeho temnú 
minulosť, ktorá nepoznajú ani 
mnísi. Cyprián sa postupne 
zmieruje s fungovaním 
mníchov, nájde tu miesto pre 
svoju ubolenú dušu ale či mu 
kláštor prinesie vytúžený 
pokoj sa dozviete, keď si ho 
pozriete☺ 
 

Kto bol legendárny Cyprián? 
Mních Cyprián zostrojil podľa 
legendy lietajúci stroj 
podobný rogalu a doletel na 
ňom až nad 

Morské oko v Tatrách. Tam 
vraj do neho udrel blesk a 
skamenel. Bol veľmi vzdelaný, 
ovládal niekoľko jazykov a 
mal prívlastok doktor tisícich 
vied. Zbieral a pestoval 
liečivé rastliny, vyrábal z nich 
liečivé  masti a liečil ľudí zo 
širokého okolia. Pred približne 
250 rokmi  urobil herbár, ktorý 
sa zachoval dodnes. 
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Predtým ako sa 
Cyprián stal mníchom, bol 
údajne zbojníkom. Nik presne 
nevie,  kde sa narodil a ako 
sa pôvodne volal. Jedni 
tvrdia, že sa volal Martin a 
bol sirotou zo Spiša, kde volali 
osirotené deti cypriánmi.  
Podľa iných prameňov sa 
volal Franz a narodil sa           
v Poľsku. Vstúpil do rehole 
kamaldulských mníchov a asi 
dvadsať rokov žil v Červenom 
Kláštore, kde ako 51-ročný 
zomrel. 
 

Môj názor:  
Myslím, že každý film nás 
ovplyvní nielen svojím 
obsahom ale aj tým v akej 
nálade sa práve 
nachádzame keď ho 
pozeráme. Preto je pre mňa 
Cyprián niečo silné, emotívne 
a príjemné. Pre porovnanie 
s ostatnými poslednými 
slovenskými filmami 
jednoducho WAU. A p.s.: 
plakala som ( aj Mikanka - 
videla som ju vychádzať 
z kina a utierať si slzu:).....a čo 
vy ostatní? – teším sa na Vaše 
názory. 
 

Odporúčanie:  
Na stupnici od nula do desať 
pukancov uďeľujem pekných 
okrúhlych 8 
 

Istotne nezabudite:  
Vypočuť si titulnú pieseň, na 
youtube.com dajte do 
vyhľadávača :  
Zuzana Smatanová - Lietajúci 
Cyprián OFICIAL VIDEOCLIP 
2010  
 

Vaša Čokiy filmuška

Vysvetlivky 
(1) „legenda“ = autor sa nemusí trápiť historickou presnosťou a tým či to tak naozaj 

bolo, prispôsobí si čo potrebuje 
 

(2) „flashback“ = kúsok deja z minulosti 
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Pre šikovné Štrimfle 

Listy zo stromov už takmer všetky opadali. Možno ste si z nich zopár 
domov doniesli ako jesennú výzdobu. Tie však rýchlo stratia svoju farbu, 
vysušia sa a je z nich viac neporiadku ako potešenia. Jesenné 
pestrofarebné listy si však môžeme vyrobiť. 
 
 

Potrebný materiál: 
Gázovina, škrob na prádlo (najlepšie práškový), miska, nožnice, makety 
listov z výkresu, štetec, vodové farby, drôtik 
 
 

Pracovný postup:  
1. Škrob rozmiešame 

v miske s vodou 
podľa návodu. 
Gázu v ňom 
namáčame, 
poukladáme na 
seba v 3- 4 
vrstvách, necháme 
vyschnúť 
a vyschnutú 
prežehlíme 
žehličkou na teplote 
pre bavlnu.  

2. Na takto predpripravenú gázu obkreslíme listy rôznych tvarov 
a vystrihneme. 

3. Lístky potom farbíme podľa fantázie vodovými alebo 
temperovými farbami, pričom nanášame hustejšiu farbu, aby sa 
nám lístky nerozmočili. 
 
 
Po vyschnutí môžeme listy navliecť na silon, ktorý si niekam 

zavesíme alebo im spraviť z drôtika stopku a jesenná dekorácia je 
hotová. 

Minehaha 
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Malá ukazovacia modlitbička vhodná napr. na ukončenie družinovej 
schôdzky. Vyskúšate si ju? 

 
 


