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ROZHOVOR

VO Fénixe si pRáVe ROk. AkO si sA k nemu dOstAlA 
A čO pRe tebA ZnAmená?

Som tu viac-menej náhodou. Hľadala som si popri štúdiu prá-
cu, ktorá by mi dala niečo viac ako len peniažky. V tom čase vo 
Fénixe nikoho nehľadali, ale mala som poslať životopis a moti-
vačný list – keby náhodou. O niekoľko dní mi oznámili, že mám 
prísť na pohovor. Prišla som, očarila a nastúpila .

Aký dOjem uRObilA nA tebA nAšA ORgAniZáciA?
Zo začiatku som sa cítila zvláštne. Fénix je jedna veľká rodina 

a ja som si nebola celkom istá, či do nej zapadnem. Predsa 
len som v ňom nevyrastala a ľudí som nepoznala. Veľmi rýchlo 
som však zistila, že ľudia sú tu veľmi srdeční a zapadnúť nie je 
problém. 

Za rok som získala množstvo priateľov a nezabudnuteľných 
zážitkov.

pOsunulA ťA spOlupRácA s FénixOm pO OdbORnej 
stRánke? A čO V OsObnOm žiVOte?

A ako! Neznášam vystupovanie pred väčšou skupinou ľudí. 
V škole to prežijem, ale pred cudzími je to horšie. Zrazu sa mám 
postaviť pred dvadsiatimi neznámymi ľuďmi, predstaviť seba 
a projekt Mládež v akcii, a to ešte v angličtine!!!

Pravidelne tu dostávam úlohy, ktoré sú pre mňa nové a posú-
vajú ma ďalej. Táto práca mi poskytuje zdokonalenie vedomostí 
v rôznych smeroch. Navyše sa čoraz viac prepája s mojím osob-
ným životom. Spoznávam ľudí, trávim s nimi chvíle aj mimo 
pracovného času. Získavam skúsenosti, ktoré by som kdekoľvek 
nezískala.

VedelA by si pOROVnAť, V čOm sA pOdľA tebA líši 
Fénix Od inýcH detskýcH A mládežníckycH ORgAni-
Zácií?

Pred pár týždňami som na rovnakú odpoveď odpovedala 

Rade mládeže Slovenska. Nenapísala by som to inak, takže ju 
iba skopírujem :

Pravdupovediac, nesledujem iné detské organizácie, ale pred-
pokladám, že každá je niečím jedinečná. A FÉNIX? Myslím, že je 
výnimočný svojimi členmi a vzťahmi, ktoré v ňom vznikli a stále 
pretrvávajú. Decká v organizácii doslova dospievajú. Tešia sa na 
každú možnosť opäť sa spolu stretnúť. Okrem toho je pre nich 
dobrovoľníctvo samozrejmé. Rady pomôžu a nič za to neočaká-
vajú. Objavujú prírodu, učia sa nové veci a zažívajú momenty na 
ktoré nikdy nezabudnú.

keby ťA niektO OslOVil OHľAdOm VOľnéHO čAsu, nA-
pRíklAd mlAdý člOVek AlebO ROdič kVôli dieťAťu, 
čO mu V súVislOsti s FénixOm Vieš pOnúknuť?

Všetko možné! Asi by som však vyzdvihla aktivity, ktoré sa 
najviac páčia mne osobne – celoslovenské stretnutia, detská 
konferencia a Mládež v akcii. Možnosť cestovať takmer zadar-
mo a k tomu stráviť skvelý víkend, týždeň alebo rok v inom 
meste, dokonca v inej krajine s novými ľuďmi, to je podľa mňa 
SUPER!

Ak by si mOHlA Fénixu Aj sebe niečO splniť, čO by 
tO bOlO?

Aby nebolo okolo projektov toľko zbytočných papierovačiek. 
Aby sme mali 964 389 (veľa!!!) oddaných členov a pokračovali 
v našej práci roky a roky.

päť otázok pre...
Martinu Barboríkovú

koordinátorku medzinárodných vzťahov
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editORiál

Včas prísť, včas odísť! 
Donedávna – moje krédo. Myslela som si, že to je to najspráv-

nejšie a najlepšie, čoho sa v živote môžem držať. Bola som pre-
svedčená, že sú to jednoznačné pojmy a nie je nad čím zamýšľať 
sa, čo riešiť. A predsa...

Už dva roky sa manželia Rusňákovci z Novej Bane márne 
pokúšali nájsť niekoho, kto by prevzal po nich žezlo, viedol 
územnú organizáciu, pokračoval v ich činnosti, túto stavbu 
nadstavoval a skrášľoval... Dva roky sa ako na hojdačke striedala 
nádej a beznádej.

Keď vznikla detská organizácia Fénix, boli čerství päťdesiat-
nici a nezaváhali ani na chvíľu. „Pozbierali“ deti zo širokého 
okolia a povedali si: Je čas prísť . Dve desaťročia ich oslovovali 
deti: ujo Jožko a teta Zuzka. Keď sa niekedy pomýlili – aj mama. 
Zažili s nimi jedny z najkrajších chvíľ svojho života. V táboroch, 
na potulkách po Slovensku. Ich činnosť sa nezapísala len do 
kroník mesta, ale hlavne do sŕdc mnohých Novobančanov.

Čas bežal, roky pribúdali. Tým vitálnym päťdesiatnikom zrazu 
svietila na torte sedemdesiatka. Začalo ubúdať síl a oni si pove-
dali: Je čas odísť.

Oznámili to svojmu mestu, Ústrediu DO FÉNIX, sponzorom aj 
spolupracovníkom.

V obradnej sieni mestského úradu sa konalo neobyčajné 
stretnutie. Prišli zástupcovia mesta, mladí ľudia, ktorí vyrastali 
s novobanským Fénixom, vedúci, sponzori aj spolupracovníci.

Slávnostne oblečených ľudí pozvala do obradnej miestnosti 
matrikárka. Predstúpila poslankyňa a začala sa rozlúčka s FÉNI-
XOM v Novej Bani.

Nepočula som slová básne a neviem, aká pieseň rozozvučala 
obradnú miestnosť. Po tvári mi stekali slzy a nebola som sama. 
Niektorí ich skrývali, ale oči sa im ligotali.

Slová vďaky, posledný slávnostný prípitok, kvety. Áno, takto 
sa rozlúčil Fénix s Novou Baňou a ja si doteraz kladiem otázky: 
Muselo to byť? Kde sme spravili chybu? V snahe o dokonalosť 
sme zabudli dať priestor mladým? Naučili sme ich len brať, a nič 
nedávať? Priniesla to doba?

Nech je odpoveď akákoľvek, jedno viem: aj keď sa aj naďalej 
chcem držať svojho – včas prísť, včas odísť – toto mi skutočne 
trhalo srdce.

Vaša Eva Pintérová

keď fénixáci plačú
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Ako bájny vták – vstal z popola 
Zánik vtedy ÚSpR Fénixu v Banskej 

Štiavnici v roku 1996 spôsobil vznik no-
vých územných správnych rád: v Kremni-
ci, v Žiari nad Hronom a v Novej Bani.

Posledná vydržala vo svojej činnosti 
až do začiatku tohto roku. Spočiatku 
s vyše tristočlenným kolektívom v od-
dieloch, ktoré pracovali pri základných 
školách v Novej Bani, v Žarnovici, v Hod-
ruši-Hámroch, v Hronskom Beňadiku a vo 
Veľkej Lehote. Asi po desiatich rokoch 
však ostali činné len oddiely, ktoré pra-
covali pri detskom domove a pri ZŠ J. Ze-
mana v Novej Bani. Hlavnou príčinou bol 
nedostatok dobrovoľných pracovníkov, 
ktorí by sa venovali fénixákom, samozrej-
me, nezištne a vo svojom voľnom čase. 

Zapálila pestrosť 
Fénixácke vedenie v Novej Bani vychá-

dzalo z mnohoročných skúseností v práci 
s deťmi. Preto svoju činnosť oriento-
valo najmä na vlastivedno-poznávacie 
turistické podujatia, o ktoré bol medzi 
deťmi a mladými najväčší záujem. Cez ne 
spoznávali pohoria, chránené prírodné 
oblasti, národné parky, hrady aj zámky. 
Možno povedať, že naše krásne Slovensko 
prešli od Tatier k Dunaju naozaj doslova. 
Pokiaľ ide o hrady a zámky – od Deví-
na až po Šomošku. Nechýbali však ani 

Aj najkrajšia rozprávka 
má svoj koniec

Zostup do Krahúľ v Kremnických vrchoch



5

RepORtáž
špeciálne zamerané expedície, napr. Po 
stopách A. Kmeťa. 

Každé z podujatí končilo tradične: 
návštevou krytých plavární alebo termál-
nych kúpalísk. Medzi akcie, ktoré zaujali, 
boli aj stretnutia s ľudovými výrobcami 
a umelcami, stretnutia s folkloristami 
a mnohými zaujímavými ľuďmi. Každo-
ročne na jar sa fénixáci venovali čisteniu 
trasy náučného chodníka Vojšín, okolia 
turistickej chaty na Chotári, kde trávili 
veľa víkendov, aj niektorých častí Novej 
Bane. Brigády zakaždým korunovalo 
posedenie pri ohni a opekanie.

Zaletel aj do chorvátska
Medzi zaujímavé aktivity patrili týž-

dňové tábory počas zimných, no najmä 
letných prázdnin. Uskutočnili sa vo Vy-
hniach, v Banskej Štiavnici, na Krahuliach 
pri Kremnici aj na Počúvadle. Vďaka pes-
trému programu mali fénixáci možnosť 

bližšie spoznávať Krem-
nické a Štiavnické vrchy 
s mnohými prírodnými 
zaujímavosťami.

Najviac budú spomí-
nať azda tí, čo bivakovali 
na vrchole Sitna a „pod 
širákom“ prežili nočnú 
búrku, putovanie s ná-
zvom Päť jazier za deň 
alebo sa zúčastnili 
nočných hier v Krem-
nických vrchoch.

Rozhodne najkrajšie 
spomienky zanechali 
u detí letné tábory 
v Chorvátsku. Prečo? Lebo ich účastníci 
neleňošili pri Jadranskom mori, ale spo-
znávali krásy a historické zaujímavosti Is-
trie, Kvarneru, Makarskej riviéry aj ostro-
va Brač, kde vystúpili na jeho najvyššiu 
horu – Vidovu goru a navštívili miesta 

pobytu nášho zná-
meho literárneho 
klasika – Martina 
Kukučína.

Rýchlejšie ako 
voda

Prierez 
dvadsaťroč-
nou činnosťou 
novobanského 
Fénixu ukázala 
pred dvomi 
rokmi výsta-
va fotografií 
a dokumentov 
v priestoroch 
Pohronského 

múzea. Prví domáci 
fénixáci mali možnosť pospomínať si na 
roky v organizácii, na podujatia s množ-
stvom pekných a zaujímavých chvíľ, 
porovnať si, ako sa odvtedy zmenili.

Pri príležitosti otvorenia výstavy 
sa uskutočnilo stretnutie členov DO Fé-
nix aj so zápisom do mestskej kroniky 
a stretnutím s primátorom mesta, Mgr. 
Jánom Havranom. Od neho sa fénixákom 
dostalo veľké poďakovanie, lebo ich 
zásluhou bola na Vojšíne nainštalovaná 
pamätná tabuľa venovaná významnému 
vedcovi a kartografovi S. Mikovínimu a na 
turistickej chate na Chotári pamätná ta-
buľa pri príležitosti výročia jej otvorenia. 
Posledný dar od novobanských fénixákov 
dostalo mesto v podobe ďalšej pamät-
nej tabule, tentoraz venovanej prvému 
slovenskému novobanskému starostovi K. 
Dodekovi.

bodka za úžasným príbehom 
Hovorí sa, že aj najkrajšia rozprávka má 

svoj koniec. Bodka za tou novobanskou 
sa urobila 15. februára. V obradnej miest-
nosti mesta sa konalo slávnostné stretnu-
tie fénixákov, sponzorov a priaznivcov or-
ganizácie. Sme radi, že na ňom nechýbala 
ani naša predsedníčka Evka Pintérová. 
Prišli aj prví novobanskí fénixáci a dokon-
ca i Ľubka s malým synčekom. Nechýbali 
ani poďakovania starých rodičov prvých 
fénixákov, kytice kvetov aj úprimné slzy 
gratulantov. Slová vďaky za stovky hodín 
strávených s deťmi na rôznych poduja-
tiach si teta Zuzka, Ľudmilka, Helenka 
a ujo Jozef skutočne zaslúžili.

-jr-

úO nová baňa

Po brigáde na NCH Vojšín

Expedícia do PR BOKY v Kremnických vrchoch

Výstup na Vojšín
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AkO bOlO?
dávid kampo: „Rád som sa zúčastnil 

na stavaní hradu s mojimi kamarátmi 
z Fénixu, kde som aj ja. Pracovali sme ako 
jeden tím. To sa mi páčilo najviac. Tento 
hrad robíme už druhý raz, stáva sa z toho 
tradícia. Teší ma, že som bol jeden z tých, 
čo tvorili, nie z tých, čo sa len pozerali. 

Na druhej strane sú dôležití aj oni, veď 
vďaka ich obdivným pohľadom vieme, že 
sa im páči. A to bol náš cieľ!“

kaja Horváthová: „Pani učiteľka sa nás 
opýtala, či by sme nešli pomôcť stavať 
snežný hrad. Hneď sme súhlasili. Čakal 
nás pán Horník, ktorý naplánoval stavbu 
celého hradu. Stáli sme v rade a podá-
vali si ľadové kvádre, ktoré vyrezávali 
robotníci.

Popritom sme sa sánkovali na lopatách, 
guľovali a váľali sa v snehu. Svalovicu 
sme mali ešte aj o týždeň na slávnostnom 
otvorení hradu. S deťmi sme sa hrali rôz-
ne vopred pripravené hry a nakoniec sme 
si pozreli ohňovú šou. Spokojní, že sme 
pomohli, pobrali sme sa domov.“

Anička krištofčová: „Sneh! Všade samý 
sneh! Kde sa len pozriete. Skvelé! Sánko-
vačky, lyžovačky v plnom prúde. Horské 
myšky sa dali aj na pomoc so snehovou 
stavbou. Tehla za tehlou a o chvíľu sa to 
začalo podobať na hrad.

Výhľad z najvyššej hradnej veže bol na 
nezaplatenie. Na tento deň sme sa všetci 
tešili aj preto, lebo každý z nás si pripra-
voval vlastné stanovište pre deti, ktoré 
sa sem prišli pozrieť. Sánkovali sme sa aj 
na „stredovekých“ sánkach zhotovených 
zo sena vo vreci. Po ohňostroji sme sa 
vracali domov premočení, ale so smie-
chom a s novými zážitkami .

V srdci Slovenského raja sa nachádza 
lyžiarske stredisko. Je najväčším a záro-
veň jediným v tomto regióne. Pozostáva 
z troch stredísk: Dedinky, Mlynky Gugel 
a Biele Vody. Zjazdovky sú vhodné pre za-
čiatočníkov, pre pokročilých aj náročnej-
ších lyžiarov. Spojené stredisko Mlynky-
-Dedinky ponúka v nádhernej a chladivej 
mikroklíme Slovenského raja až sedem 
kilometrov prevažne zasnežovaných tratí.

Našou špecialitou je snežný hrad 
s toboganmi a ľadový hrad pre lezenie 
s inštruktorom, zimný prechod roklinami 
vrátane lezenia po ľadopádoch. Stavali 
sme to vyše tri týždne a 9. februára ho 
zapisovateľ slovenských rekordov Igor 
Svítok potvrdil zápisom do Knihy sloven-
ských rekordov. Vonkajšie hradby majú 
vyše 173 metrov, čo je oproti doterajšie-
mu rekordu o 68 metrov viac.

Ak sa rozhodnete nás navštíviť, pod 
25 m vysokou snežnou baštou si prídu 
na svoje najmä deti na šmýkačkách. Fajn-
šmekri zimných radovánok môžu využiť 
lezecké kurzy a expedície na ľadovom 
hrade, snežný rafting na gumenom člne.

Najväčší slovenský snežný hrad bude 
na Mlynkoch dominovať, kým sa neroz-
topí.

miška Revajová, úO mlynky

snehohrad v Raji

kniha slovenských rekordov o snežnom 
hrade hovorí:

Šírka hradieb: 173 m
Výška bašty: 25 m
Použitý materiál: 1 750 m³ snehu
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Zabralo osobné pozvanie
Táto myšlienka sa začala písať už v roku 

2012, no pracovať sme na nej začali týždeň 
po zimných prázdninách. Ak sme ju teda 
chceli stihnúť pred jarnými prázdninami, 
museli sme konať rýchlo.

Našťastie sme mali tím mladých ľudí, 
ktorí sa rozbehli s pozvánkami po zák-
ladných školách. Možno si poviete, že sa 
to dalo urobiť aj e-mailom, no správnosť 
nášho postupu potvrdzuje f        akt, že 
pozvanie prijali školy, kde sme ho doručili 
riaditeľovi osobne. Tam, kde nebol prítom-
ný, sme sa odpovede nedočkali.

A ako prebiehala konferencia? O ôsmej 
sme začali chystať. Pripravili sme miest-
nosť, vlajky, výzdobu, techniku, plátno, 
mikrofóny, občerstvenie... Na nič sa nesme-
lo zabudnúť.

pripravení na všetko
Prví hostia prichádzali pred desiatou 

a  krátko po nej sa to všetko začalo. Hoci 
oficiálne potvrdili 
pozvanie štyria 
poslanci mestského 
zastupiteľstva, na 
hosťovské stoličky 
si ich napokon 
sadlo sedem. My 
sme však boli pri-
pravení na všetko 
.

Konferencia sa 
začala úvodným 
slovom študent-
ky obchodnej 
akadémie. Po nej 
nasledovali žiaci 
z piatich základných 
škôl. Po každom ich prejave dostali slovo 
poslanci. Vyjadrili sa a odpovedali na otáz-
ky rečníkov. Takto sa strhla diskusia na 
tému, ako skatepark, revitalizácia ve-
rejných plôch, rekonštrukcia kúpaliska, 
nové multifunkčné ihriská či tenisová 
hala. Od občianskych združení sa žiada 
napríklad talentová či športová show pre 
žiakov ZŠ.

Fénixácka „pirueta“
Na záver konferencie učitelia 

skonštatovali, že dôležité pri práci 
bude to, aby školy medzi sebou 
nesúťažili, ale intenzívnejšie spolu-
pracovali. To je výzva aj pre Fénix 
v Humennom.

Po vyhodnotení podujatia a odo-
vzdaní certifikátov nesmela chýbať 
prezentácia DO Fénix. Verejnosť sme 
oboznámili o táboroch, stretnutiach 
či podujatiach našej organizácie.

Účastníci odchádzali s príjemným 
pocitom. Učitelia nám ďakovali a po-
slanci sa s nami lúčili s tým, že radi 
prídu aj nabudúce. Myšlienka konfe-
rencie sa 
naplnila 
do bodky. 
Mojím 
mottom 
a určite 
aj viace-

rých fénixákov 
v Humennom 
je – dať priestor 
mladým na se-
barealizáciu. 
Po dobro-
voľníckych 
projektoch 
a spoluor-
ganizovaní 
viacerých 
podujatí som 

rád, že nastal 
čas a aj na vyjadrenie názoru mladých.

Vďaka všetkým, čo nám s konferen-
ciou pomohli – od centrály DO Fénix 
až po našu predsedníčku Ing. Silviu 
Lišaníkovú a riaditeľku OA v Humen-
nom Ing. Alenu Židovú. 

martin Ruščanský, uO Humenné

myšlienka konferencie sa naplnila do bodky

tvoj názor je in!
Vďaka Fénixu dostali mladí Humenčania 12. februára priestor 
povedať zástupcom mesta to, čo im v Humennom chýba a čo 
nové by v ňom uvítali. Uskutočnila sa totiž prvá mládežnícka 
konferencia pod názvom Tvoj názor je IN!
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Vitajte 
v košiciach!

V tomto roku máme veľký svia-
tok. Naše mesto je Európskym 
hlavným mestom kultúry. Máme 
ho radi a sme na neho naozaj hrdí. 
Pozývame vás všetkých na náv-
števu k nám. Ukážeme najkrajšie 
miesta v Košiciach. V tomto multi-
kultúrnom meste žije veľa národ-
ností. Aj preto sme veľmi priateľ-
skí, pohostinní a vyznačujeme sa 
toleranciou.

Za históriou
Košiciam právom patrí prívlastok mesto 

mladých. Priemerný vek ich obyvateľov 
je niečo vyše tridsaťpäť rokov. Sú prvým 
európskym mestom, ktoré získalo vlastnú 
erbovú listinu –  panovník Ľudovít Veľký 
ju roku 1369 udelil po prvý raz právnickej 
osobe – mestu Košice.
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Najkrajším miestom je Hlavná ulica. 

Jej najvýznamnejšou dominantou je 
najväčšia gotická katedrála na Slovensku, 
dóm svätej Alžbety. Ide o významnú sta-
vebnú pamiatku svojho druhu v európ-
skom meradle a v slovenskom jej patrí 
prvé miesto. 

Vedľa katedrály stojí druhá najstaršia 
stavebná pamiatka, urbanova veža zo 14. 
stor. Dnes je v nej múzeum voskových 
figurín. Na južnej strane s nachádza kapln-
ka sv. michala. 

Za kultúrou
Pri prehliadke mesta nevynecháme 

návštevu nášho nádherného štátneho di-
vadla. Jeho súčasná budova bola slávnost-
ne otvorená 28. septembra 1899. Posta-
vená je na mieste staršej budovy divadla 
z roku 1788 podľa plánov architekta Adol-
fa Lánga v eklektickom, neobarokovom 
slohu. Strop kupoly hlavnej sály zdobia 
úchvatné výjavy zo Shakespearových 
hier.

Za architektúrou
Pri prechádzke mestom si určite všim-

neme najkrajšie barokové súsošie immA-
culAty. Postavili ho z vďaky za zažeh-
nanie morovej epidémie, vojen a hladu 
v rokoch 1720 až 1723.

Historické centrum je najväčšou 
mestskou pamiatkovou rezerváciou 
v Slovenskej republike. Naozaj je čo 
obdivovať. Obe strany nášho potôčika, 
ktorý preteká Hlavnou ulicou, obklopuje 

množstvo krásnych 
meštianskych domov, kostolov a pa-
lácov. Zo slávnych stojí za spomenu-
tie historická radnica, levočský dom, 
čákyho palác, Forgáčov palác, župný dom 
a miklušova väznica. Najkrajšiu fasádu 
má žobrácky dom. Jednou z najkrajších 
stavieb je jakabov palác, ktorý bol istý 
čas aj sídlom prezidenta ČSR Edvarda 
Beneša.

Pozostatky stredovekých mestských 
hradieb voláme katova bašta a vedľa nej 
stojí Rodošto – kópia orientálneho domu 
z Turecka, v ktorom žil v exile Franti-

šek II. Rákoczi, posledný vodca proti-
habsburského povstania.

Najvyššou vežou v meste je veža kostola 
dominikánov, ktorý je aj najstaršou sakrál-
nou stavbou v Košiciach.

Za nami
V našom meste sa stále niečo deje. Jed-

nou z najvýznamnejších jesenných akcií 
je Medzinárodný maratón mieru, v zime 
hlavne športujeme, chodíme do divadla, 
do kina alebo na koncerty. Nedávno pre-
biehal otvárací ceremoniál EHK a teraz sa 
pripravujeme na dni mesta košice. 

Srdečne vás všetkých pozývame, neza-
budnite - Dni mesta začínajú v máji!

úO košice

Milí priatelia!

Pozývame Vás do Košíc, európskeho mesta kultúry!
Na Hlavnej ulici nájdete najväčší kostol na Slovensku – Dóm sv. 
Alžbety z 15. stor. Oproti štátnemu divadlu by ste nemali prehliad-
nuť nádhernú spievajúcu fontánu. Radi chodíme aj na vyhliadkovú 
vežu, odkiaľ vidieť zoologickú záhradu. Je najväčšia v Európe. 
Oproti Crow aréne sa nachádza lezecké centrum, kde si na svoje 
prídu deti z rovnako zameraných krúžkov. Ak si chcete ešte 
zašportovať, na ulici Komenského je bowlingová dráha, v okolí 
mesta obrovské golfové ihrisko. 
Športujeme aj v našej škole – Postupimská 37, Furča. Máme 
tím Fab Benecol, ktorý hrá futbal, alebo tím florbalu Blue Kings. 
Náš obľúbený zástupca trénuje basketbal a bedminton. A dámy 
z našej školy, tie si užívajú relax vo welness. 

Už teraz sa na Vás tešia 
Vaši Košičania
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úkryt v múzeu
Nabalení sme si v Dubnici posadali do mik-

robusu a dúfajúc, že sa dážď vo vyšších polo-
hách zmení na sneženie, vyrazili sme na cestu 
za poznaním a novými zážitkami.

Našou prvou zastávkou bola Banská Bystri-
ca – niekdajšie sídlo baníctva a neskôr Sloven-
ského národného povstania. V meste vládlo 
nevľúdne daždivé počasie, pred ktorým sme 
sa ukryli v Múzeu SNP, kde sme videli rôzne 
zachované zbrane, odevy aj fotodokumentá-
ciu z ťažkého obdobia II. svetovej vojny. 

Po krátkej prechádzke medzi tankami 
a delostreleckými zbraňami v parku pred 
múzeom sme sa rozlúčili so srdcom stredného 
Slovenska a pokračovali do Národného parku 
Nízke Tatry.

sneh aj oheň
Stredisko Krpáčovo, naše dočasné útočisko, 

bolo ukryté pod obrovským množstvom sne-
hu uprostred krásnych lesov. Na niekoľko dní 
sa naším domovom stala na drevená Koliba 
pri jazere. Vo veľmi príjemnom prostredí 

s chutným jedlom a horiacim kozubom sme 
sa rozprávali, zabávali a plnili úlohy etapovej 
hry Moja Európa.

Nasledujúci deň bol náročný. Turisticky 
naladení sme sa vydali na cestu do lyžiarskeho 
strediska Tále. Po trojhodinových nekoneč-
ných stúpaniach a klesaniach v mokrom 
snehu sme dorazili do cieľa. Vedomie, že nás 
čaká rovnaká cesta späť, nebolo veľmi príjem-
né, ale my sme sa nevzdávali. Cesta nemala 
konca-kraja, ale keď sme po zdolaní trinástich 
kilometrov zbadali našu Kolibu, zaplavila nás 
radosť.

kuk na hrad
Posledný deň bol dňom odchodu domov. 

Počasie sa umúdrilo a my sme opustili zasne-
ženú krajinu. Nad obcou Slovenská Ľupča na 
úpätí Nízkych Tatier upútal našu pozornosť 
jeden z najzachovanejších hradov na Sloven-
sku – Ľupčiansky hrad. Neváhali sme a už sme 
kráčali po jeho kopci.

Pôvodne strážny hrad bol založený v polo-
vici 13. storočia uhorským kráľom Belom IV. 
Neskôr sa stal poľovníckym sídlom svojich 
majiteľov. Preslávil sa návštevami panovníkov 
– Bela IV, jeho syna Štefana, Karola Róberta 
z Anjou, ako aj legendami opradeného Mateja 
Korvína, po ktorom je pomenovaná lipa pri 
vstupe do nádvoria. Hoci je hrad sprístupnený 
verejnosti, v pondelok bol zatvorený, a tak 
sme ho mohli obdivovať len zvonku. Aspoň 
máme dôvod vrátiť sa tam. 

Pobyt na Horehroní odporúčame aj vám. 
Všetkým, ktorí ste naladení na rovnakú stru-
nu ako my – fénixáci z Dubnice nad Váhom.

naďa bačinská, úO dubnica nad Váhom

Koledy a vianočné piesne v podaní speváckeho oddielu DOREMI 
pod vedením pani Bírovej prispeli k vytvoreniu príjemnej 
atmosféry. Už dlhší čas sa fénixáci usilovne pripravovali na túto 
udalosť. Okrem vlastných prác a darčekov ponúkali rozmanité 
dobroty a nápoje. Veľký úspech mala cukrová vata, zákusky, 
minútkové jedlá, ale aj vianočný punč, čaj a kapučíno.

V kuchynke bolo ako v úli. Vedúce so šikovnými staršími deťmi 
upiekli vyše sto palaciniek a zemiakových placiek. Záujem bol aj 
o služby. Návštevníci sa mohli odfotiť, upraviť si účes, nalakovať 
nechty, nechať si pomaľovať tvár a dokonca prísť domov s čistými 
topánkami. Patrik Brňák osviežil celú atmosféru hrou na akorde-
óne.

Vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili tento 
projekt. Veríme, že sa na jarmoku stretneme opäť o rok.

úO krásno nad kysucou

Aj s čistými topánkami
Pred Vianocami sa otvorili dvere dokorán nielen našim fénixákom a vedúcim, ale aj rodičom, priateľom a šir-
šej verejnosti. Dalo sa nimi vojsť už na piaty Vianočný jarmok.

Ho
reh

ron
ie

do
sta

lo 
ná

s!

Rok ubehol ako 
voda a my sme sa 
opäť vybrali na po-
tulky Slovenskom. 
Naším cieľom bolo 
Horehronie. Oblasť, 
ktorá sa v minulosti 
preslávila ťažbou 
vzácnych kovov 
a v novodobých 
dejinách ozbroje-
ným odporom proti 
fašistickej okupácii.
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Chrípkové obdobie, začínajúce jarné 
prázdniny a počasie ovplyvnili počet 
účastníkov. Každý z doterajších výstupov 
bol čímsi jedinečný. Ani tento rok tomu 
nebolo inak. Strážovské vrchy si tentoraz 
pripravili pre nás záľahu snehu, ktorá 
sa v meste s nadmorskou výškou 230 m 
tak často nevidí.

Výstup na vrchol nám poriadne 
preveril fyzickú kondíciu. Miestami sme 
prechádzali chodníkom so snehom vyše 
kolien, no pohľad na nádherne obsypané 
stromy a okolitú krajinu nám dodával 
silu pokračovať vo výstupe. Na vrchole 
nás nečakal krásny výhľad, ale pomerne 
hustá hmla. Fotiť sa nedalo, no náladu 
nám to nepokazilo. Skôr opačne. Všetci 
účastníci si pochvaľovali, že našli odvahu 
aj v nepriaznivom počasí vybrať sa za krá-
sami zimy.

A že sa oplatilo a budeme na tento deň 
príjemne spomínať, svedčia obrázky, kto-
ré sme si zo zimného kráľovstva priniesli 
v našich foťákoch domov.

miroslav Zavacký, úO nová dubnica

Tradičný termín, tradičná trasa, 
no tak trochu netradičné počasie – 
pod mrakom a s pomerne hustým 
snežením – vyvolávalo obavu, 
či sa na tohoročnom 9. roční-
ku Zimného výstupu na Strážov 
podarí zdolať jeho 1231 m vysoký 
vrchol.

V takomto prestrojení sme sa vybrali do domova dôchodcov 
Patria. Starkí sa potešili pohľadom na pestrofarebné masky 
v rámci promenády. Deti im priniesli na perách aj ľudové pes-
ničky, a tak si babičky a deduškovia zaspievali aj zaspomínali 
na mladosť. Na záver nás pohostili šiškami a výborným ovoc-
ným čajom.

Po návrate do klubu sme pokračovali pri moderných pes-
ničkách. Výborne sme sa zabavili v tanci s balónmi. Atmosféru 
umocnila aj karnevalová výzdoba.

Karneval sa zdal deťom krátky. Keď sa vyzliekali z masiek, 
boli smutné, že je koniec a znovu musia myslieť na povinnosti. 
My dospeláci sme im však radi sľúbili, že o rok sa stretneme 
znova. A sľuby, tie predsa treba deťom plniť!

iveta šárköziová, úO sládkovičovo

bavili sme sa my aj iných
Deň D nášho každoročného fašiangového karnevalu nastal šiesteho februára. Popoludní sa v klube stretli 
princezné, piráti, rytieri, čarodejnice, tanečnice, rôzne zvieratká aj rozprávkové bytosti.

netradične tradičný
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Skoro ráno sme sa zaregistrovali v Handlovej, odkiaľ sme sa 
autobusom presunuli do obce Cigeľ. Za účasti čestnej stráže 
Ministerstva obrany SR a za sprievodu vojenskej hudby sa pred 
pamätníkom padlých konal otvárací ceremoniál. Zúčastnil sa ho 
aj veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Pavel Maratovič 
Kuznecov, ktorý sa prihovoril v slovenskom jazyku. Okrem neho 
boli prítomní poslanci NR SR, Jaroslav Baška, Vladimír Jánoš, 
Anna Vitteková, a predseda VÚC Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Pavol Sedláček a poslanci VÚC, primátori a starostovia 
okresu Prievidza, predstavitelia oblastného výboru Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov, štátnej správy a riaditelia 
významných organizácií.

Po slávnostnom otvorení sme sa vydali na turistickú trasu. 
Čakalo nás skoro osemnásťkilometrové putovanie do Handlovej. 
Príroda nám pripravila prekrásne počasie. Všade nás obklopova-
li zasnežené stromy. Cesta bola náročná, ale my sme to nemohli 
vzdať. Prebrodili sme sa na Tri studničky, kde sme sa posilnili 
horúcim čajom. Domov to bolo odtiaľ už na skok. 

Našu turistiku sme ukončili pri výbornom guláši. Unavení, 
mokrí, ale spokojní, že sme aj my patrili k 1 857 účastníkom, čo 
pomohli vytvoriť nový rekord. Už teraz sa tešíme, že sa o rok 
stretneme opäť.

m. maňáková, úO Handlová

Každý kolektív nastúpil so svojou vlaj-
kou alebo maskotom, pod ktorými prišiel 
vybojovať víťazstvo na zasneženom 
ihrisku školy. 

Súťažilo sa v streľbe snehovou guľou 
do obruče, v behu do kopca a v dvoj-
záprahu, kde dvaja ťahali na sánkach 
tretieho. Poslednou disciplínou bol račí 
beh, pri ktorom súťažiaci bežali smerom 
vzad naprieč ihriskom, čo sa nezaobišlo 
bez úsmevných pádov. Všetci sa navzá-
jom povzbudzovali a medzi jednotlivými 
disciplínami sa občerstvili teplým čajom.

Najúspešnejších čakali medaily, ale 
sladká odmena sa ušla všetkým.

Po skončení olympiády bola ešte 
sánkovačka, guľovačka, stavanie snehu-
liaka, ba aj pevnosti zo snehových gúľ. 
Skutočným víťazom našej olympiády bola 
však dobrá nálada, úžasný vzťah k športu 
a súdržnosť.

tatiana Ondrušková, úO Handlová

nemohli sme to vzdať
Každoročne sa zúčastňujeme lyžiarsko-turistic-
kej akcie Pochod vďaky SNP Cigeľ – Handlová. 
Tento rok sa konal 19. januára už 38. ročník.

Raky v snehu?
V polovici januára sa naši najmladší kamaráti zúčastnili zimnej olympi-
ády. Niesla sa v duchu zábavy a športu. 
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Adriana janíková: Keď sme prišli do Žreb-
čína v Motešiciach, už nás čakal sprievod-
ca. Ukázal nám žrebčín a porozprával o 
koňoch. Za ohradami sme videli žrebce, 
kobyly aj žriebätká. Navštívili sme stajne 
s koňmi a najväčšiu halu na Slovensku. 
Kto chcel, mohol si na koni aj zajazdiť! To 
teda bolo!

lenka Rückschlossová: Všetky kone sa nám 
zdali krásne. Jedného sme mohli dokonca 
aj pohladiť. Jasné, že sme to využili! Žrie-
bätká boli zlaté, aj tie sme pohladkali. V 
prázdnych stajniach sme si prečítali mená 
koníkov: Nina, Furiosso, Lenka. Zvláštne 
mená pre kone.

Ukázali nám najvyššieho z nich 
– Orbissa. Bol naozaj veľmi vysoký, vraj 
má dva metre! Dozvedeli sme sa aj to, 

že kôň vie skákať 
do výšky, a jeden 
z ich koní vyskočil 
dva metre a tridsať 
centimetrov. Tomu 
sme nechceli ani 
veriť.

martin Hajduk: 
Knižnica v Tren-
číne má nádherne 
vymaľované steny. 
Nachádza sa v nej 
okolo trinásťtisíc 
kniíh! Pani, ktorá tam pracuje, nám po-
rozprávala zaujímavosti o Trenčíne a jeho 
pamiatkach, no ukázala nám aj množstvo 
knižných zbierok. Sú tam staršie i novšie 
diela. 

Strávili sme tam asi hodinu a hrali 
veľmi zaujímavú hru. Družstvo chlapcov 
a družstvo dievčat. Baby vyhrali o jeden 
jediný bod! Dnes už vieme, že táto kniž-
nica je veľmi bohatá a že v nej nájdeme aj 
rôzne vzdelávacie encyklopédie.

jozef csicsai: V Trenčianskych Tepliciach  
sme po dlhšom hľadaní konečne našli 
vchod do kúpeľov. V šatniach sme sa 
prezliekali do plaviek. My sme boli traja, 
veci sa nám všetky nezmestili, potre-

bovali sme ďalšiu skrinku. 
Podlaha bola vyhrievaná, voda v sprchách 
príjemne teplá. Vo vode sme si zaplávali 
aj sa vybláznili. Bolo super!

daniela bombicová: V autobuse padla na 
nás únava, no netrvala dlho. Niektorí 
spali, ale my vzadu nie. Zabávali sme sa, 
rozprávali vtipy a všelijaké veselé zážitky 
a príbehy. Riadne sme sa nasmiali a na 
celý autobus spievali moderné pesničky. 
Keď sme sa blížili do Handlovej, nastal 
v autobuse pohyb, začali sme sa baliť. 
Vôbec sa nám nechcelo domov, veď bolo 
super! Ďakujeme !!!

daniela Ostrolucká, úO Handlová

Výlet za tri groše

Aj my žiaci ZŠ MC v Handlovej 
sme členmi DO Fénix. Zapájame 
sa do rôznych hier a vyhrali sme 
súťaž Tri groše! Sme najlepší na 
Slovensku! To je predsa super! 
Našou odmenou bol výlet auto-
busom, na ktorý sme sa vybrali 
hneď po Mikulášovi... A čo sme 
zažili? O tom krátka anketka:
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Schválili nám ho začiatkom decembra, 
a tak sme sa popri nakupovaní darčekov 
a prežívaní Adventu pustili do príprav. 
Chystali sme výzdobu, vymýšľali a nacvičo-
vali kultúrny program a pripravovali občer-
stvenie. Všetko v spolupráci s obecným 
úradom a Jednotou dôchodcov Slovenska 
v Betliari.

Večer pred podujatím sme vyzdobili 
stromček, stoly, doladili tance, recitáciu, 
spev.

V piatok bolo rušno už od rána. Vedľa 
kultúrneho domu vo dvore sa dymilo z kot-
la, kde ujo Ďuso a Jano varili kapustnicu, 
teta Marika dokončovala bobáľky. Chystala 
sa technika na prezentáciu o našej činnosti. 
Hodinu pred podujatím sme sa schádzali 
a veru sme mali riadne zovreté žalúdky od 
trémy.

Naši hostia, ktorí od nás dostali peknú 
pozvánku, prichádzali oveľa skôr, ako 
zvykneme my: polhodinku pred, nie desať 
minút po začiatku podujatia . A už sa to 
rozbehlo! Fénixácka hymna, ktorú spievali 
dievčatá, príhovor tety Anky a pána sta-
rostu, chlapčenské vinše a básničky, tanec, 
spev... To všetko odmenil potlesk a smiech. 
Super! Program máme za sebou.

O chvíľku z nás boli čašníci. Pomáhali 
sme s obsluhovaním, aby každý hosť mal 
kapustnicu, bobáľky, koláče, kávičku či čaj 
ako sa na pravé Vianoce patrí. Príjemnú 
atmosféru spestrili fotky a videá o našej 
činnosti od vzniku Betliarskej partičky. 
Niektoré obrázky sme aj my videli prvý raz, 
takže bolo veselo.

Až keď sa hostia začali dvíhať na odchod, 
sme si všimli, ako sa vonku zotmelo. Tety 
a ujovia nám ďakovali, že sa cítili veľmi 
príjemne, a pochválil nás aj pán starosta. 
Tieto Vianoce boli o niečo krajšie, lebo 
sme okrem dostávania darčekov aj niečo 
darovali. Niečo zo seba.

Helena elexová, úO dobšiná

koniec sveta? kdeže! 

Pretože sme nikdy neverili hrozbám o konci sveta, na 21. 12. 2012 
sme si pozvali do kultúrneho domu obyvateľov našej obce, ktorí 
si zo sociálnych dôvodov alebo preto, že žijú osamelo, nemôžu 
užiť Vianoce naplno. S prispením konta Orange sme sa zapojili do 
projektu Darujte Vianoce.
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Z nAšej kucHyne

Ako dopadol? Nikola, Roman a Marko 
vyzvedali priamo u účastníkov:

Ako sa vám na plese páčilo?
Lea: „Výborne! Mne sa veľmi páčilo.“
Danielka: „Dobre bolo.“

Aké masky ste boli?
Lea: „Ja som bola černoška, iné sme 

doma nemali.“
Danielka: „Ja vodník, lebo sa mi roztr-

hol kostým princeznej.“
čo vám najviac chutilo zo švédskych stolov?

Lea: „Mne chlebíčky.“
Danielka: „Čipsy a koláčiky.“
Teta Lenka: „A mňa sa nič nespýtate? 

Ja som bola na karnevale za dobrú vílu, 
ktorú vyhnali z Krajiny za siedmimi 
horami, a preto som si v Betliari hľadala 
novú rozprávkovú krajinu. Objavila som 
tu mnoho krásnych rozprávkových by-
tostí – princezné, šašov, vodníka, čertíka, 
černošku, Japonku, modelky, bojovníkov, 
banditu i amerického vojaka, fanúšikov 
futbalu... Dokonca aj dospeláci boli 
v maskách! A našla som tu aj štedrých 
a veselých rodičov, ktorí pripravili na 
švédske stoly úžasné bohaté občerstve-
nie, darovali veľa prekvapení do tombo-
ly a veselili sa s nami.“

Teta Anka: „Veľmi nás potešila a milo 
prekvapila účasť. Na premiére tohto 
podujatia sa zišlo takmer deväťdesiat 
malých a veľkých Betliarčanov.“

Anna gömöriová, úO dobšiná

Čerstvý sneh sme využili na súťaž 
v sánkovaní. Víťaza vybrala „náročná 
odborná porota“. Štýly sánkovania boli 
viac ako originálne.

Pokračovali sme hľadaním Yettiho, 
z ktorého sa napokon vykľul Aďo, čo 
uniesol Simonku. Keďže sme dosť vy-

mrzli, pokračovali sme hrami a súťažami 
v teple chaty. Zároveň sme pripravovali 
program a výzdobu na vianočné poduja-
tie.

Večerná mikulášska diskotéka bola 
skvelá. Osladili nám ju mikulášske slad-
kosti, osviežila veselá zábava. Len škoda, 

že sme 
museli ísť „skoro“ spať. Teda do izieb, kde 
nás ešte dlho, dlho tíšili...

Ráno nás privítalo pravou zimnou 
náladou. Aj napriek prudkému vetru sme 
neváhali a vydali sa na vychádzku po sto-
pách zveri v snehu. S pomocou uja Jana, 
poľovníka, sme ich potom identifikovali. 
Veľa smiechu a zábavy sme zažili s hrou 
Activity. Všetko zachytila naša poetka 
Sandra:

My sme malá partička, o nás je táto 
básnička.

Výlet sme mali dobrý, vonku bol vietor 
zimný.

Cvičili sme tančeky, dostali sme darčeky,
hry sme mali dobré, očká boli bodré,  
nechceli sme zaspinkať, museli nás čičíkať.
V buse sme sa chichúňali, krásne chvíle 

užívali.
Ahoj, naša chatka, zostala v nás pamiatka!

Anna gömöriová, úO dobšiná

Fašiangová paráda
Začiatkom februára sme v Kultúr-
nom dome v Betliari mali pravú 
fašiangovú zábavu. Konal sa 
1. ples detí a rodičov.

Hľadali sme yettiho 
aj stopy v snehu

Betliarska partička si víkendový pobyt 8. a 9. decembra 2012 
užila na Dedinkách v penzióne Erika – Jozefína naozaj skvele.
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pRedstAVujeme sA

AnketkA:
čo pre teba znamená Fénix?

dominika jakicová: „Páči sa mi, lebo 
organizuje akcie pre deti. Je to neopísa-
teľne krásny pocit, keď na nejakej akcii 
vidím rozžiarené očká malých, ich šťastné 
tváre, úsmevy. Aj keď niektoré deti majú 
doma možno nejaké problémy, tu môžu 
zabudnúť.“ 

štefan ducko: „Má veľmi dobré aktivity. 
Napríklad nedávna mládežnícka konfe-
rencia, ktorej sa zúčastnili základné školy 
z Humenného a poslanci mesta. Minulé-
ho roku som mohol zažiť Enter camp ako 
vedúci, čo bola skvelá skúsenosť. Dúfam, 
že sa to podarí aj tento rok.“

dominika pristášová: „Prečo 
Fénix? Akcie, ktoré robíme pre deti, sú 
plné zážitkov. Pomáhať, no hlavne ich 
všetky rozveseliť mi dáva chuť pokra-
čovať. Vidieť deti šťastné, to je najkrajší 
pocit na svete! Preto je pre mňa Fénix 
výnimočný.“

Alžbeta lojanová: „Lebo si myslím, že je to 
najlepšia spolupráca s deťmi – mladšími 
aj staršími. Fénix ponúka veľa možnos-
tí, ako sa zapájať a pomáhať v rôznych 
akciách, tiež skvelé zážitky napríklad 
zo školení, výletov do zahraničia – ja 
osobne som bola v Prahe. Človeka však 
poteší aj úsmev na tvári starkých, ktorým 
sme vytvorili program“

územná organizácia 
Fénix v Humennom

meno predsedu úO: Silvia Lišaníková
počet členov: 63
počet základných kolektívov: 5
sídlo: Komenského 1, 

066 01 Humenné
 

OtáZky pRedsedníčke:
na čo predovšetkým je zameraná čin-
nosť vašej úO?

Úplne na všetko. Na sebarealizáciu, 
na dobrovoľnícke aktivity, na pomoc 
starším, na pripravovanie súťaží pre 
najmenších aj kultúrnych podujatí 
pre mládež. 

Začali sme organizovať konfe-
rencie, robíme akcie, ako napríklad 
Modelový európsky parlament, Živé 
knihy. Vlani sme navštívili domov 
sociálnych služieb päť ráz, zorgani-
zovali sme rôzne zbierky, turistické 
podujatia aj poznávacie zájazdy. 

ktorú vašu akciu považujete v tomto 
roku za nAj?

Vlani všetky naše aktivity dopad-
li veľmi dobre. Páčilo sa nám, ako 
študenti stredných škôl pripravili 
fénixiádu pre deti základných škôl. 
Vydaril a sa aj Vianočná akadémia 
v mestskom kultúrnom stredisku 
a, samozrejme, aj všetky podujatia 
v domove sociálnych služieb. 

Tento rok trvá ešte krátko, no už 
máme jednu veľkú akciu za sebou. 
Je ňou mládežnícka konferencia, kde 
sme sa v miestnych základných ško-
lách aj v očiach poslancov mestského 
zastupiteľstva zviditeľnili. 
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Pripomenutie zvykov, ktoré boli kedysi samozrejmosťou, nám 
prinieslo jedno úžasné popoludnie. Starkí si zaspomínali, ako to 
bolo v minulosti, a my mladší sme sa dozvedeli niečo nové. 

V scénke účinkovalo mnoho postáv, no najzaujímavejší bol 
kňaz, hrobár, plačky a nemožno zabudnúť ani na dievčatá 
z folklórneho súboru zo Sniny. Do scénky sa živo zapojili aj 
obyvatelia domova. Na začiatku vystúpili dievčatá v krojoch, 
ktoré povedali, čo sú fašiangy. Pokračovali sme zbieraním vají-
čok a napokon samotným pochovávaním basy. A nechýbalo ani 
smaženie šišiek! 

Na túto krásnu chvíľu so starkými naozaj nezabudnem.
dominika jakicová, úO Humenné

nebožká basa
Aj vo februári sme navštívili domov sociálnych slu-
žieb. Tentoraz v spolupráci s jeho obyvateľmi sme 
pripravili popoludnie, na ktorom sa pochovávala 
basa.

Dávame všetkým na známosť, že 
projekt, o ktorom sme vás informovali 
na novembrovom zasadnutí, nám 
prešiel!!! Vlani decembri zasadala 
výberová komisia, ktorá sa rozhodla 
podporiť projekt DO FÉNIX, o. z., 
s názvom count on us! Podali sme ho na 
Národnú agentúru Mládež v akcii.

Ide o projekt s medzinárodnou účasťou. 
Zúčastnia sa ho aj naši partneri z Poľ-

ska, z Maďarska, z Rumunska a z Českej 
republiky. Vekové obmedzenie: 18 – 26 
rokov, vedúci skupiny môže mať nad. 
Cieľom je rozprávať sa a vzdelávať o ob-
čianstve vo svojej krajine a v eú.  Počas 
ôsmich dní sa školení účastníci dozve-
dia, ako funguje európske informačné 
centrum, aké poslanie má európsky 
parlament a aké sú jeho právomoci, 
aké je postavenie samospráv a poslan-

cov. Popritom navštívia primátorov 
niektorých miest. Každú tému predloží 
odborník.
Školenie sa bude konať 30. 6. – 7. 7. 2013 
v Kolibe v Senci
 – www.kolibasenec.sk
Viac informácií a záujem o účasť 
v projekte riešte na: 
spravnecentrum@do-fenix.sk

count on us!
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V ZdRAVOm tele ZdRAVý ducH

Hrá sa v troch tretinách po 20 (resp. 15) minútach hracieho 
času. Prerušuje v prípade ak:

• sa lopta dostane mimo hracej plochy
• hráč poruší pravidlá hry
• počas trestného strieľania
• v mimoriadnych situáciách

Zápas rozhodujú dvaja rozhodcovia v poli. Majú rovnaké 
postavenie.

 

Florbalové ihrisko
Podlaha môže byť z rôznych materiálov, ako drevo, plast, 

rohožový povrch. Odporúčaná veľkosť hracej plochy je 20 m 
na šírku a 40 m na dĺžku, obkolesená mantinelmi (ako ľadová 
plocha). Sú z dreva alebo z umelej hmoty, so zaoblenými rohmi 
a 50 cm vysoké.

Florbal možno hrať aj s menšími úpravami týchto pravidiel.

Hra
Hrajú 5 hráči v poli a brankár na každej strane. Počet hráčov 

v poli sa líši počas hry vylúčeniami. Družstvo môže pozostávať 
z 20 hráčov s niekoľkými brankármi. Pohyb vo florbale – beh, 
porovnateľný s basketbalom. Neprípustný je akýkoľvek fyzický 
kontakt.

Striedanie je dovolené kedykoľvek počas hry a akýkoľvek po-
čet hráčov. Rozhodca začína hru zo stredového bodu. Protihráči 
stoja čelom oproti sebe v smere útoku. Čepele hokejok majú 
rovnobežne v blízkosti loptičky, ktorá leží v pokoji na zemi. 

Na signál rozhodcu sa každý hráč snaží prihrať svojim spolu-
hráčom. Aut sa rozohráva z miesta, kde loptička opustila hraciu 
plochu, vo vzdialenosti 1 m od mantinelu. 

Zakázané je – sekanie, hra vo výskoku, hákovanie, hra hlavou, 
rukou, nohou. Tresty – voľný úder z miesta priestupku, vy-
lúčenie hráča na 2 min., trestné strieľanie na prázdnu bránu 
zo vzdialenosti 7 m. 

Hrať hokejkou v bránkovisku je dovolené, ale hráč nesmie 
hrať, pokiaľ je v bránkovisku akoukoľvek časťou tela. 
Výstroj

Pozostáva z krátkych nohavíc, trička (dresu) s číslom na chrb-
te, na hrudi a halovej obuvi. Brankár musí mať dlhé nohavice, 
masku a môže mať rukavice. 

Palice sú zvyčajne zo sklených, polykarbónových alebo karbó-
nových vlákien. Zvyčajne majú hmotnosť 150 až 250 g a dĺžku 80 
až 100 cm. Čepele sú z rozličných plastických zložiek (PE, HDPE) 
alebo nylonových (PA). Niektorí výrobcovia používajú sklené 
a karbónové vlákna. Rôzne materiály robia čepeľ tvrdou alebo 
mäkkou. Mäkké čepele sú dobré na riadenie hokejky, tvrdé  zase 
pri streľbe. Čepeľ môže byť tvarovaná podľa potrieb každého 
hráča v súlade s niekoľkými pravidlami. Pri ohýbaní sa musí 
dodržať maximálne zahnutie 30 mm.

pripravila beáta šramková, úO krásno nad kysucou

Zdroj:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Florbal
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CFQQ-

FjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.bratislava.sk%2FVismoOnline_ActionScripts%2FFile.
aspx%3Fid_org%3D700000%26id_dokumenty%3D11026151&ei=6jUiUM2iFszc4QTvsI-
GwCw&usg=AFQjCNEPFgbvnaXctR420ka3vd9s4K8gqw

Florbal
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tVORiVé dielne

potrebuješ:
•	Vyfúknuté vajíčka – ideálne sú biele, umyté, odmastené 

(saponátom alebo liehom)
•	 Farby na mramorovanie – volajú sa Marabu Easy Marble 

a sú rôzne; čím pestrejšie, tým lepšie
•	 špajdle 
•	 šnúrka alebo mašlička
•	nádoba – miska alebo zrezaná fľaša, v ktorej sa dá vajíč-

ko ľahko ponoriť
•	Riedidlo – na vyčistenie pomôcok po skončení, pokiaľ ich 

chceš použiť aj nabudúce
•	pijavý papier
•	pracovné (gumené) rukavice – farby z rúk sa zmývajú len 

veľmi ťažko

mramorované kraslice

Keď sú vajíčka vyfúknuté a pripravené, opatrne do nich vsuň špajdľu, 
nech sa nenaštrbia. Zo spodnej aj vrchnej strany pevne uviaž kúsok 
špagátu na uzlík, aby vajíčko pri práci neskĺzlo. 

Do pripravenej misky napustíš asi do troch štvrtín studenú vodu. Vy-
berieš si farby, ktoré chceš na vajíčko použiť, a nakvapkáš ich do vody 
(stačí pár kvapiek z každej fľašky). 

Ponáraj vajíčko pod hladinu pomaly (zvrchu ho pridrž druhou 
špajdľou, aby sa dalo lepšie ponoriť), ale vytiahni rýchlo, nech 
sa na ňom nevytvorí ďalšia neželaná vrstva farby. 

Vytiahnuté vajíčko daj odkvapkať a uschnúť tak, aby sa povrch 
ničoho nedotýkal. Schnúť bude asi hodinu, potom môžeš špajdľu 
vybrať a navliecť vajíčko na ozdobnú šnúrku, stužku alebo polo-
žiť do misky. 

Kým budeš maľovať druhé vajíčko, je potrebné odstrániť zvyšky 
farby z hladiny pomocou pijavého papiera a nakvapkať si nové 
farby. 

Pokiaľ sa ti výtvor nepodarí alebo nepáči, nemusíš ho 
vyhadzovať. Dá sa vyčistiť riedidlom a saponátom a znovu 
použiť. Prajem veľa šťastia a šikovné ruky!

pripravila petra ištoňová, úO stará turá 

1.
4.

3.

5.

2.



Od januára do novembra sa budeme 
stretávať pri plnení úloh, prostredníc-
tvom ktorých sa zoznámime s občiansky-
mi a ľudskými právami, zvykmi a kultú-
rou v európskych krajinách. 

Koncom decembra a začiatkom januára 
ste mali možnosť pridať sa do Klubu 
cestovateľov po Európe vyplnením 
prihlášky. 

cestovateľmi sú tieto úO: 
1. Banská Bystrica
2. Bidovce
3. Bratislava Pankúchova
4. Dubnica nad Váhom
5. Handlová
6. Humenné
7. Košice
8. Košická Belá
9. Kráľová pri Senci
10. Krásno nad Kysucou
11. Nová Dubnica
12. Snina
13. Stará Turá
14. Trebišov
15. Zemplínska Teplica

Ako správni cestovatelia potrebujete 
batožinu. Všetky prihlásené územné 
organizácie dostanú cestovateľský kufrík, 
ktorý pomôže pri putovaní a plnení úloh. 

Naše potulky sa začali spoznávaním 
Slovenska prostredníctvom hry, do ktorej 
sa pustili najmä základné školy. Spoloč-
nosť im robili noví euroobčania so zaují-
mavými životopismi.

Do januárových úloh sa zapojili základ-
né aj stredné školy. Všetci, ktorí zaslali 
splnené úlohy, získali občiansky preukaz 
zo Slovenska. 

Jedným z dôležitých a najviac využíva-
ných občianskych práv je právo cestovať, 
a tak sme sa vo februári – prostredníc-
tvom hier, úloh a lietajúceho koberca 

– ocitli v Českej republike a v Nemecku. 
Zablúdili sme aj do histórie Berlínskeho 

múru a na znak dnešnej slobody sa 
stavali múry slobody s odkazmi. Záver 
patril benátskemu karnevalu. A čo by 
to bol za karneval bez masiek? 

Počas nasledujúcich mesiacov navští-
vime aj ďalšie európske krajiny a mestá. 
Záver celoročnej hry bude patriť oslavám 
európskeho občianstva, ktoré uzrelo svet-
lo sveta práve 1. novembra 1993. 

Tak šťastnú cestu, priatelia! 

Máš nápad? Sem s ním!
Na fénixácke tábory spomínajú 

malí aj veľkí. Prví sa nevedia dočkať, 
kedy sa opäť stretnú s kamarátmi, 
a hoci sú prvé dni bez rodičov, počíta-
ča a luxusu detskej izby ťažké, nedajú 
na svojho vedúceho, program ani 
zážitky dopustiť. Tí veľkí spomínajú 
tiež. Na svojich stretnutiach roz-
právajú a rozprávajú a iní počúvajú 
a počúvajú.

Fénixácky tábor organizujeme aj 
tento rok. A nielen preto, aby sme 
mali o čom rozprávať. V termíne 
od 13. do 20. júla 2013 sa v rekreač-
nom zariadení Výtoky pri piešťanoch 
(http://vytoky.sk) stretne osemdesiat 
fénixákov, aby spolu strávili nezabud-
nuteľné chvíle. K tomu, aby boli také 
naozaj, môžete prispieť aj vy:

Zapojte sa do súťaže o najlepšiu 
etapovú hru!

Vašou úlohou bude vymyslieť ná-
zov tábora a program, čo by nenudil 
malých ani veľkých. Najlepšie nejakú 
etapovú hru, ktorej úlohy by sme 
plnili po celý čas trvania tábora.

Súťažiť môžu všetci. Deti i do-
spelí. Na vaše návrhy čakáme do 
1. mája 2013.

A aké ceny na Vás  neminú?

1. kategória 10 až 15-roční: bezplat-
ná účasť v detskom tábore

2. kategória 16 až 18-roční: bez-
platná účasť v detskom tábore 
v úlohe inštruktora a tričko DO 
FÉNIX, o. z.

3. kategória 19 
rokov a viac: 
tričko DO 
FÉNIX, o. z., a 
tablet

najlepší nápad 
zapracujeme do celkového programu 

mOjA euRÓpA
Rok 2013 bol vyhlásený za Európsky rok občianstva. Hlavným cieľom je 
zvýšiť informovanosť o európskych právach a povinnostiach.
Vo FÉNIXE sme sa preto rozhodli , že spolu „precestujeme“ Európu, 
„navštívime“ mestá, spoznáme kultúru aj hry, ktoré obľubujú deti 
v iných krajinách, a to prostredníctvom etapovej hry MOJA EURÓPA.
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detské a mládežnícke organizácie na sloven-
sku a vo svete

Po zmene spoločnosti v roku 1989 
nastali veľké zmeny aj v oblasti  mlá-
dežníckej politiky. Prenikli k nám trendy 
zo zahraničia a dovtedy existujúcu jedinú 
Pioniersku organizáciu  Socialistické-
ho zväzu mládeže (PO SZM) nahradilo 
množstvo organizácií, ktoré sa postupne 
etablovali a získali si pevné miesto medzi 
deťmi a mladými ľuďmi. Stoja na rôznych 
princípoch, sú zamerané na rôzne hodno-
ty, orientujú sa na rôzne cieľové skupiny  
a uspokojujú rôzne záujmy a záľuby 
svojich členov. Dnešné deti a mladí ľudia 
majú širokú škálu možností, ako pros-
tredníctvom nich vyplniť svoj voľný čas 
– stačí si medzi nimi len vybrať. V zásade 
ich možno rozdeliť na dve veľké skupiny: 

1. Lokálne, malé organizácie, ktoré 
vyvíjajú svoju činnosť na malom 
území spravidla v podmienkach úzkej 
komunity a nezdružujú sa do väčších 
skupín.

2. Organizácie väčšie, ktoré sa snažia 
neustále rozširovať členskú základňu, 
rozšíriť svoju pôsobnosť na čo najväč-
šie územie. Spolupracujú s partnermi 
na všetkých úrovniach svojej pôsob-
nosti (lokálnej, regionálnej, nadregi-
onálnej, národnej i medzinárodnej) 
a združujú sa navzájom – vytvárajú 
platformy, prostredníctvom nich 
potom môžu presadzovať svoje po-
žiadavky voči partnerom i voči štátu. 
Pre štát sa tieto platformy stávajú 
nástrojom štátnej politiky voči deťom 
a mládeži. Najväčšia a najznámejšia 
platforma združujúca detské a mlá-
dežnícke organizácie na Slovensku 
je Rada mládeže Slovenska (RmS). 

 Organizácie vyvíjajú svoju činnosť 
aj na medzinárodnej úrovni – spolu-
pracujú s organizáciami podobného 
zamerania z iných krajín, stávajú 
sa členmi medzinárodných organizá-
cií.

Rada mládeže slovenska
V súčasnosti zastrešuje 33 mimovlád-

nych organizácií, ktoré sa venujú deťom 
a mládeži. Každá z nich je formálne 
zaregistrovaná ako občianske združenie 

alebo nezisková organizácia. Všetky spolu 
združujú vyše štyridsaťtisíc detí a mla-
dých ľudí.

RmS vznikla v roku 1990 ako občianske 
združenie. Od začiatku svojho pôsobenia 
funguje na celoštátnej úrovni a detské 
a mládežnícke organizácie zastrešuje bez 
ohľadu na ich politické presvedčenie, 
náboženské vyznanie, národnostnú či 
etnickú príslušnosť.

RmS zastupuje a koordinuje záujmy 
svojich členov najmä v komunikácii 
so štátnou a verejnou správou. Snaží 
sa podieľať na vytváraní takého prostre-
dia, ktoré umožňuje detským a mládež-
níckym organizáciám efektívne a bez 
prekážok vykonávať ich činnosť.

Naplno sa venuje sieťovaniu organizácií 
a združení pôsobiacich v mládežníckom 
sektore, podporuje medzi nimi výme-
nu informácií a skúseností, organizuje 
rôzne školenia, semináre a konferencie 
na odborné témy, často so zahraničnou 
účasťou.

Členské organizácie RmS:

AmAVet – Asociácia pre mládež, vedu a tech-
niku

Mimovládna, nezisková, záujmo-
vá a vzdelávacia organizácia pre deti 
a mládež. Pracuje vo vyše tristo kluboch 
po celom Slovensku. Má registrovaných 
vyše 3500 aktívnych členov, ktorí pracujú 
v oblasti astronómie, robotiky, informati-
ky, biotechnológie, vied o Zemi a rôznych 
iných vedných disciplín.

detská organizácia Fénix
Združuje tisícky detí, mladých ľudí 

a dobrovoľníckych pracovníkov s deťmi 
a mládežou na celom Slovensku. Funguje 
na demokratických princípoch a jej čle-
nov spája spoločné úsilie o skvalitnenie 
života detí a mládeže na Slovensku. Akti-
vizuje mládež vo voľnom čase za účelom 
doplnkového výchovno-vzdelávacieho 
pôsobenia so zapojením vrstovníkov s od-
lišným etnickým, kultúrnym a sociálnym 
zázemím. 

domka – Združenie saleziánskej mládeže
Kresťanská mládežnícka organizácia, 

ktorá úzko spolupracuje so saleziánskou 
rodinou s cieľom výchovy samostatných, 

vo verejných veciach angažovaných, 
zodpovedných a solidárnych mladých 
ľudí. Podstatnú časť činnosti tvoria pra-
videlné stretnutia mládežníckych skupín, 
ktoré ponúkajú mladým ľuďom možnosť 
zmysluplného trávenia voľného času 
v rovesníckych skupinách pod vedením 
animátora.

inex slovakia
INternational EXchanges ponúka 

nevšedné zážitky, osobnostný rozvoj 
a zmysluplné prežívanie voľného času 
mládeže prostredníctvom medzinárod-
ných dobrovoľníckych aktivít a neformál-
neho vzdelávania. Od roku 1993 podpo-
ruje mladých ľudí v spoznávaní nových 
kultúr, vytváraní nových priateľstiev 
a získavaní skúseností. Vďaka členstvu 
v medzinárodných sieťach mládežníc-
kych organizácií Alliance for European 
Voluntary Service Organisations, Service 
Civil International a Youth Action for 
Peace vysiela dobrovoľníkov do takmer 
80 krajín sveta.

kresťanskodemokratická mládež slovenska
Je organizáciou pre mladých s cieľom 

rozvíjať vzdelanie, záujem o politiku 
a schopnosť zmeniť veci, ktoré sa okolo 
mladých ľudí dejú. Jadrom aktivít je 
neformálne vzdelávanie. Orientuje sa na 
zaujímavé a aktuálne témy, snaží sa mla-
dým poskytovať využiteľné informácie. 
Spolupracuje so zahraničnými partnermi 
prostredníctvom rôznych podujatí.
lAuRA

Činnosť združenia je postavená na 
princípoch preventívneho systému a sa-
leziánskej výchovnej skúsenosti, snaží sa 
predchádzať negatívnym javom vo výcho-
ve a vývoji mladých ľudí – so špeciálnou 
pozornosťou na dievčatá a mladé ženy 
– tým, že im ponúka zmysluplné využitie 
voľného času prostredníctvom rôznych 
aktivít a možností využitia osobných 
daností.

detská ORgAniZáciA Fénix 
V štRuktúRe ORgAniZácií
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mladí sociálni demokrati
Mimovládna organizácia vyznávajúca 

princípy slobody, rovnosti, solidarity, de-
mokracie a trvalo udržateľného rozvoja 
postaveného na rešpekte k životnému 
prostrediu. Jej cieľom je zapájať mla-
dých ľudí do rozhodovania v spoločnosti 
a ovplyvňovať veci verejné na všetkých 
úrovniach – v politickom, spoločenskom 
aj bežnom živote.

Občianske združenie dúHA
Dobrovoľná spoločenská organizácia 

vo forme voľného združenia, ktorej hlav-
ným zameraním je všestranný a harmo-
nický rozvoj osobnosti. Dôraz kladie na 
vytváranie programov pre deti a mladých 
ľudí. Poslaním združenia je aj organi-
zovanie spoločných akcií a vydávanie 
informačných periodík. 

OZ ponte
Združenie vzniklo na základe myšlien-

ky strany MOST-HÍD venovať sa podpore 
a rozvoju mladej generácie a umožniť jej 
aktívne ovplyvniť svoju budúcnosť a po-
dieľať sa na formovaní spoločnosti.

Rada mládeže bratislavského kraja
Vytvára priestor na spoluprácu medzi 

organizáciami a miestnou verejnou sprá-
vou. Priebežne zisťuje potreby detských a 
mládežníckych organizácií a iniciuje pozi-
tívne zmeny na ich napĺňanie. Iniciuje a 
vytvára koncepčné materiály na zlepše-
nie podmienok pre prácu s deťmi a mlá-
dežou v regióne. Koordinuje spoločné 
podujatia, poskytuje informačný servis, 
propaguje aktivity voči verejnosti.

Rada mládeže nitrianskeho kraja
Je združením detských a mládežníc-

kych organizácií pôsobiacich na území 
Nitrianskeho kraja. Jej cieľom je vytvárať 
priaznivé podmienky pre rozvoj aktivít 
primárne určených mladým ľuďom. 
RMNK združuje detské a mládežnícke 
organizácie s rôznym zameraním bez 
ohľadu na politickú, náboženskú alebo 
národnostnú príslušnosť.

Rada mládeže trenčianskeho kraja
Je demokratické, dobrovoľné združe-

nie detských a mládežníckych organi-
zácií, nezávislé na politických stranách 
a hnutiach a pôsobí na území Trenčian-
skeho kraja. Cieľom RM TNK je zastu-
povať oprávnené záujmy detí a mládeže 
a pomáhať tak pri vytváraní podmienok 
pre všestranný rozvoj detí a mládeže po 
stránke telesnej, duševnej, duchovnej 
a sociálnej na území Trenčianskeho kraja.

Rada mládeže žilinského kraja
Je demokratické, dobrovoľné združe-

nie, nezávislé od politických strán a hnutí 
a pôsobí na území Žilinského kraja.

Cieľom RMŽK je zastupovať oprávnené 
záujmy detí a mládeže a pomáhať tak 
pri vytváraní podmienok pre všestranný 
rozvoj detí a mládeže po stránke telesnej, 
duševnej, duchovnej a sociálnej na území 
Žilinského kraja.

slovenský skauting
Poslaním a cieľom je napomôcť osobný 

rozvoj detí a mladých ľudí. Skauti sa 
snažia rozvíjať ich zručnosti a vedomosti, 
a tak im umožniť lepšie zapojenie sa do 
života v spoločnosti. 

úsmev ako dar
Je najstaršou a najväčšou dobrovoľníc-

kou mimovládnou organizáciou pre pod-
poru detí žijúcich v detských domovoch.

Snaží sa o to, aby každé dieťa malo 
rodinu – svoju vlastnú, príbuznú alebo 
náhradnú. Chce im vytvoriť bezpečné 
a trvalé prostredie ľudského zázemia 
a lásky. Pomáha im pripraviť sa na samo-
statný život.

Združenie kresťanských spoločenstiev 
mládeže

Občianske združenie, ktoré spája 
mladých ľudí na kresťanských princí-
poch. Jeho cieľom je napomáhať rozvoj 
mladých ľudí a ich premenu na osobnosti 
s uceleným pohľadom na život. Svojimi 
postojmi, konaním a prácou prispievajú 
k budovaniu spoločnosti a cirkvi, sú zod-
povednými občanmi a aktívnymi členmi 
miestnych, národných a medzinárodných 
spoločenstiev.

Zväz skautov maďarskej národnosti
Poslaním a cieľom zväzu je výchova 

v duchu ideí skautingu. Zameriava sa na 
rozvíjanie nábožensko-etnického postoja, 
telesných a duševných schopností, ďalej 
šírenie a podporu skautských ideí aj 
v dospelosti.

Medzi základné princípy účinkovania 
zväzu patrí aj pestovanie a zachovanie 
tradícií a ľudovej kultúry maďarskej 
národnostnej menšiny na Slovensku, 
ako aj ich odovzdávanie nasledujúcim 
generáciám.

Pokračovanie v budúcom čísle
mariana gregorová, úO kráľová pri senci
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Na tomto projekte, ktorý sa ofici-
álne začal na 4. celoslovenskom 
stretnutí fénixákov v Slovenskom 
raji, spolupracujeme s CK BUBO.

Do každej ÚO, ktorá mala záujem 
zapojiť sa, prišlo video o krajine. Prvá 
bola kuba. Nahrávka priblížila život v nej 
a poskytla aj množstvo zaujímavostí. 
Vedeli ste napríklad, že dodnes sa tu platí 
za hovory z mobilu nielen, keď voláte, 
ale aj keď ich prijímate?! Starší si možno 

pamätajú, že to tak bolo v začiatkoch mo-
bilov aj u nás. Dnes je to dávna história.

Podmienkou zhliadnutia videa je vstu-
penka v podobe školskej pomôcky. Môže 
to byť ceruzka, pastelka, zošit alebo hoci-
čo, čo sa dá využiť v škole. Deti v kraji-
nách, kde sú videá nakrúcané, si nemôžu 
kúpiť ani základné školské pomôcky.

„Vstupenky“ sa zozbierali a dostali 
k nám na ústredie. Všetky sme ich dali do 
veľkého balíka s adresou: Kuba. CK Bubo 
ho pri najbližšej ceste odovzdá deťom. 
Nielenže sa ony potešia, ale niečo sa nau-
číme aj my: rozšírime si obzory a pomô-
žeme tým, čo to potrebujú. Aj keď nové 
pero alebo ceruzka nie sú nič prelomové, 
detskej dušičke to 
určite prinesie ra-
dosť. Ja dieťa síce 

už nie som a pier mám pred sebou desať, 
no vždy ma poteší, keď mi niekto nejaké 
daruje .

Ďalší štát, kam sa vyberieme, je druhá 
najľudnatejšia krajina na svete – india. 
Zrejme každý z nás si vie čo-to o nej 
predstaviť, ale zaujímali ste sa o ňu viac? 
Má bohaté náboženské tradície a je do-
movom niekoľkých starovekých civilizá-
cií. A toto je len malilinký kúsok z charak-
teristiky Indie. Myslím, že mnohí z nás by 
ju v živote radi navštívili čo i len raz, tak 
prečo nezačať týmto videom?! 

Ja si ho určite pozriem a do balíčka 
prihodím zopár pier!

martina barboríková,
ústredie Fénix

cestovanie 
v obývačke
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Aj najkrajšia rozprávka má svoj koniec, úO nová baňa
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Šport áno, drogy nie! Deň boja
 proti drogám

 v Žarnovici v júni 2000
Na

 v
rc

ho
le

 Ja
st

ra
bs

ke
j s

ka
ly

Pri pobyte na „Vojšínskej chate“ nechý-

bala zábava a rôzne súťaže, 1997
Výstup na Kráľovu hoľu, 1997
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