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SLovo na úvod
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Frajeri!Frajeri!
Pochádzam z učiteľskej rodiny. Tí, kto-

rí sú na tom podobne, si asi podobne ako 
ja povzdychnú. Nie, nie je to ťažkopád-
ny povzdych, keď nám nezostáva už nič 
iné, iba minúť rezervné zásoby hrachu  
a ohádzať nimi stenu (aj keď neviem, kto 
takú hlúposť vymyslel a kto ten hrach  
zo zeme potom pozberá...). Je to povzdych 
spojený s úškrnom, kontrakciou lícnych 
svalov a pregúlením očných buliev. Byť 
učiteľským dieťaťom totiž so sebou pri-
náša nespočetné množstvo prísnych po-
hľadov, vztýčených ukazovákov a nieke-
dy otravných pravidiel, a to nielen v čase 
detstva, ale aj v dospelosti. Učiteľ si totiž 
prácu, ale aj metódy nosí domov. Nikdy 
vám nepovie jednu vetu, hoci by stačila. 
Hovorí opisom a veľmi dlho. Tón hlasu je 
prísny, aby ste mali stále pocit, že stojíte 
pred tabuľou. A majú niekedy až prehna-
ne vyvinutý zmysel pre poriadok, ktorý vyžadujú od všetkých 
okolo. No treba priznať, že diagnóza učiteľ a všetko, čo so sebou 
prináša, je úžasne inšpiratívna a výchovná. Neľutujem, že som 
z učiteľskej rodiny a som rád, že boli na mňa prísni. Snažili sa 
zo mňa vychovať slušného človeka. Zrejme sa im to podarilo – 
aspoň to hovoria iní...

Do školských lavíc som chodil ešte ako kojenec. Sedával som 
v zborovni na klasifikačných poradách a cucal sunar z fľaše. 
Kreslil som si haky-baky a ticho počúval. Neskôr som na mamu 
čakal v prázdnej triede, kde som si na stoličky poukladal plyšo-
vých medveďov a simuloval výuku matematiky. A školu mám 

na tanieri dennodenne dodnes. Mama ma 
informuje pravidelne a rada o všetkom. 
Viem, čo sa v školstve deje (alebo nedeje) 
a som čoraz viac zhrozený, smutný, napa-
jedený... A prekvapený, že učitelia sú na-
priek všetkému stále verní svojmu posla-
niu a odhodlaní vytrieskať z tejto čudnej 
generácie posledné zbytky súdnosti, sluš-
nosti a rozumu. 

A čo na mnohých obdivujem, vo svo-
jom nasedení nepoľavia ani po poslednej 
vyučovacej hodine. Nestíhajú ísť po práci  
ku kaderníkovi ani k lekárovi na kontrolu, 
ich  rodiny musia doma dojedať prebyt-
ky z víkendu, lebo oni utekajú za svojimi 
deťmi, aby im zmysluplne vyplnili aj čas  
po škole. Z vlastného im kupujú malinovky 
alebo materiál, ktorý potrebujú na krúžky. 
Vymýšľajú im program, aby sa niečo na-
učili, aby sa neflákali a nerobili hlúposti. 

Často deťom nahrádzajú rodičov. Pomáhajú, radia, zachraňujú 
ubolené detské duše a niekedy aj telíčka. Na úkor svojho voľ-
ného času, svojich peňazí, ktorých majú aj tak žalostne málo,  
na úkor svojich rodín i samých seba... 

Ak čítate tieto riadky, už asi tušíte, o kom píšem. Nie všet-
ci, ale mnohí z nich sú učiteľmi. Píšem o konkrétnych ľu-
ďoch – o mnohých našich fénixáckych vedúcich! O tých, kto-
rých neskutočne obdivujem! Pre mňa sú to veľkí frajeri! Ak aj  
pre vás, dajte im to najavo! Niekedy aj obyčajné ďakujem doká-
že neskutočne potešiť... 
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ROZHOVOR

5 otázok pre...
Jozefa Barabása (28)
predsedu ÚO Hrabušice
a člena Výkonného výboru SRF

1. Jožko, odkedy si vo Fénixe? Našiel 
si ťa Fénix alebo ty jeho? 

Vo Fénixe som od roku 1998, čiže  
od svojich 10 rokov. Vtedy ešte som sa 
ešte ako člen ÚO Spišská Nová Ves zúčast-
nil na celoslovenskej súťaži Prines oheň  
a zvíťazíš na Záhorí. V tom istom roku, 
po založení ÚO Hrabušice, som absolvo-
val aj svoj prvý detský tábor v Zlatníckej 
doline pri Skalici. Fénix si našiel a získal 
mňa. A nielen mňa! V tom čase aj viac 
ako desiatku mojich rovesníkov, s kto-
rými som prežil vo Fénixe super roky  
a s ktorými sa aj vďaka Fénixu stretávam 
dodnes.

 
2. Čo ťa vo Fénixe oslovilo?  
Fénix ponúkal a stále ponúka rôz-

norodé možnosti, ako tráviť voľný čas. 
Cestovanie, spoznávanie (nielen, ale 
najmä vlastnej) krajiny a okolia, detské 
tábory, turistické a športové  podujatia, 
vedomostné a tvorivé súťaže. S odstu-

pom času som si uvedomil, že to všetko 
sú spôsoby, ktorými Fénix nepriamo ve-
die svojich členov k samostatnosti, roz-
víjaniu svojho talentu, zodpovednosti  
za svoje konanie, za stav svojho okolia 
a životného prostredia, k schopnosti 
komunikovať, spolupracovať a najmä k 
vzájomnej tolerancii. Tieto hodnoty si  
vo Fénixe cením najviac.

3. Čo všetko sa ti už podarilo? Na čo 
si hrdý?

Predovšetkým som rád, že aj napriek 
pribúdaniu povinností a ubúdaniu voľné-
ho času sa mi podarilo zostať súčasťou Fé-
nixu dodnes. Hrdý som na to, že aj napriek 
rôznym prekážkam, je Fénix stále verný 
svojim ideálom, hodnotám a dnes patrí k 
najväčším mládežníckym organizáciám 
na Slovensku. Chcel by som poďakovať 
všetkým, ktorí majú na tom zásluhu.  

4. Ktorý z projektov v tebe nechal naj-

väčší dojem? Ktorý sa ti najviac páčil?
Veľký dojem vo mne zanechal hneď 

prvý kontakt s Fénixom na spomína-
nej súťaži na Záhorí. Skĺbila totiž v sebe 
športovú, turistickú a vedomostnú zdat-
nosť, pričom úspech alebo neúspech 
záležal na spolupráci celého družstva. 
Najviac ma ale ovplyvnili celoslovenské 
tábory, ktorých som absolvoval celkom 
jedenásť. Najprv ako dieťa, neskôr ako 
inštruktor  a vedúci. Vďačím im za množ-
stvo zážitkov, skúseností a priateľstiev. 

5. Čo pre teba Fénix znamená? Aké 
sú tvoje ďalšie plány?

Fénix, to sú krásne spomienky na det-
stvo, priatelia, zážitky, neuveriteľné 
príhody a nádherné miesta Slovenska,  
o ktorých som často vôbec nevedel.. 
Chcel by som sa ďalej podieľať na tom, 
aby Fénix znamenal pre svojich členov 
to, čo znamená pre mňa...  

-ph-

S Fénixom vyrastal a s Fénixom aj dospel. Žila ním jeho rodina  
a akosi prirodzene sa stal jeho súčasťou. Skrátka, gény sa nezaprú. 
Ako vníma Fénix a čo pre neho znamená – aj na to sme sa spýtali  
Jožka Barabása (na spoločnej fotografii druhý zľava)...

5 otázok pre...
Jozefa Barabása (28)
predsedu ÚO Hrabušice
a člena Výkonného výboru SRF
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25 rokov fénixu

V prvý májový deň privítalo hlavné 
mesto 40 fénixákov. Devätnásť z nich si 
vo večerných hodinách prevzalo na Pr-
vom nádvorí Bratislavského hradu z rúk 
predsedu organizácie Norberta Škorvagu 
a členky Výkonného výboru Evy Pintéro-
vej najvyššie ocenenia DO Fénix. 

Na fénixákov čakalo na druhý deň pre-
kvapenie v podobe jazdy známym brati-
slavským Prešporáčikom. Vďaka ústreto-
vosti jeho prevádzkovateľa, spoločnosti 
Tour4U, tak mohli absolvovať vyhliad-
kovú jazdu turistickým vláčikom od his-
torickej budovy Slovenského národného 

divadla po uličkách Starého mesta až  
na Bratislavský hrad.  

Krátko popoludní prijal všetkých 
účastníkov prezident Slovenskej repub-
liky Andrej Kiska. Po krátkom predsta-
vení Fénixu Norbertom Škorvagom sa 
fénixákom prihovoril prezident repub-
liky. Ocenil činnosť našej detskej orga-
nizácie, ktorá mu, ako vyplynulo z jeho 
slov, nie je neznáma. O pánovi preziden-
tovi je známe, že do zvolenia do funkcie 
hlavy štátu sa venoval podobnej činnos-
ti, založil jednu z najznámejších organi-
zácií, ktoré pomáhajú rodinám malých 

onkologických pacientov a podporoval 
množstvo ďalších charitatívnych a dob-
ročinných projektov. Činnosť našej orga-
nizácie mu je preto blízka. Po oficiálnom 
prijatí pozval fénixákov na symbolický 
prípitok spojený s neformálnou disku-
siou.

Po príjatí hlavou štátu fénixáci  sláv-
nostne prekrojili narodeninovú tortu. 
Zavŕšila sa tým dvojdňová návšteva naj-
aktívnejších fénixákov v hlavnom mes-
te a jedna z hlavných udalostí DO Fénix  
v tomto roku. 

-ph-

Zlaté krídlo Krištáľové pierko Zlaté pierko

Tento rok si Detská organizácia Fénix pripomína 25. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti pripravu-
je Ústredie DO Fénix množstvo aktivít a podujatí. Jedným z nich bola návšteva najaktívnejších fénixákov 
z celého Slovenska v Bratislave. Vrcholom stretnutia bolo prijatie u prezidenta Slovenskej republiky. 

ZuZana Bafrncová, Slavomír Bachratý  
Darina Deáková, Peter Ištoňa 

Soňa KačíKová, Silvia LIšaníKová 
Janette Šalachová, martin štofíK 

miroSlav telepovský

lucia taňKošová nikola cenknerová, BoriS herman

laDiSlav nagy , FiliP ragas 
martin RomaňáK, JakuB ŠtefaniŠin

luJZa svitáková, vlaDimíra vávrová
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Projekty

Oboznámili sme sa s činnosťou Galé-
novho nadačného fondu, ktorý podporuje 
činnosť detí a mládeže. Program bol plný 
rôznych aktivít a akčného nasadenia.  
Pod vedením skvelej lektorky Olgy Medlí-
kovej sme sa venovali problematike odo-
vzdávania skúseností medzi generáciami. 
Riešili sme problematiku spätnej väzby  
a kritiky, typov ľudí podľa osobnosti, ge-
neračných rozdielov v prijímaní informá-
cii a požiadaviek. Skúšali sme si modelové 
situácie na prijímanie kritiky a trénovali 
sme si čo najlepšiu reakciu pre náš osob-
ný rozvoj a nekonfliktnosť rozhovoru. 
Skúšali sme, ako podať kritiku tak, aby 
bola prijatá a nebola osobná a urážlivá, 
ale prospešná. Diskutovali sme o prijíma-
ní kritiky pre rozdielne generácie. 

Rozdelili sme sa do dvoch skupín. Prvú 
tvorili mladí ľudia s malými skúsenos-

ťami, druhú ostrieľaní harcovníci. Vy-
jadrili sme svoj pohľad na komunikáciu,  
na akú kritiku sme alebo nie sme schopní 
reagovať, čo neradi počujeme a čo nám 
chýba v komunikácii. 

Venovali sme sa aj príprave Celoštát-
nej vzájomnej výmene skúseností 2016. 
Ide o tradičné stretnutie pracovníkov  
s deťmi a mládežou. Stretávajú sa tu 
pedagógovia, vedúci a inštruktori z ma-
lých aj veľkých organizácii, dobrovoľníci  
aj profesionáli z najrôznejších odborov, 
ktoré sa zaoberajú prácou s deťmi a mlá-
dežou. Na podujatí, ktoré sa bude konať 
na jeseň, prídu načerpať inšpiráciu, zažiť 
niečo neobyčajné, nájsť nových priate-
ľov a porovnať svoje názory a skúsenosti.

Milan Lukáč
riaditeľ DO Fénix  

Hľadanie porozumenia 
medzi generáciami

Koncom januára sa v rámci projektu ERASMUS+ stretlo v Rytířsku 
neďaleko českej Jihlavy 32 úžasných ľudí s chuťou pracovať pre deti. 
Bolo to už druhé stretnutie v rámci tohto projektu.

Hľadanie porozumenia  
medzi generáciami
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Zo Života fénixu

Dopoludnia sa zúčastnil na slávnost-
nom prijatí u prezidenta SR Andreja Kis-
ku. „Stretnutie boli veľmi príjemné  
a neformálne. Bolo mi cťou ocitnúť sa  
v spoločnosti ďalších dobrovoľníkov, 
skvelých a obetavých ľudí s úžasnými 
príbehmi,“ dodáva Patrik. 

Večer už zovieral v rukách prestížne 
ocenenie Národného dobrovoľníckeho 
centra Cardo. „Toto ocenenie nie je len 
moje a o mne!“, vysvetľuje Patrik. „Ďa-
kujem za nomináciu, priateľstvo a spo-
luprácu bývalej dlhoročnej predsed-
níčke Detskej organizácie Fénix Evke 
Pintérovej a zároveň stovkám mladých 
i starších fénixákov na celom Sloven-
sku. Tak, ako ja som ich, oni sú moji!“

Patrik Herman získal ocenenie nielen 
za prácu v Detskej organizácií Fénix, ale  

aj nespočetné množstvo ďalších dob-
rovoľníckych aktivít. „Ďakujem mojej 
televíznej kolegyni z RTVS Janke Pif-
flovej-Špankovej, bez ktorej si neviem 
predstaviť fungovanie nášho združenia 
Europacolon Slovensko, v ktorom sa 
snažíme pomáhať pacientom s rakovi-
nou hrubého čreva a konečníka. Vďaka 
patrí aj všetkým mojim obetavým pa-
cientom, ktorí mi pomáhajú. Ďakujem 
aj stovkám ľudí, ktorí sa za uplynulých 
18 rokov pridali a pomohli mi s tábor-
mi pre chudobné deti. A ďakujem aj 
maminám a priateľom z trnavského OZ 
Iskierka, v ktorom pomáhame hendike-
povaným deťom“, dodáva Patrik s obava-
mi, že na niekoho zabudol. „Toto je aj ich 
ocenenie! Sám by som nič nedokázal!“

-red-

Náš Paťo sa stal 
Dobrovoľníkom roka 2015

Podpredseda DO Fénix Patrik Herman získal ocenenie Dobrovoľník 
roka 2015. Cenu si prevzal 11. februára na pôde Ministerstva zahranič-
ných vecí a európskych záležitostí SR. Na odovzdávaní cien ho sprevá-
dzala Evka Pintérová z DO Fénix, ktorá stála za jeho nomináciou.

Náš Paťo sa stal 
Dobrovoľníkom roka 2015
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PREDSTAVUJEME ÚO

Keď  koncom roku 2013 vznikla naša ÚO Košice Barca, vedeli sme,  
že bude zvláštna, a tak trochu výnimočná. Fénix je symbolom znovu-
zrodenia. V našom prípade to platí oveľa viac. Deti, ktoré v našom za-
riadení chodia do školy a žijú na internáte, potrebujú ešte o čosi viac 
pozornosti, lebo na svojej štartovacej čiare dostali drobné či väčšie ka-
mene do vrecka v podobe porúch učenia alebo správania. Preto sa im 
na ceste životom beží o niečo náročnejšie...

Prvé, čo sme chceli našim deťom poskytnúť, bola možnosť zažiť 
taký malý dotyk s prírodou. Mnoho z nich totiž ešte nemali príle-
žitosť spoznať ten slobodný, bezstarotný pocit vyjsť len tak na vr-
chol kopca a vidieť svet ako na dlani. Ich fyzickú kondíciu bolo treba 
spočiatku budovať trpezlivo. Mohli zažiť, aké to je naplánovať cestu, 
orientovať sa v prírode, smerovať k svojmu cieľu a prísť tam, kde 
sme chceli. Alebo dokonca uvidieť naše veľhory a dotknúť sa ich.

Enviromentálne princípy rozvíjame spolu s tvorivými schop-
nosťami v našich kreatívnych dielňach. Tu pracujeme prednostne  
s recyklovateľným materiálom. Vidieť, ako ich ruky dokážu vytvoriť 
krásu zo zdanlivo nepotrebného materiálu. Je to pre nás tiež vzácne 
a liečivé.

Napokon, rozvíjame sa aj v obľúbených športoch: vo futbale, stol-
nom tenise. Logiku si cvičíme v turnajoch v pokri. Preto nie je možné 
ani vymenovať, čo si viac ceníme, lebo v každom okamihu, z každej 
maličkosti sa tešíme.

Pozývame všetkých, aby objavili v sebe nový rozmer, zažili úspech, 
prekročili svoje vlastné hranice.

Chceme naďalej pokračovať v turistických výletoch po blízkom  
i vzdialenejšom okolí, upevniť sebavedomie detí v dotyku s príro-
dou, rozvíjať ich tvorivosť.

Tešíme sa na nové zážitky a rastieme spolu s Fénixom! Ďakujeme!  

Helena Szepesiová
ÚO Košice - Barca

Predstavujeme ÚO Košice - Barca

Predseda ÚO: Helena Szepesiová
Počet členov: 21
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PREDSTAVUJEME ÚO
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Zo života Úo

Marec je mesiac, ktorý sa každému  
z nás spája s knihou. Preto sme sa aj 
my rozhodli prežiť jeden obyčajný deň 
neobyčajne – s našou najobľúbenejšou 
knižkou. 

Každý z nás si priniesol svoju naj-
krajšiu knižku, s ktorými sme zavítali 
do škôlky medzi kamarátov, ktorí ešte 
nevedia čítať. Pekne sme sa pozdravili, 
posadali sme si do kruhu a čítankový 
maratón sa mohol začať.

Škôlkári pozorne počúvali každé slo-
víčko. Nazreli sme do ríše zvieratiek, 
víl a princezien, škriatkov a malých 
nezbedníkov. Naši malí kamaráti so za-

tajeným dychom čakali na každý ďalší 
príbeh, či už bol veselý, poučný alebo 
napínavý.

Nie sme ešte veľmi zdatní čitatelia, 
ale spoločnými silami sme urobili veľkú 
vec. My sme sa precvičili v čítaní a škôl-
karom sme ukázali, aké je úžasné, keď 
si môžeme niečo sami prečítať. Odhalili 
sme im, ale i sebe čaro kníh, pri ktorých 
môžeme vkĺznuť do sveta písmen, ob-
rázkov a fantázie.

členovia ZK Kolovrátok, 
Zemplínske Hámre

ÚO Humenné

Každoročne v marci, ktorý je mesiacom knihy, naši malí fénixáci z kolektí-
vu Abecedko MŠ navštevujú obecnú knižnicu. Pútavým a zaujímavým rozprá-
vaním nás pani knihovníčka oboznámila s priestormi knižnice, priblížila rôz-
ne rozprávkové knihy a porozprávala jeden zaujímavý detský príbeh, ktorý sa 
drobcom veľmi páčil. Pomocou otázok zisťovala, ako poznajú detské rozprávky 
a rôzne rozprávkové bytosti. 

Ako odmenu dostali omaľovánky, ktoré si mohli vyfarbiť. Na záver sa poďako-
vali a prisľúbili, že knižnicu prídu navštíviť aj s rodičmi. 

Počas celého mesiaca sme si zahrali divadielka z rôznych rozprávok, pri hre 
s maňuškami sme sa premieňali na zvieratká, staršie deti prišli mladším čítať 
rozprávky, vytvorili sme si vlastné rozprávkové leporelá. 

Martina Kleinová
ÚO Važec

Fénixácke Rozprávkovo 

Spoločne 
do sveta fantázie 
Spoločne 
do sveta fantázie 



Každoročne naša územná organizácia 
organizuje pred Veľkou nocou tvorivé 
dielne pre svojich členov. Vedúci kolek-
tívov im pomohli vytvoriť krásne veľko-
nočné ozdoby v podobe jarných venče-
kov, vyliahnutých kuriatok, maľovaných 
kraslíc, rôzne jarné košíčky či papierové 
vajíčka ozdobené metódou quilling. Pra-
covné a kreatívne popoludnie nám preš-
lo veľmi rýchlo, nikto sa nenudil, všetci 
sme mali veľa práce a hlavne sme boli 
radi, že sme sa stretli vo veľkom počte. 
Prišlo nás až 70. Výsledky našej práce te-
raz zdobia naše chodby.

Eva Fedorová
ÚO Važec

Príprava na šibačkuPríprava na šibačku
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Za tri roky sa toho u nás udialo naozaj 
veľa, veľa sme skúsili a zažili. Niekoľ-
kokrát sme navštívili naše Vihorlatské 
vrchy a Sninský kameň, na ktorý sme 
tohto roku vytiahli aj našich najmenších 
členov. Na jar sme dvakrát absolvovali 
výlet do stovežatej Prahy, nasledoval vý-
let do Osvienčimu a Krakova. So skvelým 
ohlasom sa opäť stretla účasť na tradič-
nej Noci múzeí a galérií. Leto je spojené 
s turistikou. Preto sme sa rozhodli zdolá-
vať Tatry. Na rozcvičku sme si dali Kráľo-
vu horu a potom sme sa vrhli na Térryho 
chatu či Kriváň, kde naozaj mnohí z nás 
museli prekonávať hranice svojich mož-
ností.

Dlho si Marek lámal hlavu nad tým, čo 
vymyslí cez prázdniny. Napokon pripra-
vil úžasný 14-dňový výlet do Grécka spo-
jený s návštevou krásnych miest ako Be-
lehrad, Ochrid či Meteora. Doprial nám 
nezabudnuteľné zážitky a skvelý oddych 
pri mori, z ktorého plánuje spraviť kaž-
doročnú tradíciu. 

Počas jesene sme absolvovali výlet  
do Banskej Štiavnice, jedného z najkraj-
ších miest na Slovensku. V sychravom je-
sennom období sme niekoľkokrát zavíta-
li do aquaparkov v Poprade, Liptovskom 
Mikuláši či Bešeňovej. 

V decembri sa už tradične fénixá-
ci vybrali na Vianočné trhy do Viedne, 

ktoré ani tentokrát nesklamali. Aj po-
čas zimných mesiacov Fénix nezanevrel  
na pohyb a niekoľko otužilcov sa v tuhých 
mrazoch pridalo k Marekovi na túru  
na Sninský kameň. Ďalší sa pripojili k ly-
žovačkám, kde sa naučili lyžovať aj naši 
najmenší fénixáčikovia. 

A my sa s radosťou necháme ďalej pre-
kvapovať, čo nám Marek pripraví. No, 
jedno vieme určite – máme sa na čo te-
šiť a určite mnoho fénixákov netrpezlivo 
čaká, kedy sa znova vyberieme niekam 
do neznáma...        

Diana Lukáčová
ÚO Snina – Hviezdoslavova 

Tri roky plné prekvapení
Pre našu územnú organizáciu je 16. marec veľmi významným dátumom. V tento deň, v roku 2013, vznikla 

v Snine pri ZŠ P. O. Hviezdoslava ďalšia ÚO Detskej organizácie Fénix a v ten istý deň oslavuje svoje naro-
deniny aj jej zakladateľ Marek Minčič. Nielen tento dátum ho osudovo spája s Fénixom, ale hlavne to,  
že je to človek s veľkým srdcom, ktorý nadovšetko zbožňuje cestovanie a snaží sa túto lásku k slovenským 
krásam a prírode rozvíjať aj u svojich zverencov. Snaží sa im ukázať, ako sa dá zmysluplne tráviť voľný čas 
a často im pomáha prekonávať samých seba. 
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Okuliare pre AfrikuOkuliare pre Afriku
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Začalo sa to zadaním v etapovej hre 
Zobuď sa a poď. Jednou z úloh bolo vy-
zbierať staré a nepoužívané okuliare. 
Informácie o obyvateľoch Afriky, kto-
rí majú problém so zrakom a nemajú  
na nové okuliare, nás zaujal. Vyrobili 
sme zberné nádoby a rozmiestnili sme 
ich po našom meste. Rozhodili sme sie-
te a dali všetko do toho, aby nás bolo 
vidieť a počuť. Uverejnili sme reportáž  
v miestnej televízií, napísali článok  
do novín, uverejnili oznam na stránke 
mesta a školy. Spoľahli sme sa aj na kle-
betnosť. O zbierke sme vytárali všetkým 
susedom, rodine aj v domove dôchod-
cov. Vyplatilo sa! Za necelý polrok sme 
vyzbierali 272 okuliarov! A to vďaka ob-
čanom Handlovej a okolia.

Veľmi ma potešilo, keď som mohla 
osobne vyzbierané okuliare odovzdať 
ďalej do tých správnych rúk. Spoločne  
s novým predsedom DO Fénix Ing. Nor-
bertom Škorvagom  a Milankom Lukáčom 
sme okuliare slávnostne odovzdali páno-
vi Bohumírovi Krátkemu z Lions Klubu, 

ktorý ich zanesie do Talianska na opravu, 
vyčistenie a diagnostiku. Odtiaľ okuliare 
poputujú do krajín tretieho sveta.  

Ďakujeme všetkým, ktorí priniesli oku-
liare! Naše okuliare ešte čaká dlhá cesta, 
kým niekomu sadnú na nos. Stačí tak 
málo a to, čo je pre nás zbytočné, môže 
mať na inom konci sveta obrovskú cenu.

Mária Maňáková, ml.
ÚO Handlová

spolupracovníčka redakcie

ZBIERKA OKULIAROV 
POKRAČUJE

Fénixácka zbierka okuliarov  
pre ľudí z chudobných krajín za-
znamenala nečakaný ohlas. Ich púť 
budeme sledovať a v najbližšom 
vydaní časopisu vám prinesieme 
exkluzívne fotografie z ich cesty  
do Talianska, ako aj rozhovor so zá-
stupcom Lions Klubu, ktorý sa ich 
ujal a zabezpečuje ich distribúciu 
ľuďom, ktorí na ne čakajú. Dozvie-
te sa, ako celý systém distribúcie 
použitých okuliarov funguje, čo 
všetko treba urobiť, aby sa ku kon-
krétnemu človeku dostali okuliare  
so správnymi parametrami.

Vzhľadom na veľký úspech zbier-
ky a prejavený záujem zo strany 
našich územných organizácií i náš-
ho partnera – zbierka okuliarov  
pre Afriku pokračuje! Naďalej mô-
žete zbierať použité a nepotreb-
né okuliare. Po výzve Ústredia DO 
Fénix ich opäť zhromaždíme a od-
prevadíme na cestu k ľuďom, ktorí 
vďaka nim budú znova vidieť nie-
len písmenká v knihách či učebni-
ciach, ale celý svet okolo seba jasne 
a zreteľne. 

Ústredie DO Fénix 
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Prešiel rok a opäť, zasa,

stretla sa celá rozprávková chasa.

Zase na tom istom mieste

na karnevalovom plese.

Karneval, ples a či bál?

Prišla Princezná i Kráľ,

zo Sicílie Mafiáni,

no i Pohár s hranolkami.

Na všetkých Slnko zasvietilo

a vtedy sa objavilo,

priamo z neba ako šíp

priletel tam Dvojplošník.

Predvádza sa Šachovnica,

vykrúca sa Čarodejnica.

Spoza oceánu, veru

prišla Minie na návštevu.

Úsmev na tvári mali všetci,

malí i veľkí fénixáci,

lebo každý, kto tam bol,

odchádzal s malou odmenou.

Najprv bolo tančenie,

potom prišlo lúčenie.

Na záver si sľúbili: O rok, o taký čas

na plese masiek sa stretneme zas.

Ako v rozprávke... 

Zuzana Lišaníková, ÚO Humenné

Ako v rozprávke... 
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Ako každý rok, aj tento sme sa rozhodli 
zorganizovať karneval. Tento rok bol náš 
karneval trochu iný. Bol bláznivý, úžas-
ný, výnimočný ! Bol totiž v retro štýle... 

S Adriánom sme sa prezliekli za úžas-
nú a stále mladú Helenku Vondráčkovú 
a lámača ženských sŕdc Paľa Haberu. 
Pritancovali sme spoločne so skupinou 
tanečníc na hit Karla Gotta - Lady Kar-
neval. Privítali sme masky a previedli 
ich časom. Pripomenuli sme si, ako sa 
v tých časoch obliekalo, nakupovalo 
a aké potraviny boli v tomto čase hitom. 

V jedálni sa stretli pionieri aj iskričky, 
princezné a víly, objavila sa Kleopatra aj 
Rubikova kocka. Pani učiteľky sa zmeni-
li na pionierky a zväzáčky. Pod všetkými 
maskami boli malí aj veľkí fénixáci, kto-
rí sa chceli zabaviť. 

Po prvom tanečnom kole, ktorému do-
minovali známe hity z 80-tych rokov nás 
rozospievali naše školské talenty Paľ-
ko a Mirko, ktorí zahrali na klávesoch  
a saxofóne. Medzi tanečnými kolami 
sme masky zabávali súťažami, ktoré po-
znali aj ich rodičia. 

Zlatým klincom programu bolo oce-
ňovanie. Nikto neodišiel s prázdnymi 
rukami. Sme to my ale masky! 

Mária Maňáková, ml. 
ÚO Handlová 

spolupracovníčka redakcie 

Vondráčková a Habera v HandlovejVondráčková a Habera v Handlovej
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Blížil sa sviatok svätého Valentí-
na a fašiangy. My, fénixáci z Novej 
Dubnice a členovia ZK Horalky 
sme v tom uvideli výbornú príleži-
tosť, ako sa znovu stretnúť. A tak 
sme zorganizovali karneval. 

Voľba padla na 9. február. Stretli sme 
sa hneď po vyučovaní v priestoroch 
našej Súkromnej základnej školy, kto-
rú navštevuje väčšina našich členov. 
Okrem fénixákov sme pozvali aj žiakov 
prvého stupňa. Na privítanie sa rozdá-
val čaj a koláčiky. Nasledovalo tancova-
nie, spovedanie a promenáda masiek. Do 
tancovania sa okrem najmenších zapojili  
aj naši starší spolužiaci a dokonca učite-
lia a  rodičia. Na záver sa rozdávali ceny, 
ktorých bolo naozaj neúrekom. 

Užili sme si veľa zábavy! Takto strá-
vené popoludnie bol o určite lepšie ako 
nudenie sa doma. Našli sme nových ka-
marátov z iných tried a spoznali sa aj 
naši rodičia. Skrátka, super akcia, ktorá 
nebola určite posledná! 

Michal Mazánik 
ÚO Nová Dubnica 

spolupracovník redakcie 

Fénixáci v maskách 
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Každý deň je jedinečný. Takým bol  
pre nás aj 26. január. Fénixáci a ďalší naši 
kamaráti si už ráno obliekli karnevalové 
masky. Takto prezlečení za rozprávkové 
bytosti prišli do školy a sadli do škol-
ských lavíc. Učitelia v tento deň neučili 
žiakov, ale kráľov a princezné, kovbojov, 
rytierov, čarodejnice či rôzne zvieratká. 
Počas prestávok to na chodbách vyzeralo 
ako v rozprávke. Ochotní rodičia pripra-
vili nefalšované fašiangové šišky, ktoré 
všetkým náramne chutili. A popoludní 
sme to poriadne roztočili! V rytme ta-
nečných piesní sme sa zabávali, tancova-
li, hrali a smiali. 

Tú neopakovateľnú atmosféru vytvori-
li deti v maskách spolu so svojimi vedúci-
mi, ktorí sa postarali o fašiangovú výzdo-
bu a zábavný program. Deťom sa zábavy 
málilo, tak sme sa ubezpečili, že o rok sa 
budeme zabávať ešte lepšie . 

Mária Csibová 
ÚO Sládkovičovo 

Svetový deň fyzickej aktivity. Myš-
lienka vznikla pred 15 rokmi v Agita São 
Paulo v rámci programu tamojšieho mi-
nisterstva zdravotníctva a s podporou 
Svetovej zdravotníckej organizácie. Ten-
to rok pripadol na 6. apríla a jeho mot-
tom bolo Ak tívne dieťa - zdravý dospelý! 

V tento deň sa po celom svete koná množ-
stvo akcií. Existuje mnoho spôsobov, ako sa 
zapojiť. A zapojili sme sa aj my - fénixáci! 
Spolu s priateľmi z Ruska, Fínska, Anglicka  
a Poľska sme sa rozhodli v rámci medziná-
rodnej štúdie Health Behaviour in School-
-aged Children (HBSC) vytvoriť koláž z fo-
tiek, ktoré zachytávajú naše fyzické aktivity, 
aktivity našich rodín, priateľov či známych. 

Podarí sa vám nájsť v koláži, ktoré tri fo-
tografie pochádzajú zo Slovenska? 

  
Jarka Kopčáková 

ÚO Košice - Západ 

Čarodejnice v školských laviciach 

Hýbal sa svet, 
hýbali sme sa aj my! 
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Fénixáčky z DO Fénix Snina začiat-
kom apríla predstavili svoju šikovnosť  
a vedomosti pri práci na krosnách a kro-
sienkach v Múzeu v Zemplínskych Hám-
roch. Zaradili sa medzi 38 mladých ľudí  
z Bulharska, Litvy, Rumunska, Slo-
venska, Španielska a Turecka, ktorí sa  
v rámci mládežníckej výmeny Own your 
Culture aktívne zapojili do získavania 
zručností ľudových remesiel. Podujatie 
zorganizovalo občianske združenie STEP 
(Spoločenstvo pre oblastný rozvoj) Zem-
plínske Hámre cez program Erasmus. 
Fénixáčky zo Sniny naučili svojich za-
hraničných priateľov tkať na krosnách 
a na malých krosienkach. Pán Dušan An-
tolík zase ukázal, ako vyrezávať z dreva 
úžitkové a darčekové predmety. Všetky 
svoje výtvory si mohli účastníci vziať  
na pamiatku domov. 

Jozef Talarovič 
ÚO Snina 

Vedia to, čo nevedia iní... 
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Mlynky sú známe nie len vďaka 
krásnej prírode Slovenského raja, 
ale aj vďaka krásnym lyžiarskym 
zjazdovkám. Práve na tých poctivo 
trénovalo 9 fénixákov z  lyžiarskej 
skupiny ÚO Mlynky, aby sa mohli 
ukázať počas kolobehu súťaží 
Východoslovenskej lyžiarskej ligy. 
A že sa aj ukázali! 

V jednotlivých kolách pretekov v Lopuš-
nej a Bachledovej doline, Spišskom Bys-
trom, na Štrbskom Plese, ale aj na domácej 
pôde brali fénixáci jednu cenu za druhou. 
V celkovom hodnotení sa počas celej ly-
žiarskej sezóny najlepšie darilo Emme 
Revajovej a Markusovi Baffimu, ktorí  
vo svojich kategóriách skončili na 3. mies-
te. 

Medzi veľké úspechy patrí aj naše 
umiestnenie na Strachan cupe v Ždiari. 
Tu sa Jozef Šaršaň umiestnil na piatom 
a Jakub Leskovjanský na skvelom 1. mies-
te. Sezónu sme ukončili verejnými pre-
tekmi Veľkonočné vajíčko v  Bachledovej 
doline. Emma a Miroslav Revajovci obsa-
dili šieste a Matej Šoltýs úžasné 3. miesto. 

Po tejto úspešnej sezóne si fénixáci  
na chvíľu vydýchnu a potom sa vrhnú 
na letnú prípravu pod vedením Ľubomí-
ra Leskovjanského. Hádam budúcu zimu 
napadne viac snehu, aby sme mohli opäť 
ukázať, že fénixáci to na svahu vedia ako 
profesionáli. Za to patrí obrovská vďaka 
nášmu trénerovi Ľubovi ... 

Anna Krištofčová 
ÚO Mlynky 

Nie sme žiadne padavky!  Nie sme žiadne padavky!  
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Fénix má svoj vlastný strom Fénix má svoj vlastný strom 

Fénix tento tok oslavuje 25 rokov svojej existencie.  Pri tejto príležitosti sme na Deň Zeme v spolupráci s Mestom Nová Dub-
nica v jednom z mestských parkov zasadili čiernu borovicu. Sadenia sa zúčastnili aj zástupca primátora mesta Bc. Pavol Pažítka, 
vedúci odboru životného prostredia Ing. Ľuboš Balušík a pracovníčka odboru pani Ing. Petra Hrehušová. Nuž, a samozrejme,  
aj 64 fénixákov z našej územnej organizácie. Patronát nad stromčekom prevzali členovia ZK Horalky. 

Veríme, že sa stromčeku bude dariť, a keď sa pri ňom stretneme o niekoľko rokov, bude z neho majestátny strom. 
Miroslav Zavacký, ÚO Nová Dubnica 
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Predpovede počasia sa síce každý 
deň menili, no počasie zrejme vypo-
čulo naše modlitby, a tak sa nás ráno  
na železničnej stanici v Starej Tu-
rej zišla celkom slušná kôpka. Všetci 
očividne v dobrej nálade sme nasadli  
do vlaku, ktorý nás doviezol do Hra-
chovišťa. Tu za začala naša prvá jarná 
turistika, a to hneď naším obľúbeným 
stupákom na Plešivec. Táto cesta bola 
síce pre niektorých našich nových (ale 
aj starších) členov vyčerpávajúca, no 
krása okolitej prírody a podpora ka-
marátov nás doviedla až na vrchol. 
Výhľad bol krásny! Po krátkej pre-
stávke na doplnenie energie naša ces-
ta pokračovala dole kopčekmi a hore 
kopčekmi až na Čachtický hrad. Hneď, 

ako sme vyšli na vrchol, objavilo sa 
slniečko, ktoré nám pošepkalo, že jar 
je už skutočne za dverami. Po dlhom 
rozhodovaní sme šli nakuknúť aj pria-
mo do hradu, prečítali si niečo o sláve 
Čachtického hradu a spoločne sa odfo-
tili. Cestu do Višňového sme už všet-
ci zbehli ako kamzíci. Pred nami bol 
skutočný cieľ našej trasy - vynovená 
reštaurácia! Tu si prišiel na svoje hlav-

ne Tomík s paprikovými lupienkami  
(a neverte mu, že mu ich zjedla Vlad-
ka, pretože to vôbec nie je pravda, on 
ich iba veľmi ochotne ponúkal...). Pred 
odchodom vlaku sme sa stihli pohrať 
na ihrisku a jeho príchodom sa ukončil 
náš prvý jarný výlet...

 Vladka Vávrová
ÚO Stará Turá

Naše prvé jarné túlanie  

Ďalší rok ubehol ako voda, opäť je tu jar a s ňou aj tradičné otvorenie turistickej sezóny na Čachtickom 
hrade. Odštartovali sme nielen novú sezónu našich turistických topánok, ale aj oslávili narodeniny Detskej 
organizácie Fénix, ktorá nám vytvára úsmev na perách už celých 25 rokov.

Naše prvé jarné túlanie  
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Skorým ranným vlakom sme sa vybra-
li zo Sniny až do Liptovského Mikuláša. 
Bezplatná doprava má aj svoje výho-
dy. Po celodennom šantení v bazénoch  
a na tobogánoch v Tatralandii sme sa 
ubytovali v penzióne v Demänovej. Spo-
ločenské hry nás držali čulých až do ne-
skorého večera. 

A keď už sme v Tatrách, prečo si ne-
spraviť aspoň menšiu túru? Ráno sme 
sa presunuli vláčikom do Štrby, kde sme 
nastúpili na zubačku. Po dlhom stúpaní 
do kopca sme vystúpili na Štrbskom ple-

se. Pri prechádzke po zamrznutom ple-
se sme najprv pre hustú hmlu nevideli 
ani na krok, no hmla po chvíli ustúpila  
a krásne sa rozjasnilo. Veď, nie nadarmo 
sa hovorí o Tatranskom počasí... 

Počas presunu k vlekom sme stretli 
vzácnych hostí. Hokejisti Slovana z KHL 
ligy v tunajšom bežeckom areáli tréno-
vali na bežkách. Nasadli sme na lanovku, 
ktorá nás mala vyviezť na Chatu pod So-
liskom. Fúkal veľmi silný vietor. Mnohí 
mali strach. No, napokon ho prekonali a 
zvládli to až k chate s vedomím, že tou is-

tou lanovkou a v tom istom počasí budú 
musieť ísť nazad. Na chate sme sa zohria-
li horúcim čajom, nazbierali odvahu a 
vydali sa na cestu späť. 

Čas bol znova neúprosný a aj tento deň 
nám zbehol ako voda. Popoludňajším 
vlakom sme sa po tomto krásne namáha-
vom víkende v krásnej tatranskej príro-
de vrátili domov.      

Text a foto: 
Marek Minčič 

ÚO Snina - Hviezdoslavova

Vonku mráz a my v plavkách 
Trvalo jej to dlho, kým prišla. Pani Zima nechala na seba dlho čakať. Keď konečne udreli treskúce mra-

zy ako sa na zimu patrí, rozhodli sme sa, že našich fénixákov vezmeme trocha sa zohriať. Teplo termálnej 
vody, keď za oknami sneží a mrzne, určite poteší. A potešilo aj fénixákov. Dobrá príležitosť, aby sme si 
pripomenuli minulé leto a zároveň sa pripravili na to ďalšie, kedy máme obrovské plány. Ale tie teraz ne-
prezradím...

Vonku mráz a my v plavkách 
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Bolo nám ako v rozprávke. 
Pýtate sa prečo? My vám to teda 
vyrozprávame...

Aj tento rok nás náš pán vedúci Miro-
slav Zavacký pozval na spoznávanie zim-
ných Vysokých Tatier. Za základný tábor 
našej expedície sme si zvolili Základnú 
školu v Štrbe, kde nás jej pani riaditeľka 
už viackrát prichýlila. Je to vynikajúce 
východiskové miesto pre turistické po-
chody v okolí Štrbského plesa. 

Po zodpovedných prípravách sme  
26. februára konečne stáli na želez-
ničnej stanici v Trenčianskej Teplej  
a čakali na rýchlik do Tatranskej Štrby.  
V deň príchodu sme uvažovali nad viace-
rými variantmi pre celodennú turistiku  
na nasledujúci deň, nakoľko zamračená 
obloha a jemný dážď nám veľa nálady 
nedodávali.   

Na druhý deň sme sa zobudili do krás-

neho slnečného rána a bolo rozhodnu-
té. Naša prvá trasa pôjde turistickým 
náučným chodníkom Cesta lesom me-
dzi plesom a Plesom. Chodník vedie  
zo Štrbského plesa na Popradské a ďalej 
k symbolickému cintorínu pod Ostrvou. 
V krásnom slnečnom počasí sme nevede-
li, kam sa máme skôr pozerať. 

Na ďalší deň sme si vybrali cestu Ve-
lickou dolinou pod najvyšší vrchol Vyso-
kých Tatier na horský hotel Sliezsky dom 
a pokračovať na Hrebienok, kde sme 
chceli obzrieť ľadovú nádheru. A veru, 
bolo to  nádherné! 

Na tretí deň nám počasie opäť pripra-
vilo ťažké rozhodovanie. Dlhotrvajúci 
dážď nás odrádzal od cieľa našej cesty, 
ktorým bola Chata pod Soliskom. Roz-
hodnutie ísť napriek nepriazni počasia 

sa nám oplatilo!
Viezli ste sa na lanovke? Vidíte, ďal-

ší zážitok, o ktorý ste prišli! Lanovkou 

sme sa vyviezli na chatu pod Soliskom,  
kde nám silný vietor, hmla a husté sne-
ženie pripravili ďalšie prekvapenie.  
V teple chaty sme diskutovali nielen 
o krásach hôr, ale aj o ich nástrahách. 
Zhodli sme sa, že správny turista a mi-
lovník hôr musí byť patrične vystrojený 
a pripravený na prípadné zmeny počasia 
a pred turistikou sa zoznámiť s terénom. 

Naša vďaka patrí ZŠ v Štrbe a jej pani 
riaditeľke Ľubomíre Iľanovskej. Je veľmi 
ústretová a pri našich tatranských ex-
pedíciách nám poskytuje výborné pod-
mienky od ubytovania, cez výborne vy-
bavenú školskú kuchynku až po možnosť 
zašportovať si večer v telocvični. Veľké 
ďakujem patrí aj ďalším dospelákom, 
ktorí tam s nami boli, ale hlavne organi-
zátorovi Miroslavovi Zavackému. Ďaku-
jeme za krásne zážitky!

Text a foto:
Tamara Eliášová, Mária Jánošíková

ÚO Nová Dubnica 

Čarovné Tatry Čarovné Tatry 
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Keďže Patrik je nielen podpredseda Det-
skej organizácie Fénix, ale aj známa tvár  
z televíznej obrazovky, záujem o stretnutie 
bol obrovský nielen medzi fénixákmi, ale 
aj ostatnými žiakmi. Fénixáci sa o svojich 
hostí podelili aj s nimi a stretnutie sa napo-
kon konalo vo veľkej telocvični. 

Vyše 500 detí prežilo takmer dvojhodi-
nové zábavné aj poučné dopoludnie. Patrik 
porozprával o svojich začiatkoch, aj o dôle-
žitosti vzdelania. Keďže sa už zopár rokov 
venuje práci s deťmi zo sociálne znevýhod-
neného prostredia, nevynechal ani túto 

tému. Deti si mohli pozrieť video z posled-
ného ročníka letného tábora pre chudobné 
deti, na ktorom organizačne participuje aj 
DO Fénix a každoročne v ňom prežijú neza-
budnuteľné leto aj deti z Fénixu. 

Na stretnutí nechýbala ani zábava, keď-
že Patrik priniesol so sebou aj zbierku ve-
selých nepodarkov, ktoré v minulosti za-
hviezdili v obľúbenej rubrike Lebo medveď 
relácie Lampáreň. „Myslím, že sme všet-
kým ukázali, ako nám je vo Fénixe vese-
lo, že sa vieme zasmiať, ale že si vieme  
aj pomôcť a urobiť veľa dobrého pre 

iných,“ povedal Patrik po stretnutí. 
Úžasnú atmosféru dokumentuje aj hro-

madná fotografia. „Je to najhromadnejšia 
fotografia v mojom živote,“ tešil sa Patrik  
a spolu s Evkou Pintérovou dodávajú: „Fé-
nix v Sobranciach je o veľkej podpore  
a pochopení vedenia školy a neskutoč-
nom nasadení jednej úžasnej ženy, kto-
rá Fénixu obetovala všetko – Jarky Su-
rovcovej. Zaslúži si našu úctu a aj naša 
návšteva bola potvrdením toho, že si jej 
prácu vo Fénixe vážime“.

-red-

Fénixácky deň v Sobranciach 
Detská organizácia Fénix v Sobranciach v spolupráci s vedením domovskej ZŠ na Komenského 12 pripravi-

la nevšedné stretnutie s členmi Výkonného výboru DO Fénix Evkou Pintérovou a Patrikom Hermanom.
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Ranný dážď niektorých odradil. Av-
šak tí, ktorí sa nedali, svoje rozhodnutie 
určite neoľutovali. Už v Zliechove sme 
našli zasneženú krajinu. Snehu so stúpa-
júcou nadmorskou výškou pribúdalo. Po-
chod po zasneženom a neprechodenom 
chodníku preveril našu fyzickú kondíciu. 
Pohľad na nádherne snehom obsypané 

stromy a okolitú krajinu nám dodával 
silu pokračovať vo výstupe. Na vrchol 
sme nakoniec dorazili všetci vrátane 
najmladšej účastníčky - päťročnej Kris-
tínky. Všetci sme sa zhodli, že sa oplatilo 
vzoprieť ranným pochybnostiam.

Tento zážitok nám budú pripomínať 
desiatky fotografii. Aký bude nasledujú-

ci 13. ročník? Doterajšie skúsenosti nám 
hovoria, že hora nás opäť niečím novým 
prekvapí. Tešíme sa na vás, že budete  
pri tom s nami! 

Text a foto:
Miroslav Zavacký
ÚO Nová Dubnica

Bližšie k oblohe Bližšie k oblohe 
Už po dvanástykrát členovia Detskej organizácie Fénix v Novej Dubnici zorganizovali nielen pre svojich čle-

nov, ale aj pre ďalších priaznivcov turistiky z blízkeho i vzdialenejšieho okolia zimnú turistickú vychádzku  
do Strážovských vrchov. Cieľom bolo zdolať najvyšší vrch, ktorý sa nachádza v nadmorskej výške 1213 m n. m. 
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Cieľ našej cesty sa nachádzal štyri ho-
diny jazdy autobusom. Poľské mesto Po-
ronin sa stalo naším druhým domovom 
na osem dní. Hneď v prvý to boli klasic-
ké zoznamovačky,  počas ktorých sme 
sa spoznali s našimi priateľmi z Poľska 
a Litvy. S Jožkom sme pomáhali pri prí-
prave aktivít, workshopov, fotografiami 
dokumentovali každú minútu vzájomnej 
výmeny. Navštívili sme dve krásne mestá 
-  Zakopané a Krakov. V Krakove nás pri-

jala poslankyňa Európskeho parlamen-
tu Roża Thun a naše kroky zavítali aj  
na krásny hrad Wawel s nádhernou ka-
tedrálou. 

Najnáročnejšou časťou výmeny bol, as-
poň pre mňa, Slovenský večer. Program, 
ktorý sme mali pripravený, sme doplni-
li improvizáciou. Odprezentovali sme, 
ako u nás plynú ročné obdobia. Z našich 
tradičných jedál sme navarili bryndzové 
halušky a pirohy, ponúkli sme parenicu  

i korbáčiky. Aby sme zistili, ako  dobre 
nás poznajú, otestovali sme ich vedo-
mosti kvízom o Slovensku. Večer sme 
zakončili pravou slovenskou tancovač-
kou, počas ktorej sme našich priateľov 
naučili zopár slovenských tancov. 

Záverečná diskotéka sa neobišla  
bez slzičiek. Tých však bolo omnoho viac 
v sobotu ráno, keď sme sa lúčili. Era-
smus+ nás zabavil, spojil, ale hlavne veľa 
naučil.

Samuel Krajník
ÚO Humenné

Janka: 
Moje pocity sú úžasné a som veľmi rada, 

že som tam mohla byť. Mala som mož-
nosť zdokonaliť sa v angličtine, spoznávať 
kultúru iných krajín. Odporúčala by som  
aj ostatným mladým ľuďom, aby to vyskúšali!

Katka: 
Bola to nová skúsenosť, vytvorili sme 

nové kamarátstva, na ktoré sa len tak ne-
zabudne. 

Denisa: 
Keby som sa mohla prihlásiť znova, 

neváhala by som! Ďakujem ľuďom, ktorí  
to organizovali a dali možnosť študentom  
z rôznych krajín spoznať sa, predstaviť kra-
jinu inak ako je to v učebniciach. 

Jozef: 
Som rád, že som mohol byť lídrom slo-

venskej skupiny. Ďakujem našej vedúcej 
Silvii Lišaníkovej, že mne a spolužiakovi 
Samovi dala dôveru a zverila nám starost-
livosť o 10 dievčat. Získal som nové skúse-
nosti, spoznal som mnoho skvelých ľudí  
a hlavne spoznal ich krajinu, kultúru, zvy-
ky a tradície. 

Dianka a Ľubka: 
Prežili sme krásne dni v spoločnosti 

skvelých ľudí. Máme hlavy plné zážitkov  
a skúseností. Dostali sme možnosť vidieť 
dve krásne mestá, Zakopané a Krakov. 
Zdokonalili sme sa v angličtine, poľštine  
a nabrali sme základy litovčiny. Ďakujeme,  
že sme mali túto príležitosť! 

Humenčania varili halušky 
pre Poliakov aj Litovčanov 
Humenčania varili halušky 
pre Poliakov aj Litovčanov 
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Konečne sa to podarilo! Po nekon-
čenom rozhodovaní dali napokon 
všetci kompetentní našej myšlienke 
zelenú a my sme mohli na medzi-
národnej cyklotrase zo Slovenska 
na Ukrajinu, na hraničnom priecho-
de v Ubli, osadiť posledné cyklosme-
rovky. Trasa, ktorá dostala názov  
Po stopách Herkula, je teda konečne 
kompletne doznačená! 

Cyklotrasa sa začína pri kaštie-
li v Snine. Na tunajšom nádvorí sa 
nachádza socha Herkula odliata  
v Zemplínskych Hámroch. Trasa 
stúpa po asfaltovej ceste do Zem-
plínskych Hámrov a odtiaľ vedie 
po lesných cestách, bývalých úzko-
koľajkách vo Vihorlate, až na Ko-
lonický vrch, kde pri Astronomic-
kom observatóriu prechádza opäť  
na asfaltovú cestu a klesá až do Uble 
k štátnej hranici s Ukrajinou. Úsek 
je dlhý 31,5 km. Spolu s ukrajin-
skými priateľmi plánujeme vyzna-
čiť aj takmer 42 kilometrový úsek  
na ukrajinskej strane – od štátnej hra-
nice až po Užhorod, kde sa na zámku 
nachádza podobná socha Herkula.

Jozef Talarovič
ÚO Snina 

Fénixáci v Snine sa radujú: 
Doznačené!
Fénixáci v Snine sa radujú: 
Doznačené!



Chodecké preteky 
Deti  kráčajú vo vode s vysokým dví-

haním nôh. Vykročia na signál a vyhrá-
va ten, kto príde do cieľa prvý. Nemož-
no behať a pomáhať si pohybmi paží.

Naháňačka
Vo vyhradenom priestore sa žia-

ci naháňajú jednotlivo alebo vo dvo-
jiciach. Záchranou je ponorenie sa  
pod hladinu vody.

Lovci perál 
Úlohou súťažiacich, či už družstiev 

alebo jednotlivcov, je vyloviť z dna 
ponorené predmety. Vyhráva ten, kto  
v určenom čase vyloví čo najviac pred-
metov alebo v čo najkratšom čase sta-
novený počet predmetov.

Vznášanie 
Dieťa sa zhlboka nadýchne, urobí 

drep, rukami sa chytí za kolená, hla-
vu predkloní. Tlak vody vynesie telo – 
chrbát na hladinu.

Rytiersky súboj
Hra vo dvojiciach. Ľahší z dvojice si 

obkročmo sadne partnerovi na plecia  
a predstavuje jazdca. Na znamenie 
dvojice vyrazia oproti sebe a snažia sa 
vzájomne zhodiť do vody, pričom sa 
môžu protivníka dotknúť len vystretý-
mi pažami.

Bezruký vo vode 
Deti sa snažia udržať nad vodou šlia-

paním vody, pričom ruky majú vidi-
teľne nad hlavou. Kto vydrží najdlhšie 
– vyhráva. Rovnaký princíp sa dá vyu-
žiť aj pri pretekoch v plávaní - deti sa 
snažia preplávať čo najdlhší úsek tak, 
že majú ruky za chrbtom. Kto dopláva 
najďalej, vyhráva. 

Na poštára  
Družstvá musia prepraviť listy pa-

piera cez vodu tak, aby sa nenamočili. 
Každý hráč môže niesť len jeden pa-
pier. Víťazí to družstvo, ktorému sa 
podarí preniesť na určené miesto viac 
suchých papierov.

Blíži sa povodeň
Družstvá podobne oblečených detí 

vytvoria zástupy. Po písknutí sa vy-
zlečú do plaviek, šaty uložia do vrecka  
a plávajú cez vodu. Na druhej strane sa 
osušia a opäť oblečú. Vyhráva  druž-
stvo, ktoré stojí úplné v suchých šatách 
ako prvé.

Gejzír 
Deti vytvoria kruh a pevne sa chy-

tia popod paže. Na signál vyskakujú  
z vody a ponárajú sa do nej. Vedúci 
dbá, aby všetky  deti  vykonávali po-
hyb súčasne. Vtedy sa v strede kruhu 
vytvorí gejzír. Na povel vedúceho si 
môžu po vynorení ľahnúť na vodu do 
polohy naznak a nechať sa vznášať na 
vzniknutých vlnách. 

Vaša Beáta Šramková 
Zdroj: www.referaty.aktuality.sk

drobek.mysteria.cz

Tipy na hry v bázene a vo vode
Dnes tu máme pre vás niekoľko tipov na pohybové hry v bazéne a vo vode. Môžete ich využiť pri spoloč-

nej návšteve krytej plavárne alebo počas leta, ktoré sa nezadržateľne blíži. Prajeme vám veľa zábavy! 
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Potrebujeme:
• balón
• šnúrku
• nožnice
• lepidlo
• špagát 

Postup:
Pripravte si gumený obrus alebo noviny, 

aby lepidlo nekvaplo priamo na stôl. Lepidlo 
nalejte do misky, ktorú potom môžete vy-
hodiť (napríklad téglik od masla). Namiesto 
lepidla môžete použiť aj tekutý škrob. Balón 
nafúknite do veľkosti, akú potrebujete a pev-
ne ho zviažte šnúrkou, aby nevyfučal. 

Namiesto špagátu sa dajú použiť bavlnky 
alebo vlna, avšak špagát je najpevnejší. Závisí 
to od toho, čo plánujete do misky ukladať. 

Špagát postupne odmotávajte z rolky  
a namáčajte do lepidla alebo nanášajte lepidlo 
prstami. Postupne špagát omotávajte rovno-
merne okolo balóna rôznymi smermi. Keď sa 

vám bude zdať, že je špagát už dosť nahusto  
a nikde z misky nič nevypadne, odstrihnite ho 
a balón postavte na miesto, odkiaľ nespadne. 
Môžete na to použiť misku, hrnček alebo ho 
zaveste na miesto, kde sa ničoho nebude za-
lepená časť dotýkať. Nechajte ho takto dobre 
uschnúť. Môže to trvať aj niekoľko hodín, ide-
álne je nechať ho stáť cez noc.

Keď je lepidlo suché, opatrne urobte nožni-
cami dierku tesne pod miestom, kde je balón 
zaviazaný. Takto môže balón postupne vyfu-
čať. Prstami mu pomáhajte odlepiť sa od špa-
gátu. 

POZOR! Ak by ste balón rýchlo praskli, 
môže sa stať, že v mieste, kde bol nalepený  
na špagát na väčšej ploche, sa miska zdefor-
muje a špagát sa zlomí. Suché lepidlo bude 
postupne opadávať a to, ktoré ostane na špa-
gáte, opatrne oberte prstami a miska je pri-
pravená na použitie.

Vaša Petra Ištoňová 
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Špagátová miska
Tentokrát si môžete s našou pomocou vyrobiť misku na čokoľvek, čo sa vám 

povaľuje po byte. Či sú to drobné hračky, potreby na šitie alebo sušené kvietky 
na ozdobu a prevoňanie izby. Ako na to? 
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Šikovné ruky
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Oslavujeme 25. výrOčie DO Fénix


