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Čože je to dvadsaťpäťka?!Čože je to dvadsaťpäťka?!
Predčasom som prišiel do predajne  

s elektronikou a pred predavača som po-
stavil môj notebook. Výrazom nešťastného 
a zúfalého človeka som ho poprosil, nech  
s ním niečo urobí. Nie je predsa normálne, 
aby mu všetko trvalo dlhšie, ako slimákovi 
cesta z Bratislavy do Trnavy... Predavač sa 
pozrel na mňa, na notebook, znova na mňa 
a vyhlásil: Pán Herman, mrzí ma to, máte 
nádherný kúsok do múzea, lacnejšie bude 
kúpiť nový ako ten váš rozbehať...

Alebo, tutoľa, nedávno sme mali stre-
távku bývalých študentov z gymnázia.  
Po dvadsiatich rokoch. Do reštaurácie, 
ktorú sme okupovali, sa snažil dostať aj 
nejaký chlap. Zdvorilo sme ho upozor-
nili, že máme uzavretú spoločnosť. A on 
skromne, potichu a takmer s obavami 
oznámil, že je náš spolužiak... Nuž, ak sa 
stretávame s niekým každý deň, máme 
pocit, že vôbec nestarne a aj po sto rokoch vyzerá rovnako. To 
isté si myslíme o sebe. Tiež sa so sebou stretávame každý deň  
a chvíľkový šok nám spôsobí maximálne ranný pohľad do zr-
kadla. Žiaľ, v prípade ľudí, ktorých vidíme zriedka, môžeme 
utrpieť spoločenské faux-paux...

Aké z toho plynie ponaučenie? Čas sa dokáže podpísať nielen 
na veciach, ale aj na ľuďoch... 

Dajte moderátorovi do ruky mikrofón alebo ho požiadajte o krát-
ky príhovor a takto to dopadne... Konečne sa dostávam k pointe...

Čas je neúprosná veličina. Môžete robiť, čo chcete, nezasta-
víte ho, ani keby ste sa na uši postavili. A tak si plynie všade  

a vo všetkom. Aj vo Fénixe...
V tomto roku sa Fénix dožíva krásneho 

veku. Má 25 rokov! Uau, pekne sme zostar-
li! :) Tá personifikácia je úplne v poriadku. 
Fénix totiž nie je nejaká kamenná inštitú-
cia, ale veľká skupina ľudí, ktorých spája. 
Niektorí s ním prežili niekoľko rokov a evi-
duje aj dinosaury, ktoré s Fénixom prežili 
dlhočizné roky. Obetovali mu svoj voľný 
čas aj súkromie. Rodiny museli ich féni-
xácky život vziať na vedomie alebo rovno 
zaplatiť členské. Fénix je skrátka rodinou, 
ktorá integrovala celé rodiny. Pritiahla 
k sebe davy detí a mladých ľudí. Stala sa 
nielen výplňou ich voľného času, ale často 
oporou v ťažkých životných situáciách. 

Mal som príležitosť spoznať všetky jej 
krásne podoby. A nikdy nebudem ľutovať, 
že som sa nechal zlanáriť. Nikdy nebudem 
ľutovať nekonečné cesty na ďaleký východ 

(Slovenska), ani to, že som v kombinácii fénixáckeho ošiaľu  
a mojej roztržitosti zaplatil členské aj trikrát za rok! :) Ďakujem 
za všetkých úžasných ľudí – dospelákov, tínedžerov aj decká, 
ktoré som vďaka Fénixu spoznal!

Čože je to dvadsaťpäťka? Fénix má LEN 25 rokov, je to mla-
ďas, ktorý má ešte život pred sebou. A má UŽ 25 rokov, za ktoré 
stihol pre veľa mladých i starších urobiť svet krajším! 

Čakajú nás oslavy. Aj oficiálne. Ale to najpodstatnejšie je aj 
tak v našich dušiach. Všetko najlepšie, Fénix! A keďže Fénix, to 
sme my, tak teda všetko najlepšie, priatelia! 
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ROZHOVOR

1. Noro, pamätáš si na prvý kontakt s Fé-
nixom? Ako vošiel do tvojho života? 

Prvýkrát som Fénix zaregistroval pred 
niekoľkými rokmi, keď Katka dostala po-
nuku na pozíciu projektovej manažérky 
Fénixu. Katka ponuku prijala a ja som sa 
postupne dozvedal, čo všetko Fénix robí, 
spoznával viac a viac fénixákov a ocital sa 
čoraz častejšie na fénixáckych podujatiach.

2. Čo ťa na Fénixe oslovilo?  
Je toho viac. Medzi to najdôležitejšie však 

patrí atmosféra, ktorú som zažil na fénixác-
kych akciách a ľudia, ktorých som doposiaľ 
mal možnosť vo Fénixe stretnúť a spoznať. 
Som tiež presvedčený, že Fénix veľmi dob-
re funguje ako organizácia - má zmysluplné 
zameranie svojho fungovania, čo je vidno 
aj na počte územných organizácií a členov. 
Zároveň je toto fungovanie systematicky  
a odborne riadené. Je to jedna z najväčších 
mimovládnych neziskových organizácií, 
ktoré sa venujú voľnočasovým aktivitám 
detí a mládeže na Slovensku, rešpektovaná 
aj v odborných kruhoch. Realizuje aj me-
dzinárodné projekty v rámci Európy. Toto 
nedokáže robiť ktorákoľvek organizácia.

3. Ktorý moment rozhodol, že si sa rozho-
dol prijať ponuku stať sa predsedom našej 
detskej organizácie? 

Moje rozhodnutie sa nezrodilo zo dňa  
na deň, ani to nebolo rozhodovanie jedno-
duché. Niekto si možno povie - neziskovka, 
veď tam zas o toľko nejde... Ja však viem, 
že ide o poctivú manažérsku prácu, ktorá si 
vyžaduje veľa energie, zručností i primera-
né množstvo času. Po lete sa viacero fakto-
rov v mojom pracovnom i súkromnom ži-
vote vyvinulo tak, že som dospel k záveru, 
že by som mohol svoje služby Fénixu po-
núknuť. Pri rozhodovaní výrazne zavážila 
aj skutočnosť, že Evka Pintérová z Fénixu 
neodchádza a v prvých mesiacoch počítam 
s jej veľkou podporou pri preberaní a výko-
ne agendy. Veľmi si vážim dôveru Valného 
zhromaždenia Fénixu, nesklamem ju.

4. Prezradíš niečo z tvojich plánov? Aké sú 
tvoje predstavy?

Je pre mňa dôležité zabezpečiť kontinui-
tu fungovania organizácie. Tak, aby dobre 
rozbehnuté veci mohli fungovať aj naďa-
lej. Určite sa potrebujem osobne zozná-

miť s predsedami územných organizácií  
a pokiaľ to pôjde, aj s ďalšími dobrovoľník-
mi, ktorí pomáhajú pri fungovaní jednot-
livých základných kolektívov. Sústrediť sa 
budem na udržanie kvalitnej komunikácie, 
dobrého financovania a v tomto roku je 
rozhodne dôležité osláviť 25. výročie Fé-
nixu. Osobne ma láka téma finančnej gra-
motnosti, ktorú by som rád rozvinul v ne-
jakej konkrétnejšej podobe. 

5. Čo pre teba Fénix znamená?
Fénix je priestor, v ktorom fungujú veľ-

mi zmysluplné aktivity pre deti a mládež, 
a to po celom Slovensku. Pre Fénix pracu-
jú dobrovoľníci s veľkým srdcom, ktorých 
prácu si nesmierne vážim. Som presvedče-
ný, že táto kombinácia dáva a naďalej bude 
dávať fénixákom veľa možností na osob-
nostný rozvoj a tiež množstvo krásnych 
zážitkov na celý život.

-her- 

5 otázok pre...
Norberta Škorvagu (34)
nového predsedu DO Fénix

5 otázok pre...
Norberta Škorvagu (34)
nového predsedu DO Fénix

Fénix najprv zlákal jeho životnú partnerku Katku a ešte nenarodenú 
dcérku. Vďaka Katke, ktorá s jeho potomstvom chodila do Fénixu denne 
ešte počas tehotenstva, sa jeho dcérka stala najmladšou členkou Fénixu 
v histórii. Fénix sa stal súčasťou jeho života už dávnejšie, ale najnovšie 
je už oficiálne nielen jeho členom, ale od Nového roka aj jeho najvyšším 
predstaviteľom. Pýtame sa nového predsedu DO Fénix Norberta Škorvagu.



Moderovania sa zhostili mladí fénixá-
ci zo Sobraniec. Už ich tanečný príchod 
naznačoval, že to bude zaujímavé. Majka  
a Erik nás sprevádzali po celý večer  
a svojej úlohy sa zhostili na výbornú. 

Ocenenia si odniesli najlepší z najlepších. 
Najlepšou územnou organizáciou za rok 
2014 sa stalo Humenné. Hoci patrí medzi 
najmladšie, aktivita sa im nedá odoprieť. 

Ocenenie Zlaté pierko si odniesli Ste-
la Štofíková zo Sniny a Michal Mazá-
nik z Novej Dubnice. Mladí ľudia, ktorí 
majú veľa skvelých nápadov. Nápadov, 
ktoré dokázali aj zrealizovať. Sú aktívni  
a ochotní so všetkým pomôcť.

Za svoju činnosť a jej smerovanie oce-
nenie Správna cesta získal Základný 
kolektív Divadelný zo Sobraniec a ÚO 
Snina za udržiavanie tradícií, cezhranič-
nú spoluprácu a reprezentáciu Fénixu  
na domácej aj zahraničnej pôde.

Aj tento rok sa oceňovali mimoriadne 
nápady. Ocenenie Skvelý nápad si od-
niesla ÚO Dubnica nad Váhom za projekt 
Kto, ak nie my?, ktorého cieľom bolo pre-

meniť starú plechovú búdu na školskom 
ihrisku na art plochu.

Ocenenie Veľké srdce si odniesli tento 
rok dvaja páni - Maroš Lišaník z Humen-
ného za podporu svojej manželky Silvie  
a Dušan Antolík zo Sniny za udržiavanie 
ľudových remesiel, ktoré odovzdáva ďalej, 
učí o nich deti a reprezentuje DO Fénix. 

Očakávaným momentom večera bolo 
vyhlásenie laureátov ocenenia v kategó-
rii Zlaté krídlo. Tentokrát si ho odniesli 
dve dôležité dámy, ktoré sa Fénixu venu-
jú celou svojou dušou. Pracujú pre Fénix 
a pomáhajú Fénixu, ako vedia. Tento ti-
tul si zaslúžene odniesli Alena Huntošo-
vá a Ľudmila Móriková.

Na chvíľu sme prešli aj k vážnej téme. 
Pripomenuli sme si haváriu lietadiel  
s parašutistami z minulého leta. Za svo-
ju duchaprítomnosť, nesmiernu odvahu 
a pomoc v krízovej situácii si ocenenie 
Odvážny čin odniesol Dušan Gábor z ÚO 
Červený Kameň.

Najočakávanejším ocenením je Abso-
lútny FeDoR. Za svoju celoživotnú čin-

nosť a dlhoročnú prácu s deťmi si toto 
ocenenie zaslúžil Pavol Lechman, bývalý 
predseda ÚO Bidovce. Pod jeho vedením 
sa deti zapájali do veľkého množstva 
aktivít, umiestňovali sa na popredných 
priečkach rôznych súťaží a aktivít, vždy 
mal poruke dobré nápady a vychoval 
nasledovníkov, ktorí vo Fénixe kráčajú  
v jeho šľapajách. 

Záverečné slovo patrilo poslancovi Eu-
rópskeho parlamentu Vladimírovi Maň-
kovi, ktorý prevzal nad naším podujatím 
záštitu. 

Tento večer, kedy sa raz do roka sláv-
nostne vyobliekame, sme si všetci užili, 
zabavili sme sa a ocenili sme ľudí, ktorí 
si to zaslúžia. Činnosť každého jedného 
dobrovoľníka je dôležitá. Aj z malého ná-
padu sa môže stať veľký. Niekedy stačí 
málo a svet sa pre ľudí okolo nás hneď 
stane krajší. Je to na každom z nás. Rok 
2016 je ešte celý pred nami... 

Petra Ištoňová
Ústredie DO Fénix

Zaslúžené ocenenia 
Zas a znova sme sa po roku stretli v Oščadnici pri príležitosti odovzdania ocenení FeDoR (Fénixácky dob-

rovoľník roka). Všetci vyparádení, nadšení a dobre naladení. K tomu stačil už len pocit, že sa opäť stret-
neme, porozprávame a budeme spolu. Mnohých fénixákov však čakali príjemné a nepochybne zaslúžené 
chvíle uznania...
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A začali sme na vysokej úrovni... Dob-
rovoľníkov z Pionýra i našu slovenskú 
skupinku prijal predseda Poslaneckej 
snemovne Parlamentu Českej republiky 
Jan Maháček. Vysvetlil nám, ako to fun-
guje, či skôr, ako by to malo fungovať  
v parlamente. V ústredí Pionýra sme vzá-
pätí diskutovali o našej budúcej spolupráci. 
Rokovací maratón sme zavŕšili návštevou 
predstavenia v Divadle pod Palmovkou, 

kde sme ale žiadnu palmu nevideli... :) 
Navštíviť Prahu a nenavštíviť aspoň 

niektoré pražské dominanty by bol 
hriech. Orloj, Katedrálu Svätého Víta či 
Karlov most sme, skrátka, nemohli obísť. 

Zlatým klincom našej návštevy bola 
účasť na slávnostnom zhromaždení 
Pionýra, kde nás srdečne privítal predse-
da našej partnerskej organizácie Martin 
Bělohlávek. Oceneným  členom Pionýra 

s úsmevom odovzdával sladkú odmenu – 
25 kusov českých buchiet. Nezabudli ani 
na nás, slovenských priateľov a obdaro-
vali nás keramickou misou plnou cukrí-
kov. Ďakujeme, už sú minulosťou! :)

Bola to priateľská misia plná príjem-
ných a užitočných stretnutí. Ďakujeme za 
pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Terézia Nikodémová 
za Ústredie DO Fénix 

Českí priatelia oslavovali
Písal sa 15. október. Bolo upršané štvrtkové popoludnie, kedy sme sa ja, Patres a Milanko, ako zástupco-

via Detskej organizácie Fénix, vybrali do stovežatej Prahy. Naši priatelia z českého Pionýra nás pozvali  
na oslavy 25. výročia založenia svojej organizácie. 
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Nie sme politici, nedokážeme zasta-
viť krviprelievanie a sme malí páni na to, 
aby sme utečeneckú krízu vyriešili. Sme 
len deti a mladí ľudia, ktorí môžu uká-
zať svoju ľudskosť a pochopenie. Politiku 
nechajme na politikov, polemizovanie  

a špekulovanie nechajme na krčmové de-
baty. Faktom je, že aj na Slovensku hľadajú 
útočisko desiatky detí s rodičmi z vojnami 
sužovaných krajín. 

Predčasom fénixáci v rámci projektu 
Cestovanie v obývačke organizovali zbier-

ku učebných pomôcok pre deti zo Srí Lan-
ky. Do Ústredia Fénixu prichádzali balíky 
z celého Slovenska. Balíky plné školských 
pomôcok a iných užitočných vecí, hračiek  
i darčekov. Veľkorysosť fénixákov prevýši-
la všetky očakávania, a tak okrem zásielky 
do Srí Lanky zostalo aj pre deti z Afganis-
tanu a iných krajín, ktorí sa ocitli v poby-
tových táboroch na Slovensku. 21. októbra 
sme niekoľko veľkých a ťažkých škatúľ 
odovzdali priamo na pôde Ministerstva 
vnútra SR zástupcom Migračného úradu 
MV SR. 

Materiálna pomoc od detí z Fénixu puto-
vala do pobytových táborov po celom Slo-
vensku. Deti utečencov nám pripravili malé 
prekvapenie v podobe vlastnoručne vyro-
beného darčeka, ktorý nám venovali na pa-
miatku a ako formu vďaky za našu pomoc. 

Dokázali sme, že Fénix – to sú ľudia s veľ-
kým a dobrým srdcom. Som hrdý na Fénix 
a že som jeho súčasťou!

 Patrik Herman
podpredseda DO Fénix 

Utečenecká kríza, nech to znie na prvý pohľad akokoľvek zvláštne, sa netýka len dospelákov a krajín 
vzdialených na míle od tej našej. Medzi tisíckami utečencov sú  totiž aj mladí ľudia a deti. Pred hrôzami 
vojny a hladom utekajú aj na Slovensko. 
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Pomoc deťom,  
ktoré utekajú pred vojnou



Rozlúčka s priateľom Rozlúčka s priateľom 

 Bol ako z rozprávky. Málokto ho  
vo Fénixe videl, ale každý o ňom počul.  
Na celoslovenských podujatiach sa veľmi 
neukazoval, v Novej Bani však dokázal 
takmer zázrak.  Keď vznikol Fénix, bol 
čerstvým päťdesiatnikom. Presvedčil 
deti a ich rodičov zo širokého okolia, 
vztýčil v Novej Bani fénixácku vlajku  
a začala sa bohatá, najmä vlastivedno-
-poznávacia turistická činnosť. S mapou 
v ruke, ruksakom na chrbte a neodmys-
liteľným fénixáckym tričkom ukazoval 
deťom pohoria, hrady, zámky a za od-
menu ich vždy zobral na plaváreň alebo  
na termálne kúpalisko.  

Dve desaťročia ho deti oslovovali ujo 
Jožko. Keď sa niekedy pomýlili, aj tato. 
Zažili s ním možno najkrajšie chvíle 
svojho života. V táboroch, na potulkách  
po Slovensku. Jeho  činnosť sa nezapísala 
len do kroník mesta, ale hlavne do sŕdc 
mnohých Novobančanov.

Mal 72 rokov, keď sa ujo Jožko roz-
hodol pre oddych. Rozumeli sme tomu, 
ale nechápali.  Veď táto práca bola jeho 
životom, mal ju rád, napĺňala ho, robila 
šťastným jeho i všetkých na okolí. Kvôli 
nej si podal ruku aj s technikou, potykal 
si s počítačom, naučil sa pracovať s in-
ternetom. Plánov mal ešte dosť, no sily 

ubúdali. S jeho odchodom odišiel i Fénix  
z Novej Bane. Zostali však spomienky, pa-
mätné tabule a mladí ľudia, ktorým spo-
mienky a zážitky nikto nikdy nevezme.

Jožko Rusňák nás 9. decembra 
2015 navždy opustil. Bývalý predse-
da Územnej organizácie v Novej Bani, 
ale hlavne správny človek na svojom 
mieste. Na novobanskom cintoríne 
sme sa s ním rozlúčili a v duchu za-
spomínali na vzácne chvíle s ním.

Eva Pintérová
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Fénix neopúšťam, odchádzam iba z postu predsedu – Fénix mi prekreslil mapu Slovenska – Mám rada vás všetkých!

Evka Pintérová: 
Fénix mi predĺžil detstvo

 Evka Pintérová. Žena, ktorá stála pri zrode Fénixu pred 25 rokmi a na jeho čele dlhých 10 rokov. Prebrala 
ho v stave, kedy bol jeho ďalší osud plný otáznikov. Venovala mu všetko - čas, súkromie i zdravie. Zane-
chala v ňom výrazné stopy, v ktorých kráčali a budú kráčať tisíce fénixákov. Z Fénixu vybudovala rešpekto-
vanú organizáciu. Pod jej vedením sa stal Fénix jednou z najúspešnejších organizácií na Slovensku. Vytvori-
la si osobný a takmer rodinný vzťah nielen s Fénixom, ale aj s mnohými fénixákmi. 

Evka Pintérová sa rozhodla opustiť post predsedu DO Fénix a ponúkla priestor nasledovníkom. Jej roz-
hodnutie mnohých prekvapilo. Rešpektovali ho, no lúčenie nebolo jednoduché. Evka je totiž výnimočnou 
osobnosťou, ktorou bola a navždy zostane.

Evka, po dlhých rokoch odchádzaš 
z postu predsedu Fénixu. Čo ti tieto 
roky dali?

Fénix bol, je a vždy aj bude mojím die-
ťaťom a tie správne matky len tak svoje 
deti neopúšťajú. A ja, dúfam, som správ-
nou matkou. Neopúšťam Fénix, len od-
chádzam z postu predsedu. Za 10 rokov  
v tejto funkcii som spoznala celé Slo-
vensko a všade sa cítim doma. Fénixáci 

mi vyviedli pekné huncútstvo. Prepísali 
mapu Slovenska a premazali názvy miest 
a obcí. Banská Bystrica pre mňa nie je 
Banská Bystrica, ale Alenka Huntošová. 
Snina sú Talarovičovci... Aspoň že Hra-
bušice zostali Hrabušicami, lebo tam cho-
dím k Maji Hrabušickej (Barabásovej). 

Okrem zmeneného pohľadu na mapu 
som prestala rozlišovať aj vzdialenos-
ti. Pre mňa už nie je vlastne nič ďale-

ko. Vzdialenosť Bratislava – Humenné, 
Trebišov či Košice sa mi z roka na rok 
skracovala. Je úmerná radosti, s ktorou 
sa stretávam s mojimi priateľmi, predse-
dami územných organizácií. Ich radosti 
boli aj mojimi radosťami, ich starosti boli 
aj mojimi starosťami. Navzájom sme si 
takto pomáhali. Veď, zdieľaná radosť je 
dvojnásobná radosť a zdieľané starosti sú 
polovičnými starosťami. 
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V neposlednom rade mi Fénix predĺ-
žil a predlžuje detstvo. Obklopená deťmi  
a mladými ľuďmi môžem stále snívať. To 
je asi to najkrajšie!

A čo ti tieto roky vzali?
Tak, to viem úplne presne! (smiech) 

Desať rokov som nepoznala Silvestra. 
31. december je deň, kedy musí byť úč-
tovne uzatvorený rok. Tí, ktorí robíte  
s financiami, to dôverne poznáte. Raz 
10 centov chýba, raz prevyšuje. Celý rok 
šetríte, aby ste pri konečnom zúčtova-
ní zistili, že vám ešte niečo zostalo. No  
a potom, čo s tým? Ale na každom fronte 
sa počíta so stratami a s tým som každý 
rok počítala.

Aké boli dôvody, pre ktoré si sa roz-
hodla opustiť post predsedu organizácie?

Neexistuje žiadny dôvod, ani pseudo-
dôvod. Jednoducho cítim, že prišiel čas 
dať priestor niekomu mladšiemu, aby 
sa mohol Fénix posunúť zase o kúsok 
ďalej. Ak bude o to stáť, som priprave-
ná ponúknuť mu pomocnú ruku, kon-
takty, skúsenosti a spolu s ním vykročiť  
na novú cestu. Fénix potrebuje omlade-
nie ako soľ. Sú veci, ktoré môže spraviť 
len mladý človek, lebo nie je zaťažený 
minulosťou, má odvahu a je bližšie k de-
ťom. Nebolo to spontánne rozhodnutie, 
dlho som nad odchodom premýšľala, 
zvažovala pre a proti. Som presvedčená 
o tom, že takto sa Fénix posunie ďalej. 

Na ktoré chvíle budeš najviac spomínať? 
Ja viem, že všetci teraz čakajú, že po-

viem - Bystrička na Orave. Nemôžem ich 
sklamať a tak áno, bolo to Celoštátne fi-
nále turistického viacboja Prines oheň 
a zvíťazíš v Bystričke na Orave. Bolo to 
prelomové podujatie, na ktorom vznikol 
„krízový manažment“ a dokázali sme ne-
možné. Ukázala sa sila kolektívu a hoci 
to spočiatku vyzeralo beznádejne, taká 
súdržnosť, aká vznikla v Bystričke, sa len 
tak nevidí! Krízový manažment funguje 
doteraz, ale už nikdy nedostal takú prí-
ležitosť ukázať, čo všetko dokáže. Uznaj-
te, zohnať v obchode na Orave len tak,  
bez objednávky, 250 rožkov! Sim-sala-
-bim a rožky boli! (smiech) 

Nezabudnuteľná bola aj cesta s bicyk-
lom do Sniny. Tlačili sme sa v spacom 
vozni so spolucestujúcimi a bicyklom, 
nakoniec sme takmer prepásli vlak z Hu-
menného do Sniny len preto, že staničný 
rozhlas hlásil odchod vlaku do Stakčína. 
To sa len tak nedá vytesniť z pamäti! 
(smiech)

Dodnes cítim zimomriavky na chrb-
te, keď si spomeniem, ako otváram list 
z Kancelárie prezidenta SR a čítam, že 
prijme mladých Fénixákov. Slzy do očí 
sa mi tlačia aj pri spomienke na to, ako 
som na pozvanie pána poslanca Európ-
skeho parlamentu Vladimíra Maňku vy-
prevádzala prvú skupinu dobrovoľníkov 
do Bruselu. 

Spomienok je neskutočne veľa! Raz ich 
možno dám na papier a napíšem pamäti. 
Teraz sa to nosí. Ale nie... (smiech) 

Na čo si najviac hrdá?
Na všetkých Fénixákov! Preto ich raz 

do roka vyzúvam z vibrám a tenisiek, 
vyzliekam im športové či pracovné ob-
lečenie, z rúk im beriem nožnice, le-
pidlá, modelovacie hmoty a obliekam ich  
do slávnostných šiat a pozývam ich  
na podujatie Fénixácky dobrovoľník roka, 
lebo si zaslúžia zažiť slávnostné chvíle  
a len tak posedieť a porozprávať sa.

A ešte na niečo! Desať rokov som ne-
rozoznávala súkromie a prácu. Mala som 
len jednu emailovú adresu, a to pracov-
nú. Občas som ju použila (aj keď sa to 
nemá) na súkromné účely. Keď som si 
pred týždňom objednávala zabezpečo-
vacie zariadenie, automaticky som pove-
dala: Ponuku mi pošlite na mail fenix@
do-fenix.sk. Pán sa na mňa pozrel, usmial 
sa a spýtal sa: To ten Fénix, čo je aj u nás 
na škole, kam chodia moje deti, kde sa 
robia super akcie a ponúkajú možnosti,  
o akých som ja ani nesníval?

A ešte som hrdá na to, že som ustála 
mnohé búrky a vlnobitia, že som doká-
zala presvedčiť Paťa Hermana, aby sa 
stal súčasťou Fénixu a že som si našla 
nástupcu....  

Fénix neopúšťaš, budeš ďalej jeho sú-
časťou...

Áno, budem tak trochu v úzadí pomá-
hať a radiť. Zostávam na Ústredí a budem 
robiť metodičku. Aj naďalej vymýšľať hry 
a súťaže pre deti. Zostávam aj vo Výkon-
nom výbore a Slovenskej rade Fénixu. 
Chcem, aby bol prechod plynulý a za-
chovaná kontinuita. Najľahšie je niečo 
vybudovať a potom odísť. Cítim zodpo-
vednosť za ďalší osud Fénixu. 

Aké sú tvoje osobné plány do budúcnosti?
Možno mi neuveríte, ale moje osob-

né plány sú stále spojené s Fénixom. 
Chcem si len trochu oddýchnuť, aby boli 
moje nápady pútavejšie a zaujímavejšie 
ako doteraz. Aby som sa mohla venovať 
naozaj len tej metodike a nie všetkým 
zákonom, predpisom, termínom, záväz-
kom. Potrebujem sa dať dohromady aj 
zdravotne. No a potom by som sa rada 
venovala rodine a konečne si našla čas aj 
na seba. 

Záverečné vyznanie Fénixu a ľuďom, 
ktorí sú jeho súčasťou...

Použijem  slová našej bývalej office 
manažérky Adriky: Je robota dobrá, zlá  
a takáto. A ja som nesmierne rada, že 
práve vo Fénixe je robota takáto! 

Nemám rada frázy a nie som ani veľký 
majster slova. Ale mám rada vás všet-
kých, ktorí nemyslíte len na seba, ale aj na 
druhých. Mám rada veľkú rodinu Fénixá-
kov a bez ohľadu na to, kde bude a ktorým 
smerom pôjde, budem ju mať stále rada!

Najväčším potešením pre mňa bude, 
keď aj naďalej zostanem Vaša.

-her-
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 Kedy vznikla vaša ÚO a na čo je vaša 
činnosť zameraná?

Naša územná organizácia bola založe-
ná v decembri 1991 v Prievidzi. Zakla-
dajúcimi členmi boli Ladislav Szibilla, 
Gabriela Tomeková, Beata Riečanová. 
Vtedy sme mali 115 členov. Zameriavali 
sme sa hlavne na turistiku. Organizova-
li sme tábory a školili táborových pra-
covníkov. V roku 1993 sa naša činnosť 
presunula do Handlovej. Na pôde ZŠ  
na Morovnianskej ceste sa vytvorili nové 
oddiely a pribudli noví vedúci. Začali sme 
sa zameriavať na kultúrnu a športovú 
činnosť. V septembri 2004 sa stala našou 
predsedníčkou  Oľga Karová a od októbra 
2006 pôsobíme ako ÚO Handlová.

Môžete spomenúť projekty, na ktoré ste 
hrdí? 

Všetky projekty robíme s maximálnym 
nasadením a nadšením. Mnohé sa stali  
tradíciou. Sme radi, že naša práca bola 
ocenená aj v rámci Slovenska. V etapo-
vých hrách Fénixu v rokoch 2012 a 2015 
sme získali 1. miesto.

Ktorú zo svojich akcií považujete  
za najvydarenejšiu? Ktorú odporúčate os-
tatným územným organizáciám?

U detí sú najobľúbenejšie Letné puto-
vania, počas ktorých spoznávame naše 
okolie. Tento rok sme symbolicky puto-
vali aj po svete - spoznávali sme kuchy-
ňu, zvyky a tradície vzdialených krajín. 
Kanadu sme si pripomenuli okrem iné-
ho javorovým sirupom, Veľkú Britániu 
čajom o piatej na golfom ihrisku a čo 
myslíte, čím sme si priblížili Taliansko? 

Fénix je naším životom, a tak mu venu-
jeme nielen dni, ale aj noci. Naše nočné 
úlety sú u detí veľmi obľúbené. V noci sa 
z nás stávajú strašidlá, indiáni, stredo-
vekí rytieri a princezné, ale aj milovníci  
a ochrancovia našej planéty. 

Ak by chcel niekto vstúpiť do vašej ÚO, 
na čo by ste ho navnadili?

Najlepšiu odpoveď asi môžu dať naši 
detskí fénixáci:   

- Máme suprových vedúcich!
- Stále sa niečo deje! 
- Zažívame stále kopec srandy! 
- S nami sa nikdy nebudeš nudiť!

- Precestujeme Slovensko krížom-krážom!
- Priatelia vo Fénixe sú hodnejší ako 

500 priateľov na facebooku!
- Zážitky s Fénixom mi nikto nezoberie!

Aké máte plány na najbližšie obdobie? 
Chystáme sa na Valentína. Fénixáci sa 

môžu tešiť na retrokarneval a pripravu-
jeme aj jedno obrovské prekvapenie pre 
celé mesto. Chceme prilákať všetkých 
počítačových či televíznych domasedov, 
a to sa týka detí aj dospelých. V hlave 
ešte máme veľa noviniek a veríme, že  
s našou super partiou ich premeníme  
na niečo fantastické!

Čo pre vás znamená Fénix? 
Beata: Výzva, priateľstvo, dobrodruž-

stvo, prekvapenia, hľadanie nových zá-
ujmov, vecí, posúvať sa ďalej ale hlavne 
robiť radosť iným a tým aj sebe.

Mária: Práca s deťmi, relax, spoznáva-
nie nových ľudí, zaujímavé a veselé his-
torky.

Beata Deliová, Mária Maňáková
ÚO Handlová

Predstavujeme ÚO Handlová
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Zo začiatku to bolo rozšírenie 
obzoru v oblasti ľudských práv 
a spolunažívania. Túto možnosť 
som mala ako vedúca našej ÚO 
v etapovej hre Zobuď sa a poď. 
Bolo by super, keby každý vedel, 
ako sa správať v našej krajine 
tak, aby nám tu všetkým bolo 
príjemne... 

V máji som sa zúčastnila  
na seminári k programu Era-
smus+, na ktorom som sa zo-
známila s jeho cieľmi, naučila, 
ako lepšie organizovať program  
a správny výber partnerstiev. 
Podarilo sa nám zohnať part-
nerov pre ďalšie projekty a po-

Učenie. Keď nejaký školák počuje toto slovo, zježia sa mu chlpy na chrbte. No, moje učenie s Fénixom 
bolo, je a stále bude niečo iné! Uplynulý rok vo Fénixe bol pre mňa veľmi užitočný, poučný aj zmysluplný. 
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núknuť tak možnosti pre ďalších 
fénixákov. Zoznámila som sa so 
super ľuďmi a zažili sme veľa zá-
bavy počas oficiálneho programu 
aj mimo neho. Spoznali sme krás-
ne kúpeľné mestečko a pamiatky 
Varšavy.

Cez leto som si zopakovala Kurz 
mladého vedúceho, kde sme si 
detailne prebrali správne tech-
niky komunikácie s deťmi, tvor-
bu programu, právne minimá  
a zdravotnú pomoc. Ale nebolo to 
iba školenie. Mali sme možnosť 
tvoriť program, aj sa na ňom zú-
častňovať. Stali sme sa spoluor-
ganizátormi geniálneho fénixác-
keho tábora - Narnie.

A teraz som sa vrátila z Me-
dzigeneračnej výmeny v Čes-
kej republike. Som plná silných 
zážitkov a nových vedomostí. 
Program bol zameraný na pod-
nietenie výmeny skúseností 
medzi generáciami. Diskutovali 
mladí ľudia vo veku od 14 do 30 
rokov so zástupcami generá-
cie vo veku 35 až 80 rokov. Bolo 
zaujímavé vidieť, aké rozdiely  
a rozdielne názory medzi nami 
panujú. Pomocnú ruku nám po-
dala PaedDr. Olga Medlíková, 
ktorá pre nás pripravila 3 rôzne 
dielne. Paralelne s touto akciou 
sa konala Celostátná Vzájemná 
Výměna Zkušeností (CVVZ), kde 
boli pre nás pripravené rôzne 
dielne - od práce s deťmi a mláde-
žou až po hranie hier. 

Najviac na mňa, napriek všet-
kému, urobili dojem rozhovory  
s pamätníkmi. Sedeli sme pri sto-
le, debatovali, porovnávali, no 
najmä počúvali, keď nám rozprá-
vali o práci s deťmi a mládežou  
v ich mladých časoch. Zaujalo ma, 
čo všetko za socializmu organizo-
vali a pripravovali pre deti a mlá-
dež, ale aj čo všetko im zakazovali 
a museli robiť tajne. 

A čo som si najviac uvedomila 
pri prezentovaní Fénixu na akci-
ách? Že byť jeho súčasťou je pre 
mňa tá najväčšia česť!

Kristína Jaššová
ÚO Dubnica nad Váhom
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V októbri sme sa vybrali do Nitry. Spo-
znali sme historické centrum. Navštívili 
sme výstavisko, na ktorom sa konala známa 
výstava Autosalón. Zaujali nás veterány, aj 
horúce novinky. Auto síce nikto nevyhral, 
ale zážitkov sme si odniesli až-až. Výhra sa 
dostavila až na druhý deň ráno v podobe 
silnej svalovice... 

V novembri sme navštívili Bratislavu. 
Boli sme v parlamente, na hrade. Veľkým 
lákadlom pre nás bola návšteva svetovej 
výstavy Titanic. Ocitli sme sa na chodbe 
legendárnej lode medzi kajutami, zastavili 
sme sa v kaviarni a dotkli sa legendárneho 

ľadovca. Super zážitok!
Nových členov Fénixu vítame u nás tra-

dičnými Imatrikuláciami. Tento rok sa 
niesli v znamení Orientu. Pripravili sme 
si divadielko na motívy rozprávky Aladi-
nova lampa. Deti nás odmenili veľkým po-
tleskom. Nechýbali súťaže, slávnostný sľub 
a diskotéka.

Na Mikuláša k nám zavítal Mikuláš s čer-
tom a anjelom a rozdával fénixákom darče-
ky a sladkosti.

Do vianočnej nálady sme sa dostali  
na Bojnickom zámku. Zámok bol nádherne 
vyzdobený. Preniesli sme sa do dávnej doby 

a dozvedeli sme sa o vianočných tradíciách.
Rok sme ukončili sviatočne naladení 

na Vianočnej akadémii. Pripravili sme si 
pekný program. Nechýbali koledy, vin-
še, tance... Všetkých očaril živý Betlehem. 
Rozlúčili sme sa s úsmevom a spoločným 
vianočným predsavzatím. Dúfame, že ďal-
ší rok bude aspoň tak dobrý ako tento, že 
si vôbec neoddýchneme a postíhame toho 
ešte veľmi veľa.

Mária Maňáková, ml.
spolupracovníčka redakcie

ÚO Handlová

Keďže je v našej územnej organizácii stále rušno ako v úli a my sme ako neposedné včeličky, stále nie-
kde beháme  -  lietame, prinášam vám zopár našich nových zážitkov.
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Zachovať a obnoviť historické dedič-
stvo v regióne, motivovať deti, mládež, 
aj celé rodiny k pešej turistike či cyk-
loturistike a budovať pozitívny vzťah  
k okoliu bolo cieľom projektu Vihorlat-
ské úzkokoľajky. Popri rekonštrukcii 
technických objektov fénixáci obnovili 
a doplnili turistické a cykloturistické 
značenie, spracovali tlačenú turistic-

kú mapu, odstránili dve čierne skládky 
pri cyklotrasách. Dobrovoľníckej prá-
ci venovali veľa dní nad rámec bežnej 
krúžkovej činnosti. Všimli si ju aj mno-
hé médiá. Projekt bol príkladom vzá-
jomne prospešnej spolupráce medzi 
samosprávou, neziskovým a podnika-
teľským sektorom. Územná organizá-
cia DO Fénix v Snine pri realizácii pro-

jektu spolupracovala s obcami Stakčín 
a Zemplínske Hámre, s Nadáciou  
pre ochranu biodiverzity Karpát, Le-
sopoľnohospodárskym majetkom Ulič  
a za podpory Karpatskej nadácie a spo-
ločnosti USS Košice.

Jozef Talarovič
ÚO Snina

Za Sninou znova kus práce 
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S príchodom zimy sa všet-
ci netrpezlivo tešíme na pri-
chádzajúce Vianoce. Poctivo 
sa na ne pripravujú aj naši 
najmenší fénixáci. V jedno 
popoludnie sa stali aspoň 
na chvíľu cukrármi. Jedna 
skupina detí pripravovala 
banániky v čokoláde. Spájali 
piškótky, medzi ne vkladali 
kúsky banánov a na záver ich 
máčali do čokolády. 

Ďalší malí fénixáci ozdobo-
vali  perníčky a medovníč-
ky, ktoré im napiekla jedna 
z mamičiek. Deti boli veľmi 
kreatívne a nezostalo len pri 
zdobení. Každý medovníček 
aj ochutnali...

Mária  Chomová
ÚO Košice - Družicová 

16

Zo života Úo

Malí fénixáci chystali Vianoce 



Fénixácka etapová hra Zobuď sa  
a poď sa už pomaly zapisuje do kro-
niky fénixáckej histórie. Detská 
rada SMILE, ktorá vďaka tejto hre 
vznikla, si plnila svoje úlohy naozaj 
zodpovedne. Pri vytváraní projek-
tov sa mladí fénixáci z Važca cítili 
ako dospeláci. Veľmi sa snažili. Na-
pokon sa im podarilo obsadiť krás-
ne 2. miesto. Za takýto úspech, ale 
hlavne za svoju snahu, si zaslúžili 
odmenu. 

A tak som deťom pripravila výlet  
do Aquaparku Tatralandia v Liptov-
skom Mikuláši. Deti sa veľmi potešili  
a nevedeli sa dočkať. Spolu sme strá-
vili úžasný deň plný zážitkov. Absol-
vovali sme všetky atrakcie. Vyskúšali 
sme všetko, čo sa len dalo. Vybláznili 
sme sa na tobogánoch, zahrali sa na pi-
rátov, hľadali poklad, zaplávali sme si  
v morskej vode, zahrali  vodný volej-
bal. A večer sme sa unavení, no šťastní 
a zdraví vrátili domov.

Eva Fedorová
ÚO Važec
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Je lepšie raz vidieť a vyskú-
šať, ako stokrát počuť. Fénixáci  
z viacerých novodubnických zá-
kladných kolektívov sa preto vy-
brali za výrobcami skla a sklár-
skych výrobkov priamo do závodu  
v Lednických Rovniach. Zaujalo nás 
najmä oddelenie výtvarného spra-
covania. Zaujímavé nápady študen-
tov tu pretvorili do rôznych dekora-
tívnych a úžitkových výrobkov. 

Mladí remeselníci sa fortieľom 
sklárskeho umenia a remesla učia 
v tunajšej strednej odbornej škole. 
Najväčším zážitkom bola možnosť 
vyskúšať si prácu s horúcou roz-
tavenou sklenenou hmotou. Naše 
pokusy skončili viac-menej ako ne-
podarky. Možno sa niektorí fénixáci 
inšpirovali. V každom prípade zistili, 
že sklárske remeslo je síce pekné, ale 
aj náročné a vyžaduje veľkú dávku 
trpezlivosti a umenia...                                                               

Michal Mazánik
spolupracovník redakcie  

Foto: Stanislava Habšudová
ÚO Nová Dubnica
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Skúsili - vedia!



Zakliate v dreve, noty pre 
drôty, nite nebláznite, na sklo 
maľované, pletky s pletivami, 
veci, čo nevedia všetci... To 
sú témy, ktoré každý druhý 
rok vyhlasuje ÚĽUV (Ústre-
die ľudovej umeleckej výroby)  
v rámci celoslovenskej súťaže 
V krajine remesiel. Do piateho 
ročníka súťaže sa po druhýkrát 
zapojila aj naša Konopelka z DO 
Fénix Snina. 

Poctivo sme na sebe praco-
vali, učili sa tradičné ľudové 
remeslá. Poslali sme naše prá-
ce do troch vyhlásených tém. 
Najúspešnejšie boli dievča-
tá, ktoré vyhrali nad niťami.  
Na tkáčskych stavoch vyrábali 
kabelky a tašky, ktoré sa za-
páčili aj porote. Najviac však 
zabodovala kabelka Kristíny 
Povecovej, ktorá získala uzna-
nie poroty. Na krosnách sa  

pod rukami Stely Štofíkovej 
vydaril pekný pokrovec, ktorý 
porota ocenila tretím miestom. 
Ani naši maliari na sklo neodišli 
bez ocenenia. Daniela Gerboco-
vá získala 3. miesto so svojou 
prácou Páračka peria. 

Všetky práce, ktoré boli za-
slané do súťaže, boli vystavené 
v priestoroch Centra ľudových 
remesiel v Košiciach. Na sláv-
nostnej vernisáži boli všetci 
ocenení slávnostne pasovaní 
kráľom remesiel za majstrov 
remesiel. Povzbudiť ich boli 
všetci členovia nášho féni-
xáckeho klubu. Bol to pre nás 
nezabudnuteľný zážitok, kto-
rý nás povzbudil v našej práci  
a potvrdil, že remeslo má zlaté 
dno! 

Ľubica Talarovičová
ÚO Snina

Úspešní remeselníci 
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Rohullah Barat Ali má 17 rokov. 
Žije v afgánskom Kábule, kde žije 
s otcom a ďalšími 8 príbuznými  
v prenajatom dvojizbovom dome  
bez elektriny. Jeho otec zarába me-
sačne okolo 60 dolárov. Rohullah má 
rád futbal a chcel by sa stať učiteľom. 

Rohullaha sme si adoptovali pred 
štyrmi rokmi v rámci projektu Adop-
tuj si spolužiaka v spolupráci s OZ 
Človek v ohrození. Adopcia v tom-
to prípade znamená, že mu pomá-
hame, aby mohol chodiť do školy 
a vzdelávať sa. Pomocnú ruku mu 
poskytuje nielen naša Súkromná 
základná škola v Novej Dubnici, ale 
snažíme sa pomôcť aj my, fénixá-

ci. Zapájame sa do rôznych aktivít 
a získavame finančné prostriedky 
potrebné na zaplatenie školného.  
Na Rohullahovo štúdium sme veno-
vali aj nedávny výťažok z predaja na-
šich výrobkov na vianočných trhoch. 

Už niekoľkokrát nám napísal list,  
v ktorom vyjadruje vďaku za našu 
podporu. Tentokrát sme mu napísali 
my. 

 
Krátky úryvok z listu:
Ahoj, Rohullah! Tento list ti píšu 

členovia Detskej organizácie Fénix  
z Novej Dubnice zo Slovenska. Ako sa 
ti darí v škole, čo zaujímavé sa učí-
te? Učíte sa niečo aj o Slovensku?  
Často na teba myslíme a hovoríme  
o ťažkom osude detí vo vašej krajine. 
Radi by sme ťa spoznali. Bolo by pekné, 
keby si prišiel k nám na Slovensko. Srdeč-
ne ťa pozdravujeme a prajeme ti, aby sa 
ti tvoj sen – stať sa učiteľom – splnil. 

Michal Mazánik,
spolupracovník redakcie 

Foto: Miroslav Zavacký
ÚO Nová Dubnica
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Ako sme si adoptovali Rohullaha... Ako sme si adoptovali Rohullaha... 



Program odštartoval v Bratislave 
sprievodom nosiacich rodičov Starým 
mestom a v Košiciach zapojením sa 
do Medzinárodného maratónu mie-
ru. Ukončil sa túrou nosiacich rodičov  
vo Vysokých Tatrách. 

Ľudia mali možnosť navštíviť worksho-
py na tému nosenia, podporné skupiny, 
získať informácie o nosení, naučiť sa rôzne 
šatkové úväzy, zorientovať sa v širokom 
výbere nosičov, šatiek a nosičských pomô-

cok, či vyskúšať aj netradičnejšie aktivity, 
ako napr. tanec s bábätkom v šatke alebo 
zúčastniť sa pochodov nosiacich rodičov. 

Heslo tohto ročníka bolo Objím svoj 
svet (z anglického originálu Embrace 
your world) a v Košiciach sme ho objí-
mali intenzívne. Naša ÚO ukázala, že aj tí 
najmenší drobci sú plnohodnotní členo-
via našej územnej organizácie, a tak sme 
boli napr. na Medzinárodnom maratóne 
mieru, spoločnom pochode rodičov s deť-

mi po Hlavnej ulici v Košiciach, pikniku 
nosiacich rodičov, tancovaní salsy, pred-
náške a workshope o nosení. Sme veľmi 
radi, že tieto naše spoločné akcie mali 
takýto úspech. A aby ste si vedeli pred-
staviť, koľko malých drobcov s rodičmi  
a súrodencami sa zmestí na jednu foto-
grafiu, pridávame aj fotodokumentáciu.

Jaroslava Kopčáková
ÚO Košice-Západ 

Nezvyčajná akcia a obrovský záujem. V mnohých mestách na Slovensku sa aj v tomto roku konal Medzi-
národný týždeň nosenia detí. Ani Košice neboli výnimkou. A to aj vďaka nášmu Fénixu, ktorý spojil rodičov 
s deťmi. Symbolicky, aj doslova! 
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V jeden pekný štvrtkový večer sa 
zišli fénixáci zo základných kolektí-
vov Športovci a Športovci 2 v Dubnici  
nad Váhom, aby spojili príjemné s užitoč-
ným, formálne vzdelávanie s neformál-
nym, šport a zábavu s niečím poučným.

 Fénixáci sa začali schádzať so spa-
cákmi, karimatkami, taškami a dobrou 
náladou. Po ubytovaní a predstavení or-
ganizačného tímu sme deťom predsta-
vili bližšie poslanie našej akcie a nasle-
dovala prvá spoločná aktivita. Zahriali 
sme sa rýchlou hrou na Dostihy. Každý 
si našiel to, čo mu išlo najlepšie. Či to 
bol cval, ženské jačanie alebo mľaska-
nie, ako keď idete cez mláku. Potom si 
každý našiel na papieriku zvieratko, 
ktoré musel napodobniť. Mal dovolené 
vydávať iba taký zvuk, aký je pre dané 
zviera typický. Takto sme sa rozdelili  

do skupín. Mimochodom, dozvedeli 
sme sa, že kôň robí Hijóóó!

Nasledovala hlavná časť progra-
mu. Skupinky dostali slovné indí-
cie, pomocou ktorých sa mali dostať  
na miesto, kde ich čakala súťažná úloha. 
Indícia bola, napríklad, aj takáto: Ne-
ďaleko vstupu do miestnosti, kde dámy  
v bielych plášťoch kraľujú a kde sa voda  
na kyselinu mení, nájdeš úlohu pre tvo-
ju skupinu. Nepochybujem, že ani vy 
ste nepochybovali – áno, bola to učeb-
ňa chémie. Po odhalení sa skupinky 
presunuli do tried a riešili svoje úlohy.  
A veru, neboli jednoduché! Jedna sku-
pinka musela reč Ľudovíta Štúra  
na Uhorskom sneme pretransformo-
vať do modernej doby. Ďalší mali vy-
myslieť text inzerátu, v ktorom by si 
Ľudovít Štúr hľadal v súčasnosti sebe-

"Myšlienka Slovanská bola mi od prvej mladosti hviezdou, ona ma zahrievala, obživovala a na veky živiť 
bude..." Viete, kto žil pre túto myšlienku? Názov článku vám isto napovie. Áno, bol to Ľudovít Štúr. A prečo 
ho spomíname?  Lebo rok, ktorý sa práve skončil, bol na Slovensku Rokom Ľudovíta Štúra. Pripomenuli 
sme si 200. výročie jeho narodenia a všetko, čo pre našu domovinu urobil. Nebolo toho málo... Veď to aj 
dopracoval na samostatnú maturitnú otázku... 
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rovnú partnerku. Nezabúdajte, že Ľu-
dovít Štúr vystupoval vždy kultivovane  
a správal sa k ženám úctivo. V inzeráte 
museli použiť aspoň päť povahových čŕt 
Ľudovíta Štúra. Ďalšou úlohou bolo odfotiť 
sa ako štúrovci alebo zistiť, či bol Ľudovít 
Štúr iluminát alebo nie. Dokázané nebolo 
oficiálne nič, ale máme tajné správy, že 
do tejto skupiny patril. Máme dva dôkazy, 
dve indície, na základe ktorých to možno 
dokázať. Tie indície sú: Uhrovec a Det-
ská organizácia Fénix. Nájdite súvislosť. 
Slovný dôkazový reťazec musí obsahovať 
aspoň 10 slov... Všetci sme sa príjemne pri 
riešení úloh a ich prezentovaní zabavili  
a naša snaha nezostala bez odmeny...

Potom prišli na rad pohybové aktivi-
ty a s nimi kinball. V posúvaní kinballu 
rýchlosťou svetla bez padnutia na zem 
po kružnici z našich tiel sme už profíci. 
Vieme si ho posunúť  čisto iba nohami, 
zatiaľ čo ležíme na zemi. 

Vzápätí prišlo spojenie rozmýšľania  
a konania. Zahrali sme si hru pod taj-
ným názvom Ruky, nohy. Princípom 
hry je, aby sa skupinka dotýkala zeme 
iba určeným počtom rúk a nôh. A ako 
nám to išlo, posúďte sami z fotografií.

Napokon každý z nás dostal muf-
fin a musel uhádnuť, ktorý štúrovec je  
na obrázku. Odmenou bolo jeho zjedenie...

Nasledovala už iba voľná zábava, hy-
giena a keď už boli všetci v pyžamách, 
zaspievali sme si všetci spolu s gitarou 
známe pesničky.  Dievčatá nám na dob-
rú noc zaspievali Hallelujah a plní dob-
rých pocitov sa odobrali „spať“. 

A ako hodnotia nočné harašenie  
so Štúrom fénixáci?

Miška: Noc bola veľmi krátka. Nespali 
sme ani hodinu. Všetci sme si to užili, 
veď to bola pre niektorých naša prvá  
a pre všetkých aj posledná noc v škole..

Dida: Noc so Štúrom bola, podľa mňa, 
jedna super akcia! Najviac ma pobavi-
lo, že som bola v skupine, ktorá mala  
za zviera tchora. Kinball som ešte nikdy 
nehrala, ani som nemala predstavu, čo 
to vlastne je.

Maťo: Bola to zaujímavá akcia,  
pri ktorej sme sa niečo naučili úplne 
neformálnym a uvoľneným spôsobom. 
Utužilo to aj naše vzťahy. Aj keď som sa 
veľmi nevyspal, bolo to skvelé! Rád by 
som si to zopakoval.

Kristína Jaššová
ÚO Dubnica nad Váhom 
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V sobotu popoludní sme si s naším 
vedúcim Mirkom Zavackým urobili pre-
chádzku okolo Červenokamenského 
bradla. V malej umelej jaskynke sme si 
pozreli Kaplnku Panny Márie a zozná-
mili sme sa s jej históriou. Priaznivci 
geokešingu využili prítomnosť kešky  
na bradle a úspešne ju odlovili. Opekanie 
mäsových dobrôt pod bradlom malo svo-
ju zaujímavú romantiku a príchuť. Areál 
školy nám poskytol dostatok priestoru 
na rôzne zábavné hry. Krásna bola aj ve-
černá vychádzka po obci za svetla hviezd 
a mesiačika. 

V nedeľu nás čakal hlavný program - 
účasť na 38. ročníku turistického pocho-
du Bielymi Karpatmi. Trasa, ktorú sme 
si zvolili, viedla zaujímavými lesnými  
a poľnými cestami s netradičnými po-

hľadmi na dedinu, bradlá i ďalšie vápen-
cové útvary, ktoré dedinku obklopujú. 
Hádam najznámejší je skalný útvar Bab-
ky a druhý najvyšší vrch Bielych Karpát 
Chmeľová. Postupne nás trasa pochodu 
zaviedla do obce Lednica, kde sme si po-
zreli zaujímavú hradnú zrúcaninu. 

Ďakujeme pani predsedníčke ÚO Fénix 
v Červenom Kameni Mgr. Zuzke Gaboro-
vej  za pozvanie, za umožnenie pobytu  
a za naozaj zaujímavý a pekný výlet  
v zaujímavom a peknom prostredí. Taký-
to alebo podobný pobyt v tejto obci od-
porúčame všetkým fénixákom. Radi vám 
pri tom budeme robiť sprievodcov... 

Text a foto: 
Tamara Eliášová a Mária Jánošíková

ZK Horalky
ÚO Nová Dubnica

Fénixáci pozvali fénixákov 
S veľkou radosťou sme privítali pozvanie našich kamarátov fénixákov z Červeného Kameňa. Pozvali nás 

na výlet do svojej obce a na návštevu ich územnej organizácie.
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Prvou zastávkou bola obec Zámutov, 
ktorá sa nachádza na úpätí Slanských 
vrchov. Cesta  nebola dlhá, preto sme 
hneď po ubytovaní v penzióne opustili 
izby a vydali sa na krátku prechádzku 
po obci. Tiché prostredie a milí obyva-
telia, tak by sa dala dedinka Zámutov 
charakterizovať. Napriek tomu, že patrí 
k najväčším v regióne, udržala si krásu 
vidieka. 

Veľmi nás potešilo aj vybavenie penzió-
nu. Okrem útulných zrekonštruovaných 
izieb nás prekvapila spoločenská miest-
nosť, ktorú sme v ten večer využili počas 
súťaže, ale aj malá ZOO a ihriská. Deti strávi-
li celý deň na tenisovom kurte, futbalovom 
a volejbalovom ihrisku, hojdačkách, kolo-
toči a pri zvieratkách. Nemožno sa preto 
čudovať, že ich hlad bol obrovský. Pani ku-
chárka splnila požiadavky aj tých najvybe-
ravejších stravníkov. Celý deň sa malí féni-
xáci zapájali do súťaží a precvičili si svaly 
i mozog. Ceny pre víťazov venovala Detská 
organizácia Fénix. Nastala noc - čas ísť  

do postelí. „Na výlety sa nechodí spať!“, 
ozýval sa nesúhlas zo strany detí. Keď si 
bidovskí cestovatelia vypočuli plán na-
sledujúceho dňa, rozutekali sa radšej  
do izieb vyskúšať kvalitu vankúšov a perín. 

Ráno, skôr než viacerí stihli otvoriť oči, 
sa pred penziónom konala rozcvička. Má-
tohy alebo zombie v podaní našich féni-
xákov sa pomaly preberali k životu. Hun-
dranie bolo nahradené úsmevom. To bolo 
znamenie, že môžeme raňajkovať. Plní 
energie sme sa vybrali k náučnému chod-
níku Zámutovská kolejka. Okruh turistic-
kej trasy, ktorý sme si vybrali, nebol ná-
ročný. Počas prechádzky sme sa pristavili  
pri informačných tabuliach zameraných 
na prírodu a históriu lesníctva. Vedeli 
sme, že nás čaká ďalšia túra – na hrad Či-
čva. 

Ešte pred obedom sme nasadli do au-
tobusu a vybrali sa k našej druhej za-
stávke. Zrúcanina hradu Čičva pri obci 
Sedliská i samotná cesta k hradu bola 
pre našich cestovateľov zaujímavá.  

V lese, popri nenáročnej ceste, sme ob-
javili  drevené bradlá, hojdacie a lezecké 
laná. Nádherný výhľad sa nám naskytol 
z úplného vrcholu kopca. Niektorí, ktorí 
sa báli výšky, ostali pri nižšie polože-
ných zrúcaninách. Tí odvážnejší pre-
skúmali pozostatky jednotlivých častí 
hradu. Tu, ďaleko od hluku mesta, kriku 
ľudí, sme sa na chvíľu zastavili a uvedo-
mili si, aké krásne je naše Slovensko. 

A čo naša ďalšia cesta? Z prírody rov-
no do mesta. Vranov nad Topľou nás 
privítal krásnym slnečným počasím. 
Po obedňajšej prestávke sme navštívili 
Baziliku Narodenia Panny Márie. Kostol 
je najcennejšou kultúrnou pamiatkou  
v meste. Bidovskí cestovatelia si urobili 
krásne fotografie na pamiatku, nakúpili 
suveníry a vydali sa na poslednú cestu – 
cestu domov.

Michal Lešík
ÚO Bidovce 

Bidovčania na vandrovke 
Taliansky dramatik Carlo Goldoni povedal: Múdry cestovateľ nikdy neopovrhuje svojou vlastnou krajinou. 

V duchu tejto myšlienky sme sa rozhodli odísť z Bidoviec a preskúmať krásy Zemplína.
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Naša cesta snov sa začala 3. októbra 
2015. Po dlhom nočnom cestovaní sme  
s úľavou vystúpili zo schodíkov autobusu 
na pôdu nášho vysnívaného mesta. Uby-
tovali sme sa v prekrásnom hoteli Ciarus. 
Ani únava z dlhej cesty nás neodradila 
od prechádzky po okolí. Odfotili sme sa 
pri najfotografovanejšom domčeku, po-
rozmýšľali sme nad záhadou chýbajúcej 
veže štrasburgského Noter-Damu, po-
prechádzali sa po historickej štvrti Malé 
Francúzsko, ktorá patrí k najzachovalej-
ším častiam starého mesta a obdivovali 
architektúru. Nevynechali sme ani malé 
zašité obchodíky. Energiu sme sa snažili 
dobiť v miestnej kaviarničke. Po výdat-
nej a chutnej večeri sme napokon padli 
do postelí.

Ráno nás prebrali až pravé francúz-
ske raňajky. Električkou sme sa odviezli  

k Európskemu súdu pre ľudské práva, 
kde nás čakala zaujímavá prednáška  
o jeho činnosti. Vzápätí sme sa presu-
nuli do sídla Európskeho parlamentu.  
V jedálni pre návštevníkov sme mali pri-
pravený obed. V prednáškovej sále sme 
si vypočuli zaujímavosti o parlamente.  
S pani Ankou zo Zvolena som sa zúčast-
nila na nakrúcaní pravidelnej talkshow 
Martina Thumu s názvom Vladimír Maň-
ka predstavuje svojim hosťom EP. Bola to 
pre mňa zaujímavá skúsenosť. Navštívi-
li sme zasadaciu miestnosť, kde práve 
prebiehalo rokovanie europoslancov. 
Na stretnutí s pánom poslancom Maň-
kom nás čakalo ďalšie prekvapenie. Pán 
poslanec nám odovzdal ocenenie Zlaté 
pierko za víťazstvo v etapovej hre Zobuď 
sa a poď! 

    Ani sme sa nenazdali a bol večer. Hoci 

sme boli unavení, nedokázali sme odolať 
diskotéke v hotelovom klube. Ráno sme 
sa síce zobudili polámaní s kruhmi pod 
očami – nevadí, diskotéka stála za to! 
Čakal nás posledný deň nášho výletu. 
Všetci spoločne sme sa vybrali do centra. 
Na pláne bola plavba loďou. Plavili sme 
sa okolo najznámejších pamiatok mesta. 
Ešte nákup suvenírov, ktoré nám budú 
tento výlet dlho pripomínať. 

Keď sme opúšťali Štrasburg, bolo nám 
smutno, ale doma je doma. Je tu dobre  
a ste tu vy – fénixáci!

Ešte raz sa chceme poďakovať pánovi 
Vladimírovi Maňkovi za pozvanie a Lujze 
a Terke za starostlivosť o naše pohodlie.

Mária Maňáková, ml.
spolupracovníčka redakcie

ÚO Handlová

Celý náš príbeh sa začal vo februári minulého roka. My, deviati Fénixáci z Handlovej sme sa rozhodli,  
že sa zapojíme do fénixackej etapovej súťaže Zobuď sa a poď! Nazvali sme sa Gumkáči, pretože Danielka, 
Emka, Katka, Miška, Kikuška, Dominika, Mária, Aďko, Samko a pani vedúca Katka sme tvorili jednu veľkú 
rodinu. Do plnenia úloh sme sa pustili s radosťou. Na konci septembra sme netrpezlivo čakali na výsledky. 
To bolo radosti, keď sme vyhrali prvé miesto! Čakala nás cesta do Štrasburgu!
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Európska dobrovoľnícka služba je me-
dzinárodný projekt financovaný Európ-
skou komisiou, ktorý umožňuje mladým 
ľuďom vo veku 17-30 rokov vycestovať 
a vykonávať dobrovoľnícku činnosť  
v rámci vybranej zahraničnej organizá-
cie. Dĺžka pobytu môže byť od 2 týždňov 
až do 12 mesiacov. Počas tejto doby má 
účastník hradené ubytovanie, poistenie, 
dostáva finančný príspevok na stravu  
a vreckové, preplácané sú aj náklady  
na cestu do krajiny a na návrat domov. 

Rozhodla som sa využiť ponuku na je-
den rok. Pracujem v krásnom meste Faro 
na juhu Portugalska. Mám troch spolubý-
vajúcich, ktorí sú rovnako ako ja na EDS 
vo Fare na jeden rok – Češku, Španielku  
a Taliana. Na skok od domu mám Atlan-
tický oceán a pláž je vzdialená niekoľko 
minút autom alebo bicyklom. Momentál-
ne je tu údajne „zima“. Vonku chodím len 
v teplejšom svetri. Za to vo vnútri domov 
je naozaj chladno. V Portugalsku totiž 
nemajú centrálne kúrenie. Takže, ak sa 
chcem ohriať, idem sa radšej prejsť von. 

Ako dobrovoľník pracujem kratšie, ako 
je bežný pracovný čas. EDS je skôr o uče-
ní  a získavaní skúseností. Moja práca je  
v Centre mobility. Hlavnou úlohou je pro-
pagovať projekty Erazmus+ a ich mož-

nosti pre mladých ľudí. Najmä tie, ktoré 
zahŕňajú pobyt v zahraničí (mládežníc-
ke výmeny, školenia, EDS). Chodíme aj  
na rôzne podujatia v meste či priamo  
do škôl. Sme súčasťou väčšej organizácie, 
v ktorej je stále čo robiť. Súčasne sa rea-
lizuje niekoľko veľkých projektov. Majú 
rôzne zameranie – akčný plán mládeže 
pre región, aktivizácia občanov pri lo-
kálnom rozhodovaní a mnohé ďalšie. Ak 
mám záujem, môžem si svoje pracovné 
hodiny upraviť a skombinovať ich tak, 
aby som mohla pracovať na viacerých 
projektoch naraz. Súčasťou mojej práce 
je aj kurz portugalského jazyka, ktorý 
máme dvakrát týždenne. 

EDS som objavila počas mojej práce 
vo Fénixe. Vždy som si myslela, že je to 
skvelá skúsenosť. Je však dôležité, aby 
ste si zvolili aj dobrý projekt, nie len 
atraktívnu krajinu. Osobne si myslím, 
že je dôležité oboje. Dobrý projekt, ale aj 
miesto, ktoré vám bude vyhovovať. Či už 
chcete malé alebo veľké mesto, teplo či 
zimu… Je samozrejmé, že vám bude chý-
bať domov, ľudia či veci. Aj to je však sú-
časťou tejto skúsenosti.

EDS je naozaj výborná skúsenosť. Zís-
kate pracovné skúsenosti, viac spoznáte 
samého seba a v mnohom sa zdokonalíte. 

Ak by ste mali záujem o EDS, môžete mi 
napísať na international@do-fenix.sk.

Abraços,
Vaša Martina Barboríková 

Bom dia! Sú to už takmer tri mesiace od začiatku mojej Európskej dobrovoľníckej služby (EDS) v Portugal-
sku. Len ťažko opísať všetky pocity a zážitky, ktoré za túto dobu mám. No, pokúsim sa... 
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Spolu so spolužiačkou, ako milovníč-
ky pekných vecí, nových dobrodružstiev  
a angličtiny, sme sa vybrali vďaka podpo-
re EÚ do susedného Česka stráviť zopár 
zaujímavých dní plných fotografovania, 
spoznávania nových ľudí a zábavy. Svoje 
zastúpenie okrem Slovenska tam malo aj 
Taliansko, Rumunsko, Bulharsko, Poľsko, 
Turecko, Maďarsko, Česko, Arménsko  
a Katalánsko. Ako isto viete, Katalánsko je 
súčasťou Španielska, no už dlho sa snažia 
sa svoju nezávislosť. Preto Katalánci hrdo 
zdôrazňovali svoj pôvod. Skrátka, boli to 
ľudia z rôznych kútov sveta, a preto mali 
aj rôzne zvyky. Čo ich prekvapilo hneď 
na začiatku,  boli dve pusy na každé líce 

pri zoznamovaní, jedenie marhuľového 
kompótu zároveň s ryžou a mäsom alebo 
rozprávanie s plnými ústami (dobre, je to 
neslušné, ale oni boli priam zhrození!). 
My sme sa zase čudovali spôsobu ich je-
denia – k polievke rožok, ku knedli rožok, 
k rezňu rožok... Na menenie príborov 
počas jedenia sme si nezvykli ani za tých 
desať dní a stále sme na nich pozerali ako 
Alenka z Ríše divov. 

Stretnutie nebolo len o spoznávaní no-
vých kultúr a zvykov (mimochodom, ve-
deli ste, že v Katalánsku majú zvyk pre-
hadzovať živú kozu cez kostolnú vežu?), 
ale hlavne o fotografovaní. Každé dopo-
ludnie sme mali teoretickú výučbu. Zo-

známili sme sa s druhmi fotografií, správ-
nymi metódami zaostrovania, premietali 
sme si fotky, kde sme si ukazovali, čo je 
dobré, čo je zlé, ako by to malo vyzerať, 
ako by to nemalo vyzerať a po obede sme 
si fotenie vyskúšali v praxi. Fotenie ako 
žurnalisti, turisti či malé deti. Panoráma, 
pamiatky, otvorené priestranstvá, ľudia, 
momenty, pohyb... 

Nechýbal celodenný výlet do druhého 
najväčšieho českého mesta - do Brna. 
Preskúmali sme podzemné pivnice  
pod tamojším zeleninovým trhom, na-
vštívili hrobky a užívali si vianočnú at-
mosféru. Tú sme mohli vdychovať aj  
v Ivančiciach počas rozsvecovania via-
nočného stromčeka na námestí. 

Fotili sme všetko a všade. Päť najlep-
ších fotografií každého z nás sa napo-
kon stalo súčasťou záverečnej výstavy. 
Nechýbal ani medzinárodný večer, kde 
sme mohli ochutnať typické národné 
jedlá. Odchádzali sme preplnení od jed-
la, ale hlavne preplnení spomienkami  
na celý život.

Anička Krištofčová
ÚO Mlynky

Desať dní strávených v Stredisku voľného času v Ivančiciach v susednom Česku so zástupcami desiatich 
krajín a dvadsiatimi fotografmi. Taký bol fotografický tréning Be online, ktorý sa konal v rámci programu 
Erasmus+. A samozrejme, Slovensko malo tiež svoje zástupkyne – fénixáčky z ÚO Mlynky.
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Fotografujem, fotografuješ,  
fotografujú... 
Fotografujem, fotografuješ,  
fotografujú... 



zápasnícky beh
Keď napadne sneh, vyšliapte na lúke 

štartovaciu čiaru a vyznačte v päťde-
siatmetrovej vzdialenosti cieľ. Súťažia-
ci sa postavia do radu, na signál vyrazia 
vpred. Vyhrá ten, kto bude prvý v cieli. 
A ten, kto bude posledný, musí toho 
prvého doniesť späť na štart na chrbte.

Súťažiaci si môžu všelijakým spô-
sobom prekážať, jeden druhého zdr-
žiavať, dokonca sa vzájomne váľať  
do snehu. Do záveja sa padá ako do pá-
perových perín.

Snehové stĺpy
Kto postaví najvyšší snehový stĺp 

– súťaž na čas. Šírka základne neroz-

hoduje, hodnotí sa len výška. Komu  
sa stavba zrúti, tak začína od začiatku.

eskimácka naháňačka
Vyšliapte na lúke v neporušenej sne-

hovej pokrývke sieť krivoľakých úz-
kych uličiek, v ktorých je miesto len 
pre jedno dieťa. Potom si v nich za-
hrajte obyčajnú naháňačku. Uvidíte, 
že je to úplne iná hra, než akú poznáte  
z lúky v lete. Hráči sa môžu pohybovať 
len v uličkách, nikto nesmie prekročiť 
alebo preskočiť neprerušovanú čia-
ru. Prenasledovateľ niekedy dosiahne  
na utekajúcich kamarátov rukou a pred-
sa im nemôže dať babu, pretože stojí  
v inej uličke. Kúzlo eskimáckej naháňač-
ky tkvie predovšetkým v tom, že bežci 

často menia smer, vzájomne si nadbie-
hajú, zaháňajú sa do slepých uličiek.

Meteority
Nazbierajte v lese asi tridsať šišiek  

a rozhádžte ich bez svedkov na lúke 
tak, aby dopadli od vás do vzdiale-
nosti 10 až 40 metrov do neporušenej 
snehovej prikrývky. Potom zavolajte 
ostatných a povedzte: dnes v nočných 
hodinách preletel nad naším krajom 
meteorit. Tesne pred dopadom vybu-
chol a rozpadol sa na drobné úlomky. 
Hľadajte ich v snehu. Kto z vás ich náj-
de najviac?

Vaša Beáta Šramková
Zdroj: www.alinka.sk 

Tipy na kolektívne hry
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Potrebuješ:
rolku z toaletného papiera, nožnice, ce-
ruzku, farebný papier, lepidlo.

Postup:
Rolka z toaletného papiera predstavuje 

telo sovičky. Preto si zvoľte taký farebný 
papier, akej farby bude výsledná sovička. 
Ja som si vybrala rôzne odtiene hnedej, 
ale pokojne si môžete vyrobiť napríklad 
rozprávkovú - tá môže byť aj modrá či 
zelená. Zo zvoleného papiera vystrihni-
te taký pás, aby bola celá rolka zakrytá  
a prilepte ho lepidlom. 

V ďalšom kroku vyrobíte ušká. Môže-
te ich vystrihnúť, alebo postačí len rolku  

v hornej časti v strede zohnúť podľa 
obrázka. Urobte to tak, aby sa predná  
a zadná hrana mierne prekrývali. V tom-
to mieste ich môžete zlepiť lepidlom, ši-
kovnejší zošiť ihlou a niťou alebo nechať 
iba tak zohnuté.

Z bieleho papiera vystrihnite dva väč-
šie kruhy. Obkreslite napríklad vrchnáky  
z PET fliaš alebo ich nakreslite rukou. Budú 
predstavovať oči sovičky. O niečo menšie 
kruhy vystrihnite z čierneho papiera a na-
lepte do stredu bielych. Nakoniec znovu 
z bieleho papiera vystrihnite najmenšie 
krúžky a nalepte ich do očí podľa toho, 
ktorým smerom chcete aby sa vaša sovič-
ka pozerala. Potom nalepte vyrobené oči 

na sovu do hornej časti. Medzi oči potom 
nalepte zobáčik. Môže byť oranžovej alebo 
žltej farby a rôznej veľkosti. 

Z ďalších papierov vystrihnite menšie 
krúžky, ktorými pokryjete bruško sovič-
ky ako perím. Môže to byť jedna farba, 
ale pokojne aj viac. Na obrázku je to svet-
lá a tmavšia hnedá. 

Keď budú pierka nalepené, nakresli-
te si znovu na ľubovoľný papier krídla  
v tvare slzičky. Vystrihnite ich a nalep-
te na boky tela sovy. Počkajte, kým le-
pidlo zaschne. Ak niečo odstáva, vytŕča 
či odpadáva, tak to dolepte či odstrihnite  
a sovička je na svete. 

Vaša Petra Ištoňová 

Domáca ZOO
Chceli by ste domáce zvieratko, ale mamička vám ho nedovolí? Vyrobte si svoje - papierové. Nepotrebu-

jete na to nič špeciálne, len bežné veci, ktoré má doma každý školák. Pri troche fantázie si môžete vyrobiť 
celú zoologickú záhradu. Ako inšpiráciu vám ponúkame návod na výrobu sovičky.
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