ROČENKA DO FÉNIX

2016

Milí čitatelia ročenky,

M

usím sa priznať, že v roku 2016 som mal možnosť sledovať činnosť DO Fénix iba
zvonka, keďže som na ústredie nastúpil až v septembri tohto roka. Z takejto pozície má človek iba obmedzenú možnosť vidieť čo všetko ide do jednotlivých akcií a
koľko práce je potrebnej na to, aby sa z obyčajného dňa stal pre našich členov deň
neobyčajný.

P

ri editovaní tejto ročenky som dostal možnosť nahliadnuť do činnosti DO Fénix z
naozaj prvej ruky. Zhromaždenie všetkých potrebných dát dalo zabrať, ale stále mi
pri jej spracovávaní tkvel v hlave pocit, že táto práca je stále nič v porovnaní s prácou
jednotlivých vedúcich, mentorov, sprievodcov, lektorov a všetkých, ktorí sa podieľajú na príprave a realizácii aktivít pre deti a mládež. V niektorých momentoch som
až žasol nad odhodlaním a motiváciou organizátorov, ale aj nad stálym nadšením a
zapájaním sa samotných členov. Stále som sa mal potrebu pýtať ako je to možné, že
sú títo ľudia schopní venovať také množstvá svojej energie a voľného času na prácu s
deťmi a mladými často namiesto voľného času po práci.

T

úto otázku som si bol schopný zodpovedať až potom, ako som mal možnosť
stretnúť sa s deťmi z Novej Dubnice na mestskej hre v Bratislave v Septembri. Po
dňoch náročných príprav a výpočtov, popri neustálom strachu zo zodpovednosti o
samotné deti a po absolvovaní samotnej akcie na mňa doľahol ten pocit, ktorý musia
zdieľať všetci, ktorí pracujú s mládežou a deťmi - pocit zadosťučinenia.

A

kokoľvek je táto práca časovo a fyzicky náročná, únavná a ambiciózna, keď vidíte
radosť detí z toho, že im niekto venuje svoj čas a pozornosť, niekto komu záleží
na ich malých osudoch a veľkých príbehoch, vtedy pocítite pocit ako žiaden iný. Je to
pocit, ktorý značí, že táto práca má zmysel a naozaj stojí za to.

P

reto aj osobne, aj v mene DO Fénix by som chcel sňať svoj imaginárny klobúk Vám
všetkým, ktorí ste v roku 2016 venovali svoj čas a energiu misii DO Fénix, a spravili
prácu s mládežou svojím poslaním a naozajstným hobby. Poviem vám, že je to vidno, každý váš krok, každá snaha, každé podujatie, túra, tábor, diskusia, tvorivé dielne
a všetok váš čas naozaj neostáva bez povšimnutia. Nech teda táto ročenka slúži ako
pripomienka toho, že tým čo robíte ste sa stali hrdinami týchto detí. Patrí Vám jedno
ohromné Ďakujem. Vy ste tí, ktorí robia svet detí a mládeže lepším.
Jakub, Ústredie DO Fénix

BANSKÁ BYSTRICA  179
 Banská Bystrica, Sitnianska 7
 Alena Huntošová

PODUJATIA
1 informačné
25 jednodňové
2 pobytové
4 vzdelávacie

Malá olympiáda Fénixu 2016

M

alá olympiáda Fénixu je od nepamäti udalosťou, kde sa stretávajú reprezentanti z viacerých obcí, preto sa dá hovoriť skoro o naozajstnej olympiáde. Kedysi vilomeninové sťahovanie obrusu zo stola
sa pretvorilo do dnešnej podoby, kde zástupcovia jednotlivých obcí
súťažia v malom futbale, vybíjanej, streľbe zo vzduchovky a streľbe
z luku. Ako každá olympiáda, aj táto naša má každý rok iného organizátora- Nižnú Volu, Hankovce, Kochanovce a Kučín.

V roku 2016 bola Malá olympiáda Fénixu trochu slávnostnejšia. Konala
sa totiž na ihrisku školy v Nižnej Voli, ktoré bolo vybudované za pomoci finančných prostriedkov Nadácie pre deti Slovenska a výdatnej pomoci obce Nižná Voľa. Pri odovzdávaní ihriska pásku prestrihol
starosta obce pán Ing. Marcel Kaščák. ktorý je naším dlhoročným členom, keď začínal ako 16-ročný
mládenec v turistickom oddiele Stana Škerlíka a na turistiku s Fénixom nezabúda ani teraz.

Na bicykli bezpečne (kedysi Pioniersky semafor/Detský semafor)

T

áto akcia sa nesie v duchu vzdelávania a pochopenia cestnej
premávky, starostlivosti o bicykel a dobrej nálady. Nebolo to inak
ani v roku 2016, kde sa súťažilo v zručnosti jazdy na bicykli, vedomostiach o bicykli a testovaní pravidiel cestnej premávky.

M

edzi podujatia, ktoré sme v roku 2016 pripravili patrilo aj Divadlo Škriatok a Víla, ktoré pre
nás pripravili talentovaní herci z divadelnej skupiny. Naši najmenší členovia sa na predstavení nielen bavili, ale aj dozvedeli viac o herectve, divadle
a kultúre.
Pri aktívnom debatovaní s hercami, ktorých potrápili svojimi zvedavými otázkami, rozvíjali deti svoje
dramatické cítenie a užili si veľmi pekný deň.
Deti z našej územnej organizácie nás reprezentovali aj za hranicami, kedy si priniesli z Brna ocenenia zo súťaže v ľudových tancoch

Divadlo: Škriatok a víla

Z

ačiatok divadla bol veľmi zvláštny - strom, dymová clona. Všetci sme s napätím očakávali čo
bude ďalej. Zrazu sa vynoril škriatok.
Nikto nečakal že divadielko tak zaujme všetkých. Vystupovali tu len dvaja členovia divadelnej
skupiny.

Základným cieľom je zvýšiť bezpečnosť detí v cestnej premávke. Sekundárnym cieľom je vhodné využitie voľného času pre deti a utvoriť priestor pre netradičné vzdelávanie. Dodajme, že deti do tohto
vzdelávania netreba nútiť. Stručne povedané: ak chcem bezpečne
jazdiť, musím poznať pravidlá cestnej premávky, ovládať dostatočne
bicykel a tento bicykel poznať po technickej stránke.

Pestré Pieniny

P

rečo vlastne pestré? Počas trasy prechádzame lesnými zákutiami, holinami, ale aj krasovými útvarmi. Máme tu tiesňavu, vodopády, skaly a skalky. Po prekonaní tiesňavy lúkami vychádzame na
lesnatý hraničný hrebeň Pienin, aby sme zdolali najvyšší štít s názvom Vysoké. Prechádzame malebnými kopčekmi a lúkami s ešte
krajším názvami ako Stachurówki či Durbaszka (na tej pre niekoľkými rokmi pri údere blesku zahynulo niekoľko turistov). Míňame pekné salaše ( po poľský „bacówki) a vystupujeme na nádherný vrchol
Šľachoviek. Výhľady z neho nás neopúšťajú až po Lesnické sedlo,
kde sa naše výpravy opäť stretávajú.
Na jeden deň práve dosť pestrosti, nemyslíte?
Stachura Milan

Počas výstupu vstupovali do hry aj deti, nakoľko s
nimi divadelníci živo komunikovali a mohli si zahrať svoju časť. Po skončení s hercami besedovali
o tom, čo ich na divadle najviac zaujalo. Tým že
sme v obci s divadelnou tradíciou mame záujem
u detí rozvíjať dramatické umenie.

PODUJATIA

BARDEJOV  260
 Bardejov, Tačevská 24
 Milan Stachura

28 jednodňové
9 vzdelávacie

V

PODUJATIA

BIDOVCE  204

roku 2016 sa jedna z našich najsnaživejších členiek zapojila pomocou Fénixu do
programu Erasmus+, kde zbierala skúsenosti ako
dobrovoľníčka.

2 informačné
16 jednodňové

 Bidovce, 269
 Michal Lešík

E

3 pobytové

urópska dobrovoľnícka služba je medzinárodný
projekt financovaný Európskou komisiou, ktorý
umožňuje mladým ľuďom vycestovať a vykonávať
dobrovoľnícku činnosť v rámci vybranej zahraničnej
organizácie. Počas tejto doby mala ako účastník
hradené ubytovanie, poistenie, dostávala finančný príspevok na stravu a vreckové, preplácané boli
aj náklady na cestu do krajiny a na návrat domov.
Rozhodla sa využiť ponuku na jeden rok, aby pracovala v krásnom meste Faro na juhu Portugalska.

2 viacdňové
9 vzdelávacie

Po medvedej stope

A

ko každoročne, tak aj tento rok v júni 2016 sme sa
vybrali spoznávať okolité kraje a regióny. Voľba padla na Vysoké Tatry - Kežmarské Žľaby.

P

o príchode do rekreačného zariadenia Crocus sme si
rozdelili izby a oddýchli si. Po chutnom obede sme
sa chceli vybrať na prechádzku do prírody, no počasie s
nami hralo zvláštnu hru. Stále, keď sme vyšli pred ubytovňu, začalo pršať. Objednali sme si nápoje, nanuky,
pršať prestalo. Dojedli sme, dopili, vyšli von a ... pršalo.
Po krátkej informačnej vychádzke s dáždnikmi, počas ktorej sa deti dozvedeli o histórii obce, okolí, o historických pamiatkach mesta Poprad, sme sa
rozhodli stráviť zvyšok popoludnia regeneráciou našich
síl. Wellness - to pravé miesto splnenia našich prianí. Po
takmer dvojhodinovom oddychu v teple sme sa navečerali a spoločne strávili večer.

N

a skok od domu bol Atlantický oceán a pláž
vzdialená niekoľko minút autom alebo bicyklom. Ako dobrovoľník tu pracovala kratšie, ako je
bežný pracovný čas. EDS je skôr o učení a získavaní
skúseností. Jej práca bola v Centre mobility. Hlavnou úlohou bolo propagovať projekty Erazmus+
a ich možnosti pre mladých ľudí, najmä tie, ktoré
zahŕňajú pobyt v zahraničí (mládežnícke výmeny,
školenia, EDS). Ak máte záujem, môžete si svoje
pracovné hodiny upraviť a skombinovať ich tak,
aby ste mohli pracovať na viacerých projektoch
naraz.

S

lovami našej najšikovnejšej: „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 chýbať
domov, ľudia či veci. Aj to je však súčasťou tejto
skúsenosti. Určite všetkým odporúčam vyskúšať
takúto skvelú možnosť."

R

áno nás slnečné lúče presvedčili, aby sme sa vybrali
na turistickú vychádzku do Doliny siedmich prameňov. Vnímali sme krásu prírody, rozprávali sme si o ťažbe
medi, o Belianskej jaskyni, o veternom nešťastí v Tatrách.
Zrazu sme začuli hysterický krik. Samozrejme, že to boli
naše dievčatá. Objavili medvediu stopu. V ich detských
hlávkach sa zrazu objavili výjavy z televíznych novín a
katastrofických filmov. Na otázku, prečo má iba jednu
labu, pohotovo odpovedala naša Vikina: „Tento medveď
bol na kolobežke a touto jednou nohou sa iba odrážal.“
Atmosféra sa uvoľnila a my sme spokojne pokračovali
v ceste. Od
tejto chvíle sa náš výlet nazýval Po medvedej stope v
Kežmarských Žľazách.

S

poločne sme sa naobedovali a prešli sme Námestie
sv. Egídia. Pozreli sme si Kostol svätej Trojice a Kostol
sv. Egídia. Deti počúvali výklad o histórii týchto kostolov. Potom sme sa presunuli do Podtatranskej galérie,
kde sme si pozreli výstavu obrazov. Naplnení množstvom zážitkov, informácií a dojmov sme sa vybrali
naspäť do Košíc. Naša expedícia sa jednohlasne zhodla,
že toto bol úžasný výlet, za ktorý vďačíme DO Fénix v
Bidovciach.

PODUJATIA

BRATISLAVA  15
 Bratislava, Lužná 12
 Martin Kolárik

1 informačné
1 jednodňové
1 pobytové
4 vzdelávacie

BRATISLAVA M-KLUB  201
 Bratislava, Ivana Bukovčana 24
 Slavomír Bachratý

PODUJATIA
4 informačné
3 jednodňové
8 pobytové
2 viacdňové
8 vzdelávacie

B

ratislava M-klub pripravila v roku 2016 pre svojich
členov viacero podujatí.

K

ung Fu Víkend je už dnes tradičným športovým
Kung Fu pobytovým podujatím, spojený s lukostreľbou, poznávaním flóry a fauny, či výletmi na piesočné duny, opekačkami a so spoločenskými hrami.

V

spolupráci s organizáciou DNV šport, členovia
našej ÚO získali možnosť účasti na športovo-relaxačných cvičeniach: stacionárne bicykle, sauna a
vírivka. Toto podujatie nesie názov Relax Now a realizujeme ho raz mesačne.

M

edzi jedno z najlepších podujatí v roku 2016
istotne patrilo aj stretnutie s hasičmi. Deti
z DO FÉNIX Čachtice sa stretli s pracovníkmi
požiarneho zboru Nové Mesto nad Váhom, kde
im príslušníci požiarneho zboru predviedli, ako
sa postupuje v teréne, ako prebiehajú záchranné akcie, či ako sa vyhľadávajú horľavé miesta.
Pre našich členov bol však vrcholom moment,
kedy si vedeli vyskúšať vlastnými rukami kontakt
s požiarnou technikou. Aj keď bola pre väčšinu
našich členov zatiaľ priveľká, mnohí sa začali pripravovať na budúce povolanie hasiča.

V

roku 2016 naši členovia navštívili aj múzeum
Ľudmily Podjavorinskej v Novom Meste nad
Váhom. Sprievodca mal pripravené ukážky diel
autorky takou formou, aby to aj naši najmenší pochopili, tiež články a zaujímavosti zo života
tejto veľkej spisovateľky. Dozvedeli sme sa viac o
jej živote, o jej práci a mali sme šancu nahliadnuť do jej kníh. Súčasťou podujatia boli aj krátke
hry a súťaže ohľadom návštevy. Návštevu sme
ukončili diskusiou o literatúre, kde sme sa naučili o tejto veľkej spisovateľke viac hravou formou
a nahliadli tak trochu viac do jej tvorby. Tento
deň v našich deťoch zanechal túžbu viac čítať aj
takúto literatúru a nadchol ich do hlbšieho poznávania našich spisovateľov.

Ď

alšie pravidelné podujatia Bratislava M-klub:
Kung Fu Camp, Denný športový camp, Mikuláš
na Gazárke, Výročie, Deň Detí, atď

PODUJATIA

ČACHTICE  124
 Stará Turá, SNP 149/56
 Zdenko Rábara

8 jednodňové
1 viacdňové
4 vzdelávacie

ČERVENÝ KAMEŇ  31
 Červený Kameň, 228
 Zuzana Gáborová

PODUJATIA
1 informačné
9 jednodňové
4 vzdelávacie

Fénixova múdra kniha

M

„Jeden skvelý otec je lepší ako sto učiteľov !“ (nórske
príslovie)

N

ajväčší dar aký dieťa môže dostať od svojho otca
je osoba, ktorá mu vždy verí a verila. V tomto duchu sme prežili príjemné júnové nedeľné popoludnie
spolu s ockami a celými rodinami Fénixákov v prírode, na horskej chate v Červenokamenskom chotári
v pohorí Bielych Karpát. Peši sme vyšľapali ku chate,
kde na Fénixákov a ich rodičov čakali spoločné hry,
pátranie po poklade, opekačka. Ockovia boli kráľmi
dňa. Obletovali ich detičky, maminy a užívali si pozornosť svojich najbližších. Vzdali sme poďakovanie

a úctu oteckom pri príležitosti ich Dňa otcov.
Bolo nám dopriate - a veru všetkého: zábavy,
radosti, oddychu, spolupráce, súťaží a dokonca
nám prialo i počasie. S oteckami sa deti zahrali
na pátračov, kde si spolu pomerali silu v rýchlosti, v schopnosti orientovať sa , založili oheň,
poznášali drevo, nechýbali hry pre rodičov,
streľba zo vzduchovky pre deti, ockov a maminy, dokonca bola i káva pre oteckov v prírode
a opekačka. Vytvorili sme rekord v najdlhšej
stonožke - pochytali sme sa za nohy a naša
spoločná stonožka merala 40 metrov ! Nechýbal ani futbal, venčeky z kvetov , hry s vodou
pri studničke, pozdrav pre otecka vyrobený
fenixakmi. Vedúca našej UO pripravila test vzájomného poznania sa manželov. Veľmi sa od srdca
na sebe nasmiali a veru veľa ráz sa zhodli v odpovediach... bolo cítiť medzi nami vibráciu lásky, porozumenia a pýchy otcov na svoje šikovné deti a pekné
manželky. Ockovia sú našimi ostrovmi istoty, silou a
ochranou. Sú nenahraditeľní v živote detí, ktoré ich
vrúcne a obetavo na záver dňa objali. Po vydarenej
akcii sme sa spokojne vrátili domov a tešili sa zo spoločne prežitého dňa.

arec – mesiac knihy sme oslávili hrou.
Jednotlivým základným kolektívom   sa
zadali úlohy, ktoré súvisia s knihou, čítaním
a literatúrou, pričom každý člen pomohol
minimálne pri zhromažďovaní materiálu
a podieľal sa na splnení úlohy. Deti zhromaždený materiál spracovali podľa zadania do
projektu a 2-členné družstvo ho predstavilo v záverečnej prezentácii pred ostatnými.
Odmenené bolo každé súťažné družstvo,
ktoré splnilo úlohu. Hodnotila sa tvorivosť,
nápaditosť, fantázia, spracovanie, prezentácia
a zapojenosť členov ZK do projektu. Napokon
bola vytvorená spoločná veľká kniha dokumentujúca priebeh i výstupy aktivity. Podujatie bolo príkladom toho, ako možno prepojiť
formálne vzdelávanie s neformálnym.

Pocitový chodník

D

eti sa v škole učia o živej aj neživej prírode
a vedia, že živé aj neživé prírodniny nájdu kdekoľvek v okolí. My sme chceli , aby si
sami vyskúšali, aké pocity vyvoláva v človeku,
keď sa bosý prejde po piesku, či smrekových
šiškách , alebo aký chladný je kameň, či ako
vie drevo zohrievať. Spoločnými silami detí,
vedúcich ZK i dobrovoľníkov z radov rodičov sme sa preto rozhodli postaviť pocitový
chodník. Výsledok všetkých príjemne prekvapil a dodnes chodník využívajú nielen naši
členovia, ale aj širšia verejnosť.

PODUJATIA

DUBNICA NAD VÁHOM  413
 Dubnica nad Váhom, ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967
 Soňa Kačíková

7 informačné
64 jednodňové
5 pobytové
5 viacdňové
9 vzdelávacie

PODUJATIA

HANDLOVÁ  263

5 informačné
45 jednodňové

 Handlová, Ligetská 1477/48
 Beata Deliová

3 viacdňové
8 vzdelávacie

V
Spoznávame Slovensko – Zuberec 28.5.2016

V

rámci spoznávania Slovenska sme sa my, handlovskí Fénixáci vybrali do Zuberca. Už ráno v
autobuse nás sprevádzala výborná nálada. Naša prvá
zástavka bola v Zuberci. Celé múzeum oravskej dediny ožilo a zaplnili ho poznania chtiví fénixáci. Všetko
by dobre dopadlo, keby sme si s Kikou nevyhliadli
oddych pri potôčiku pretekajúcom cez dedinku. Zložili sme si veci a Kika sa nadšene ozvala: „Mária skús
aká je ta voda úžasná!“. Ako povedala, tak sa stalo. O
malú chvíľku som už sedela v potôčiku, voda po pás
a kričala som na Kiku, že tá voda je naozaj suprová,
len trochu studená. Toto bola moja prvá kúpeľná
procedúra.

P

o návšteve Zuberca nás čakali Oravice. Táto malá
dedinka je významným strediskom turistiky v
oravskej časti Západných Tatier. Niektorí sa preto vybrali na turistiku. Druhá skupinka, kde som bola aj
ja, sa tešila na pobyt vo welness. Zabudla som aj na
studenú vodu v potoku, na veci, ktoré sa mi sušili v
autobuse a užívala som si sauny, vírivky, morské vlny
a horúcu vodu. Šťastie mi však neprialo, pretože
pri odchode z bazénov sa spustil taký lejak, že sme
nevideli ani na krok – uviazli sme vo vstupnej hale.

Keď dážď trochu ustal, pokúsili sme sa dostať do
autobusu. Všetci utekali a preskakovali mláky, iba
mne to bolo jedno. Veci boli aj tak mokré a zo
žabiek, čo som mala na nohách voda vytiekla tak
isto, ako aj natiekla. A toto bola moja tretia kúpeľná procedúra.

T

eraz sa už na tom všetci smejeme a ja som si
vyslúžili od Kiky novú prezývku POTOČNICA 

roku 2016 bol pre našu ÚO Handlová námestie Baníkov karneval vrcholom roka.
Podujatie malo celomestský charakter a určené
bolo deťom predškolského a školského veku a ich
rodičom. Karneval otvorili malé mažoretky so svojou choreografiou. Nasledovalo predvádzacie kolo
masiek, v zlatej bráne sa nám maličké princezné, zvieratká, víly a ďalšie masky predstavili. Ďalší
program karnevalu pozostával z tanečných kôl a
zábavných súťaží, o ktoré bol u detí veľký záujem.
Podujatie moderovala Viktória a Anička Timurové,
ktoré sa predviedli ako Mačka a Čmeliak. Svojej
moderátorskej úlohy sa zhostili priam bravúrne.
Podujatie malo dobrý priebeh, deti sa bavili výborne, masky boli pekne vypracované, nápadité.
Súťaže boli zamerané hlavne na zábavu a tanec
a tanec aj sprevádzal celé podujatie. Záujem o
karneval bol u verejnosti veľmi veľký. Pri organizácii podujatia pomáhali aj dobrovoľníci. Finančný
príspevok na podujatie poskytol MsÚ Handlová.

O

krem karnevalu sa v roku 2016 uskutočnili aj ďalšie akcie, napríklad „Poznávam svoje
mesto“ a „Akcia Špak“, ktoré sa snažili zábavnou
formou priblížiť témy ekológie a dôležitosť komunít deťom a mladým.

PODUJATIA

HANDLOVÁ NÁM. BANÍKOV
 Handlová, Námestie baníkov 3
 Mgr. Mária Soláriková

 165

1 informačné
10 jednodňové
1 viacdňové
5 vzdelávacie

PODUJATIA

HUMENNÉ  168

11 informačné
43 jednodňové

 Zemplínske Hámre, Hlavná 313/75
 Silvia Lišaníková

2 viacdňové
6 vzdelávacie

Deň rodiny

R

odina – pre nás všetkých tak dôležitá. Predstavuje zázemie a istotu. Mama, otec, súrodenci, babka, dedko a mnoho ďalších členov. Ale môže to byť
pre niekoho aj okruh priateľov a pre nás je to rodina
Fénixákov.

P

osledný júnový víkend sme v spolupráci s OÚ
v Nižnej Sitnici pripravili veľkú oslavu – Deň rodiny. Už od samotného rána sme horeli očakávaním,
či vôbec niekto príde. Pridalo sa k tomu aj slniečko
a vďaka nemu ortuť na teplomeri veľmi rýchlo stúpala. Stúpalo aj napätie a potom to prišlo. Prví zvedavci, maminy so svojimi drobčekami, celé skupiny
rôznych vekových kategórií. Dopoludnie patrilo najmä deťom, ale zasúťažili si aj rodičia ako ich náhradníci. Niekedy totiž bola pre drobčeka lopta ťažká,
alebo priveľká, alebo potrebovali trošíčku našepkať
pri vedomostnom kvíze. Aktivity, ktoré sme pripravili, boli naozaj pestré. Účastníci si mohli vyskúšať
svoju šikovnosť, zručnosť, ale aj fantáziu a vedomosti. Odmenení boli nielen tí najlepší, ale všetci, a to
aspoň opätovaným úsmevom.

Vianočná akadémia

Šachové Fénix dianie v Humennom

J

ednou z mnohých zaujímavých akcií pre mládež,
ktorú pravidelne organizujeme je súťaž s názvom
Fénix GRAND PRIX v šachu mládeže. O čo ide? Jedná
sa o sériu šiestich turnajov, kde vo vekových kategóriách do 8, 11 a 14 rokov súťažia ako chlapci tak i dievčatá
v kráľovskej hre. Tieto turnaje sú súčasťou celoslovenskej
súťaže Grandprix, ktorá v roku pozostávala zo šiestich
súťažných kôl. Sme veľmi radi, že aj naši mladí šachisti
majú možnosť zapojiť sa do tejto súťaže a reprezentovať
tak mesto Humenné a našu organizáciu na celoštátnej
úrovni. Kľúčom v tomto športe je predovšetkým tréning
a zanietenie. To humenským šachistom určite nechýba,
keďže na šachových krúžkoch ich trénuje takmer sto.
Humenská mládež má potenciál a vyrastá tu silná šachová generácia hráčov, ktorí už v prvom ročníku ovládajú okrem písania a čítania aj umenie kráľovskej hry.

Letný šachový kemp „Vesmírna rošáda“ v Kolonici

P

rečo tento názov? Nuž preto, že rošáda je jediný ťah
v šachu, keď hráč ťahá súčasne dvoma figúrami. Aj
počas kempu na astronomickom observatóriu v Kolonici sa účastník oboznamuje súčasne so šachovým majstrovstvom, ale aj s krásami a zákonitosťami hviezdneho
neba. Kempu sa pravidelne zúčastňujú mladí talentovaní šachisti z celého Slovenska. Šachový program je
bohatý, riešia sa diagramy, zapisujú a rozoberajú partie,
hrajú sa šachy aj naslepo a koná sa uzavretý turnaj o Kolonický pohár. Ani astronomický program nezaostáva,
pozoruje sa Slnko, Jupiter i Saturn, či rôzne iné objekty
hviezdnej oblohy. Každý deň sú na programe zaujímavé prednášky z astronómie a nočné premietania v planetáriu. Vyberáme sa i na výlet turistickou trasou Cesta
planét, ktorý sa končí futbalom. Pobyt nám spestruje aj
športová zložka, turnaj v šípkach, petangu, aktivity, bodovanie izieb, ranné rozcvičky, pamäťové a logické hry
a rôzne iné súťažné disciplíny, v ktorých každý účastník
zbiera cenné body.

V

ianočná akadémia je podujatie, ktorým DO FÉNIX V Humennom ďakuje v kultúrnom dome
svojim členom za celoročnú prácu a snaží sa získať
si pozornosť potenciálnych členov zaujímavým kultúrnym programom. Veselé hovorené slovo striedali ladné pohyby tanečníkov, vianočné pesničky a
skvelé výkony amatérskych hercov, ktorí svoj talent
predviedli pred početným publikom.
O prípravu i realizáciu podujatia sa postarali členovia ÚO. Svojou aktivitou sa zlepšili v mnohých aspektoch. Sami pripravili a spracovali program, zdobili
priestory, organizovali aktivity, propagovali podujatie, prezentovali svoju činnosť a zlepšili svoje vystupovanie na verejnosti.

PODUJATIA

HUMENNÉ ŠACHY  69
 Humenné, SNP 60/60
 Marianna Aľušíková

24 jednodňové
3 pobytové
7 viacdňové
4 vzdelávacie

PODUJATIA

JELKA  225

2 informačné
27 jednodňové

 Jelka, Školská 399/1
 Zuzana Kuldová

2 pobytové
8 vzdelávacie

Športom proti obezite

Ako sme oslávili medzinárodný
deň detí s Fénixom.

M

y, fénixáci, sme sa po prvýkrát zúčastnili výletu do Tarzánie - jedného z najväčších detských
lanových parkov na Slovensku, priamo v areáli AQUAREA – Čierna Voda.

P

o krátkej, ale veselej ceste sme plní očakávania
vystúpili pri lanovom centre. Každý netrpezlivo
očakával, kedy ho inštruktor pripraví a môže začať
liezť po lanách a prekonávať prekážky s dĺžkou 99m.
Všetci dostali výstroj a zdolali náročnú trasu a dokázali svoju odvahu a šikovnosť. Vytvorili sme skupinky,
a pokiaľ jedni zdolávali lanovú dráhu, na druhých
čakalo súťaženie v netradičných športových disciplínach, na rôznych stanovištiach. Väčší si urobili turnaj vo futbale. Zažili sme aj kŕmenie rýb v blízkom
rybníku. Tento sviatočný deň sme ukončili výbornou
opekačkou. Mňam!

N

akoľko je obezita v dnešnej dobe problémom
nielen u dospelých, ale aj u detí, rozhodli sme
sa proti nej aspoň trošičku zabojovať. Zaumienili sme si, že strávime aspoň jeden deň aktívnym
pohybom a snáď sa z toho stane aj tradícia. Našim
heslom bolo „pohyb, šport, hudba, zdravá strava a
dobrá nálada“. Najskôr sme si zahrali florball, potom nasledoval futbal a nakoniec sme náš športový deň ukončili jumpingom. Po hodine skákania
sme boli unavení, no napriek tomu nikomu z nás
nechýbala radosť z cvičenia a dobrý pocit z toho,
že sme niečo spravili pre svoje zdravie.

Let's dance vo Fénixe v Jelke!

S

me jednou z mála územných organizácií, ktoré
sa môžu popýšiť takouto záujmovou činnosťou,
akou je spoločenský tanec, a to máme už aj tanečné
páry, ktoré chodia na súťaže. Máme toľko záujemcov,
že sme museli vytvoriť novú skupinu pre najmenších
tanečníkov. Pravidelne každý piatok je našim tréningovým dňom, kedy sa učíme nové tance, kroky
a choreografie a prepotíme nejedno tričko. Tvoríme
jednu veľkú tanečnú rodinu a tešíme sa na každé
vystúpenie. Nereprezentujeme tým len nás a našu
územnú organizáciu, ale dúfame, že prispievame
k dobrému menu celej detskej organizácie Fénix.

PODUJATIA

KLENOVÁ  225
 Klenová, 111
 Emília Štofíková

24 jednodňové
1 viacdňové
8 vzdelávacie

N

PODUJATIA

KOŠICE  117

aša územná organizácia je trochu špecifická
/ deti s poruchamy pozornosti/ a preto sme
chceli našim deťom predstaviť netradičným spôsobom život a tvorbu spisovateľky Máši Haľamovej.
Vydali sme sa popri Štrbskom plese k domu ,kde
žila a tvorila Máša Haľamová, deti si užívali krásne
počasie a samozrejme prekrásnu scenériu a čo to
sa podučili. Samozrejme sme si nenechali ujsť ani
výhľady na krásne Tatranské štíty. Poprechádzali
sme sa okolo Štrbského plesa, navštívili sme jazierka lásky, poprezerali sme si skokanské mostíky.
Deti boli nadmieru spokojné a my dospeláci sme
sa tešili, že sme im mohli ukázať pýchu nášho malého Slovenska. Bola to jedna z vydarených akcií
a v budúcnosti chceme pokračovať v objavovaní
krás Slovenska

3 informačné
38 jednodňové

 Košice, Branisková 9
 Janette Šalachová

2 pobytové
1 viacdňové
8 vzdelávacie

M

edzinárodný maratón mieru je v Košiciach veľká udalosť, preto sme chceli, aby aj
naše deti skúsili maratónsky beh na vlastnej koži,
nasali atmosféru rozburácaného mesta a utužili
fyzickú kondíciu. Všetky účastné deti maratónsku
trať úspešne zvládli a veľkú radosť mali v cieli, kde
boli odmenení medailami. Možno aj medzi nimi
budú budúci maratónci a my budeme pyšní, že
sme ich takouto formou motivovali k športu.

R

ok 2016 bol plným rozličných podujatí, turistických, náučných, umeleckých, historických a všakovakých iných, preto je ťažké vybrať to, ktoré by
zatienilo všetky ostatné.

M

edzi nezabudnuteľné podujatia určite patrí výlet na Alpinku, kde sa deti priučili sprievodcovskému remeslu vo vlaku na historickej železnici, kde
označovali lístky, kontrolovali dodržovanie poriadku
a keď sa nikto nepozeral, potajomky vyskúšali aj
zapískať ako praví rušňovodiči. Na Alpinke sme potom pokračovali vo viac športovom duchu, turnajmi
v bedmintone, petangu a futbale, takže večer bola
celá posádka unavená ako praví rušňovodiči.

A

ko každý rok tak aj v 2016 sa uskutočnil Deň
Zeme, do ktorého sa zapojila aj naša ÚO. Popri prednáškach o ekológií a ochrane životného
prostredia sa mohli účastníci zapojiť aj prakticky
do tvorivých dielní, kde si svojpomocne vyrábali
z recyklovaných materiálov hračky a iné predmety.
Úspechom boli najmä zajačikovia vyrábaní z nepotrebných ponožiek naplnených ryžou a taktiež
antistresové loptičky z múky a balónov. Kreativite
sme teda naozaj mohli popustiť uzdu a v tento Deň
Zeme sa vzdelávať nielen teoreticky ale aj prakticky.

PODUJATIA

KOŠICE-BARCA  22
 Košice, Zemplínska 28
 Helena Szepesiová

8 jednodňové
4 vzdelávacie

KOŠICE-DRUŽICOVÁ  100

PODUJATIA

 Košice, Jantárová 4
 Mária Chomová

15 jednodňové

Košice – Európske mesto športu

1 viacdňové

P

ri príležitosti získania významného európskeho
ocenenia Košice – mesto športu 2016 sme prijali
pozvanie pána primátora Košíc Richarda Rašiho,
aby sme mestu predstavili jednu zo športových
aktivít, ktorým sa môžu občania v meste venovať.
Pre nás to bola veľká pocta a preto v piatok dňa
22.07.2016 naša Základná organizácia Fénix Košice-Sever spolu so športovým klubom Rozlomity
pripravila športovú lezeckú šou na Hlavnej ulici
v Košiciach. Predstavili sme naše aktivity – lezenie
s lanom na umelej stene a bouldering – liepanie.
Okoloidúci si tak mohli nielen pozrieť, ale aj priamo vyskúšať lezenie spolu s nami.

4 vzdelávacie

Š

portovú akciu podporil Rozlomity klub Košice
a Košice - Európske mesto športu 2016

Kontaktné zvieratká a deti

V

júli 2016 sme počas letných prázdnin zavítali
do mesta Liptovský Mikuláš. Navštívili sme kontaktnú ZOO za mestom , kde mali deti možnosť
pozrieť si viaceré druhy zvieratiek – teráriové zvieratká, voľne žijúce zvieratká – kozy, ovce, somáriky,
kone, lamy, ale aj vtáky, kunu, veveričku. Najviac
nás zaujali mláďatká tigra a medveďa, ktoré sme
mohli pohladkať. Počas návštevy nám dal personál krátky komentár k jednotlivým druhom zvierat.
Bolo to úžasné, byť zvieratkám tak nablízku s možnosťou pohladkať ich. Boli také krehké a krásne!
Deti strávili čas vonku na čerstvom vzduchu, spoznali nové druhy zvierat a využili svoje teoretické
znalosti aj prakticky. Po návšteve ZOO sme si boli
zajazdiť na motokárach, kde sme zažili adrenalín
z pretekania a šoférovania. Počas motokár sme posilnili ich vzťah k športovým aktivitám.

Čistíme okolie:

V

tento slnečný deň sme sa vybrali s deťmi k
rieke Hornád zbierať odpad, ktorý tam nechali
ľahostajní ľudia. Všetci sme boli vystrojení ochrannými rukavicami a igelitovými taškami. Deti nachádzali veľa rôznorodého materiálu, ktorí kládli do
vriec. Ešte chvíľu sme pobudli pri rieke a pozorovali
okolie, stromy naklonené nad hladinou, kačice, rybky a dýchali sme čerstvý vzduch. V závere sa deti
zapojili do rozhovoru o ochrane prírody a každé
dieťa si našlo svoj ligotavý kamienok ako diamant.

Sadíme semienka:

V

úvode sa deti oboznámili so sadením semienok rôzneho druhu, ktoré sa vykonáva v jarnom
období. Všetky deti mali pripravené kelímky alebo
fľaše do ktorých spolu s vedúcou učiteľkou kládli
zeminu, do ktorej sadili semená/fazuľu, hrášok, a
iné druhy/. Ešte raz sme posypali zeminou a poliali vodou, bez ktorej by nám to nerástlo. Fľaše so
semienkami sme uložili na okno a denne sme ich
polievali a tešili sa z každého nového púčika.

PODUJATIA

KOŠICE-SEVER  32
 Košice, Galla centrum, Študentská 1
 doc. Ing. Katarína Pukanská, PhD.

1 informačné
8 jednodňové
6 pobytové
4 viacdňové

KOŠICE-ZÁPAD  66
 Košice, Považská 16
 Jaroslava Kopčáková

PODUJATIA
52 jednodňové
1 pobytové
1 viacdňové
13 vzdelávacie

M

edzi obľúbené aktivity členov a priateľov našej
územnej organizácie nepochybne patrí turistika. A keďže v našom kraji je nespočetne veľa turistických chodníkov a neprebádaných lesov, snažíme
sa spojiť príjemné s užitočným, zdravé s náučným
a vybrali sme sa na znova túru. Autobusom sme sa
previezli z Košickej Belej do Zádielu a tu sme pokračovali už pešo. Počas cesty lesom sme určovali rastlinky, videli sme užovku, obdivovali sme skalné útvary, a preto nám cesta rýchlo ubiehala. Po príchode k
rekreačnému stredisku sme sa občerstvili, oddýchli
si a nasledovala cesta späť. Domov sme prišli šťastní
a príjemne unavení. Sme radi, že v našom kraji nám
príroda ponúka toľko možností.

Po stopách strateného zajačika

A

V

kciou „Plťky“ sme v roku 2016 zaujali nielen
milovníkov vody, ale aj nadšencov našej kultúry, kedy sme sa vybrali ku rieke Hornád objavovať
vytrácajúce sa remeslo plťkárov. Po krátkej inštruktáži sme sa pustili do vody a nasledoval deň plný
výziev, mokrého oblečenia a smiechu. Rekreačné
stredisko Anička je miesto pre deti, kde môžu zažiť
či objaviť niečo nové a preto sa aj my z DO Fénix
budeme tešiť na ďalšiu návštevu.

jeden jesenný víkend sme sa vybrali po stopách
strateného zajačika na košickú vyhliadkovú vežu
spolu s rodičmi, pani učiteľkami, kamarátmi - malými i väčšími. Začiatok stopy strateného zajačika bol
pri vstupe do lesa, no my sme celou cestou plnili
pripravené úlohy, videli sme rôzne stopy zvieratiek,
zažili sme kopec dobrodružstiev, zábavy a čakal nás
za odmenu aj ohník a plnenie bruška dobrotami.
Kto mal veľa sily, mohol ísť ešte navštíviť areál košického hradu s množstvom zaujímavostí a pokladov.
Tešíme sa opäť o rok!

Keramikársky kurz pre všetky generácie

P

očas pravidelných stretnutí sa stretávali rôzne generácie keramiky-chtivých rúk pri práci s hlinou.
S našou milou tetou keramikárkou sme sa dozvedeli
najprv trochu teórie, zoznámili sme sa s pracovnými nástrojmi, skúšali sme miesenie hliny a postupne sme prešli aj k príprave prvých výrobkov rôznymi
technikami. Postupne sme tvorili, zdobili a pod našimi rukami rástli výrobky, ktoré schli, neskôr putovali
do pece a nakoniec opäť k nám, aby sme ich vymaľovali a dozdobili. Veľa smiechu, fotiek, dobrej nálady
a milých ľudí na jednom mieste!

PODUJATIA

KOŠICKÁ BELÁ  63
 Košická Belá, 295
 Katarína Danielová

40 jednodňové
4 vzdelávacie

KRÁĽOVÁ PRI SENCI  63

PODUJATIA
4 informačné

Čo s knihou? - týždeň hlasného čítania

17 jednodňové

 Kráľová pri Senci, 179
 Darina Deáková

P

odujatie Čo s knihou ukázalo deťom, aké je
dôležité venovať sa čítaniu, o čo všetko dokáže
obohatiť kniha jednotlivca a kolektívy. Celé podujatie bolo realizované za účelom participácie detí
na činnosti - sami tvorili a vymýšľali, čo všetko by
s knihou mohli spraviť. Každé dieťa dostalo knihu,
ktorú malo prečítať. Po prečítaní knihy sa deti stretli
na úvodnom stretnutí, na ktorom navrhovali ďalší program. Preto, že boli do programu zaradené
mladšie aj staršie deti, pomáhali si navzájom pri realizácii programu. Celkovo boli deti rozdelené do 7.
skupín, pričom každá mala za úlohu porozprávať sa
o obsahu a vytvoriť niečo, čo súvisí s danou témou
- výtvarné dielo, divadelné predstavenie, tvorivé dielne, čítanie s porozumením, napísať podobný dej,
a pod. Staršie deti mali za úlohu čítať s mladšími,
deti sa učili spolupracovať a navzájom si pomáhať.
Akcia bola zameraná na zvýšenie záujmu o čítanie.
Deti sa stretli každý deň, starší čítali mladším a spolu potom vypracovali pracovné listy, ktoré sa týkali
prečítaného. Išlo teda aj o zdokonaľovanie čítania s
porozumením.

4 vzdelávacie

Na potulkách:

V

rámci nášho spoznávania okolitých okresov sme
navštívili Lozorno. Nad dedinou sa nachádza
vodná nádrž, z ktorej vyteká „Suchý potok“ krížom
cez dedinu. Pri vodnej nádrži sme sa stretli s členmi
Klubu mladých z Lozorna. Pripravili pre nás Rybárske popoludnie, keďže práve na tomto mieste sa
konajú Rybárske zábavy. Porozprávali sme sa o činnosti Klubu mladých a predstavili sme im činnosť
našej organizácie. Toto stretnutie sa uskutočnilo
vďaka dobrým kontaktom našej vedúcej Betky Krajčovičovej. Nad vodnou nádržou je turistická cesta,
ktorou sme pokračovali k ďalším dvom vodným
nádržiam cez krásnu krajinu Malých Karpát do chatovej oblasti Košarisko, ktorá patrí k obci. Turistickou
vychádzkou sme zakončili príjemný deň

Detské práva v rozprávkach Cesta začarovaným lesom

O

ddiel včielok sa tento rok opäť rozhodol priblížiť
svojím kamarátom detské práva prostredníctvom začarovaného lesa. Vytvorili si v okolí základnej
školy jednotlivé stanovištia, kde deti mali možnosť
súťažiť a takouto netradičnou formou sa vzdelávať.
Fénixáci sa tento rok prezliekli za obľúbené rozprávkové postavičky. Deti boli nadšené, dostali kartičku
kde si zaznamenali svoje úspechy a na záver sa to
všetko vyhodnotilo. Ani jedno dieťa neodišlo bez
malej pozornosti.

Sme kráľovské deti:

P

odujatie bolo organizované v spolupráci s obcou a miestnymi podnikateľmi z príležitosti
MDD. Uskutočnilo sa na miestnom ostrove Sigótka.
Okrem športových aktivít bola pre deti pripravená
cesta rozprávkovým lesom, detské hody, divadelné
predstavenie, tvorivé dielne, vystúpenie detských
súborov. Na záver sme si všetci zatancovali na detskej diskotéke. Bolo nám výborne, doobeda sme súťažili, poobede oddychovali a cítili sa skvelo. Nabudúce ideme určite zas!

PODUJATIA

KRÁSNO NAD KYSUCOU  599
 Krásno nad Kysucou, 9. mája 1430
 Beáta Šramková

55 jednodňové
1 pobytové
8 vzdelávacie

KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE
 Krásnohorské Podhradie, Pokroková 199
 72
 Jarmila Gaálová

Psík pomocník

PODUJATIA

T

14 jednodňové

ohtoročný Medzinárodný deň nevidiacich sme si
s deťmi pripomenuli návštevou Slovenskej knižnice
pre nevidiacich Mateja Hrebendu, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku. Na úvod nám porozprávali o
živote M. Hrebendu. Bol to nevidiaci šíriteľ knižnej kultúry na Slovensku a svojím pôsobením je príkladom
vzácnej symbiózy nevidiaceho človeka v službách
duchovnej kultúry slovenského národa. Dozvedeli sme
sa ako taká kniha vyzerá a vzniká pre ľudí so zrakovým
hendikepom. V knižnici tam nájdu ľudia knihy v Braillovom písme. Novinkou nie sú ani takzvané zvukové
knihy. Deti sa zoznámili s priestormi knižnice, vypočuli
si krátku rozprávku a výklad tety knihovníčky. Prvýkrát
videli nahrávacie štúdio aj výrobu takýchto kníh.

4 vzdelávacie

Ď

alší deň deti čakalo prekvapenie. Svojou návštevou
spestrili a urobili nezabudnuteľným p. Andrea Mirgová a p. Monika Katónová a ich fenka Cathy . Formou
zážitkových aktivít poodhalili bežný život a problémy,
s ktorými sa stretávajú nevidiaci ľudia v každodennom
živote. Deti si aspoň na chvíľu „vyskúšali“, aké ťažké je
byť nevidiaci. Na záver sme sa všetci zhodli, že zrak je
pre nás veľmi dôležitý a musíme si ho chrániť.

Jaskyne Slovenského krasu

S

lovenský kras patrí v rámci územia Slovenskej republiky medzi územia s najvyšším
stupňom ochrany. Od 1. marca 2002 je zaradený medzi deväť národných parkov. Niet divu, že
vyniká krásami živej aj neživej prírody. Okrem
bohato zastúpenej flóry a fauny, je tu i množstvo
horizontálnych a vertikálnych jaskýň. Z početných jaskýň tohto národného parku sú verejnosti
sprístupnené len štyri: Jasovská jaskyňa, Gombasecká jaskyňa, Krásnohorská jaskyňa a Jaskyňa
Domica. Fénixáci postupne spoznávajú aj podzemné krásy Slovenského krasu. Počas minulého roka sme navštívili jaskyňu Domica, ktorá
je jediná jaskyňa na Slovensku, v ktorej je možné zažiť aj podzemnú plavbu na loďke. Bohatú
kvapľovú výzdobu a zážitok z člnkovania, majú
mnohí naši Fénixáci určite ešte čerstvo v pamäti.
Nemalým zážitkom je i návšteva Krásnohorskej
jaskyne. Každý návštevník sa môže stať na malú
chvíľu jaskyniarom v plnej výzbroji, ktorú mu poskytnú prevádzkovatelia jaskyne. Toto podzemné
bludisko má nádych nedotknuteľnosti, nie je tu
zavedená ani elektrina, a tak návštevník uvidí len
to, na čo si posvieti. Presun po traverzoch a rebríkoch síce vyčerpá telo, ale určite naplní dušu.
Vrelo odporúčame všetkým Fénixákom prísť do
nášho kraja a spoznávať jeho krásy.

Folklór nás spája

P

od týmto názvom sa uskutočnilo podujatie, ktoré umožnilo deťom z Venčeka spoznať iné deti
s rovnakou láskou k folklóru. Spolu s členmi DFS Mladosť z Pohorelej prežili dva krásne dni najskôr v máji
u nás v starobylej Levoči. V júni si stretnutie zopakovali
v prekrásnej rázovitej obci Pohorelá. Boli to stretnutia,
na ktoré sa nezabúda.

Jesenné čarovanie

P

očas krásneho popoludnia sa stretli malí Fénixáci,
aby sa trochu potrápili a vyčarovali z tekvíc nádherné ozdoby. Svetlonosy, domčeky, loďky postupne
ozdobili celú chodbu. Najväčšia radosť zažiarila v očkách, keď sa rozsvietili všetky tekvičky.

PODUJATIA

LEVOČA  250
 Levoča, ZŠ, Francisciho 11
 Mgr. Zuzana Dovalová

35 jednodňové

PODUJATIA

LUČIVNÁ  64

1 informačné
21 jednodňové

 Kežmarok, I.Stodolu 2292/16
 Alena Vavrová

4 vzdelávacie

Kolobežka

„Š

portom k zdraviu“, povedali sme si s deťmi kolektívu Lúčik a začali sme sa pripravovať na dopravno-športovú súťaž Kolobežka. Každoročne sa na
ňu deti tešia a samozrejme, keď zmizne sneh a ulice
sú pripravené na jazdu na kolobežkách a bicykloch,
tak začnú aj trochu trénovať, aby sa na tejto súťaži umiestnili čo najlepšie. Tento školský rok sa súťaž
konala 24.5.2017. Už ráno deti prichádzali do MŠ na
svojich dopravných prostriedkoch. V triede sme si
ešte zopakovali pravidlá cyklistov na ceste. Potom
sme sa spolu premiestnili na miesto súťaže, označili sme štart a cieľ, rozdelili deti do súťažných dvojíc,

P

očas letných prázdnin sme prvýkrát zorganizovali EduFénix camp v Tornali. Počas campu sme
si zdokonaľovali angličtinu a plávanie. Väčšinu času
sme trávili na kúpalisku, kde sme hrali rôzne hry, aj
v angličtine. Nechýbali tvorivé dielne, športová Fenixiáda, Minitalent Fénixu, diskotéka naopak a veľmi
vychválená jazda na koni. Spoznávali sme mesto, jej
históriu a vyhľadávali sme pamiatky. Po úspešnom
týždni sme sa vrátili domov opálení ako od mora
a plní zážitkov.

P

odporovali nás: Pass-SK s.r.o. zo Spišskej Novej Vsi
a jej konateľ: Peter Andrikowský.

či trojíc- podľa veku. Vyskúšali si prvé nesúťažné
kolo a potom sa už súťaž mohla začať. Deti sa
navzájom povzbudzovali, pani učiteľky zapisovali
výsledky a dozerali na správny priebeh Kolobežky.
Na záver boli vyhlásené výsledky vo všetkých troch
vekových kategóriách. Deti dostali diplomy, ceny
a samozrejme medaile.

Mám básničku na jazýčku

P

od týmto názvom sa konala recitačná súťaž
detí Lúčika. To, že jazýčky detí sú neúnavné,
o tom sa my dospelí presviedčame každý deň.
V spolupráci s rodičmi, sme pripravili súťažné dopoludnie, kde sa deti prezentovali recitáciami svojich obľúbených básní. Každý sa snažil podať čo
najlepší výkon, za čo si aj navzájom pekne zatlieskali. Najlepší recitátori boli odmenení diplomom
a cenou .Všetky deti si za svoju básničku zaslúžili
sladkú odmenu.

PODUJATIA

MLYNKY  58
 Hnilec, Hámor 27/38
 Michaela Revajová

12 jednodňové
2 pobytové
8 vzdelávacie

NOVÁ DUBNICA  337
 Nová Dubnica, Komenského sady 17
 Miroslav Zavacký

PODUJATIA
3 informačné
68 jednodňové
2 viacdňové
11 vzdelávacie

S fénixom vo väznici.

P

resne tak – Miklušovu väznicu v Košiciach sme
navštívili dnes 1.10.2016. Milá pani sprievodkyňa
nás previedla rýchlou históriou tejto väznice, porozprávala nám zaujímavosti o nej a aj o popravách
realizovaných v nej. Vyskúšali sme si ako sa ležalo na
samotke, navštívili sme aj katovu komnatu, obdivovali historické grafity, ktoré vo väzení zanechali ich
bývalí návštevníci. V podzemí sme zažili riadnu tmu
a výskajúc sme prebehli aj chodbami, ktoré teda
veľa priestoru neposkytovali. Čo dodať, tešíme sa
žijeme práve v tomto storočí!

Halloweenske tekvice.

K

oncom októbra sme sa rozhodli ukázať šikovnosť našich fénixákov. Podarilo sa nám vyrezať
krásne tekvice a sprievodom v maskách sme ich
umiestnili v obchodoch nášho mesta .

Aj turistikou je človek živý.
Zimný výstup na Strážov

T

radičným podujatím - 13. uskutočnených
ročníkov – v našej organizácii je Zimný výstup
na najvyšší vrch Strážovských vrchov 1213 m n. m.
vysoký Strážov. V rôznom počasí, so záľahou snehu, inokedy zas troch blatisto, avšak zakaždým
sme vrchol v dobrej nálade všetci zdolali. Príjemná cesta na vrchol v krásne zasnežených lesoch,
nádherné výhľady na okolitú krajinu, a zostup do
rázovitej dedinky Čičmany vždy potešia. Na viacerých ročníkoch sa zúčastnili aj pracovníci ústredia, priatelia fénixáci zo Starej Turej, Krásna nad
Kysucou a Dubnice nad Váhom.

N

apriek dnešnej uponáhľanej dobe sa medzi
nami – fénixákmi , nájdu aj takí, ktorí si radi prevetrajú hlavu na čerstvom vzduchu. Podarilo sa nám
navštíviť množstvo miest napr. Tatranskú Javorinu,
Háj a Turniansky hrad. Z Muráňa sme dovideli až na
Kráľovu Hoľu,ale nevynechali sme ani lokálne zaujímavosti ako Plešiveckú planinu či Ostrý vrch.

PODUJATIA

ROŽŇAVA  120
 Rožňava, Zakarpatská 22
 Etela Bučeková

1 informačné
31 jednodňové
3 viacdňové
4 vzdelávacie

SLÁDKOVIČOVO  120
 Sládkovičovo, Školská 1090
 Pavol Macura

Heppening v prírode

T

radičné stretnutie v predvečer 1.mája sa uskutočnilo v prírodnom skanzene Relax Čierna
voda. Spoločným stretnutím si naši členovia všetkých vekových skupín spolu so svojimi vedúcimi
oddielov pripomenuli 25. Výročie vzniku DO Fénix.
Boli ocenení naši aktívni spolupracovníci. Účastníci prežili nádherný jarný deň v prírode, ktorý bol
ako stvorený na piknik, hry a súťaže. Nechýbalo ani
bohaté občerstvenie a spoločný spev obľúbených
piesní.

PODUJATIA

Letný festival „Neighbors without borders“

L

1 informačné

etný festival „Neighbors without borders“ realizovala Detská organizácia Fénix v dňoch 15.- 19.augusta 2016 na Sninských Rybníkoch v zariadení
Vihorlat Rezort. Projekt bol podporený prostriedkami Višegradského fondu a zapojili sa do neho
štyri krajiny - Maďarsko, Česko, Poľsko a Slovensko.
Keďže išlo o festival generácií, účastníci boli od 5
do 81 rokov a v rámci aktivít si navzájom predstavovali jednotlivé krajiny, ich kultúru, tradície, remeslá.
Zaujímavé boli tvorivé dielne tkania na krosnách a
krosienkach, kde si pod dozorom Mgr. Talarovičovej

31 jednodňové
3 viacdňové
4 vzdelávacie

Ľ. vyrobili tkané koberčeky, resp malé kapsy z
látkových materiálov. Zúčastnili sa aj poznávania
okolia - návštevou dreveného kostolíka v Kalnej
Roztoke s vynikajúcim odborným výkladom
miestneho duchovného Tomáša Metýľa. Taktiež
návšteva replík objektov ekomúzea v prírode
«Podoby ohňa» v Zemplínskych Hámroch ich
uchvátila svojou históriou železiarstva v pohorí

Vihorlat. Poslednou celodennou športovou
aktivitou bola Olympiáda V4, kde si svoje sila
porovnali starší i mladší. Realizovaný projekt splnil
svoj cieľ a účastníci odchádzali domov spokojní
so stravou a ubytovaním v prekrásnom prostredí.
Je pravdepodobné, že sa aj v budúcom lete
uskutoční podobný festival, no v inej partnerskej
krajine, v rámci cezhraničnej spolupráce. Avšak
tento ročník bol bezpochyby úspechom pre všetky zúčastnené krajiny

River Camp Hron 2016

S

plav Hrona celé desaťročia absolvovali stovky
našich detí. Teší nás, že táto krásna vodácka tradícia ešte žije. Na jeden úžasný týždeň od 13.- 17.júla
2016 sa aj tento rok vydali takmer tri desiatky po romantike a dobrodružstvu túžiacich detí a mladých
ľudí, spolu so svojimi vedúcimi splavovať Hron.
Horúce počasie, rýchla voda a spoľahliví kamaráti
všetkým priniesli hromadu zážitkov, na ktoré sa nezabúda. Pre všetky deti je dobré vyskúšať si na pár
dní, ako sa žije bez pohodlia našich domovov a servisu obetavých mamičiek. Všetci sme si užili krásnu
slovenskú prírodu, dobrých kamarátov, zabojovali
sme s divokou vodou a vyskúšali sme na vlastnej
koži, ako sa žije v divočine. Na vlastné oči sme sa
presvedčili, že najkrajšie stromy sú na Horehroní a
že v dobrej partii sa všetko zvládne.

PODUJATIA

SNINA  599
 Snina, Gagarinova 1559/4
 Jozef Talarovič

10 informačné
59 jednodňové
1 pobytové
11 vzdelávacie

SNINA POLONINY  403
 Snina, Kukučínova 2045
 Marek Minčič

PODUJATIA
6 informačné
42 jednodňové
12 pobytové
1 viacdňové
15 vzdelávacie

V
Balkán nie je balkón

N

aše pravidelné podujatie sa začína vždy po
vysvedčení a zúčastňujú sa ho už tradične
malí i veľkí. Keď nasadáme do autobusu vieme,
že nás čakajú dva slnečné týždne plné radosti,
šantenia, dobrodružstiev, hier ale samozrejme
i oddychu. Naša cesta začína poznávaním krás
a unikátov Srbska a Macedónska, a smeruje až
na piesočnaté pláže azúrovo-modrého Iónskeho
mora, kde sa dosýtosti vyšantia aj tí najenergickejší. Všetci sa stávame jednou veľkou rodinou,
ktorá drží spolu.    

Stovežatá Praha

M

áj je nielen časom lásky ale v našej ZO je to
mesiac návštev Prahy. A prečo návštev? Pretože tam pre obrovský záujem ideme hneď dvakrát, pričom stále až s 50 člennou skupinou detí
a teenagerov. Na oboch našich výletoch mrkneme očkom na všetky najkrajšie pamiatky mesta,
nezabudneme navštíviť ZOO a samozrejme sa
neustále túlame malebnými uličkami „mesta
Pražského“. Nás to proste stále baví.

októbri sme realizovali podujatie v našej územnej
organizácii zamerané na dopravu a správanie sa
na cestách. S majiteľom dopravného ihriska v Sobranciach sme sa dohodli, že sa podujatia zúčastnia deti a
aj niekoľko rodičov. Príprava prebiehala už pred podujatím. Konala sa prednáška ako sa správne správať
na cestných komunikáciách. Účastníci sa zapojili do
hier, súťaží i diskusie. Deň bol plný zábavy a poučenia.
Deti sa učili význam dopravných značiek, osvojovali si
bezpečné správanie na cestách a mimo iné skúsili aj
špeciálne kolobežky.

M

ikulášske posedenie nebolo tradičné ako každý
rok len o dávaní darčekov Mikulášom ale tohto
roku sme si pripravili Mikulášsku párty. Pozvali sme
deti aj rodičov, najali sme Mikuláša , ktorý odmenil
všetky deti. Deti sa zabavili, zasúťažili a zaspievali. Proste skvelá zábava. Takýmito podujatiami sa nám darí
získavať čoraz viac členov i vedúcich kolektívov. Deti sa
počas nich neformálne vzdelávajú a úprimne nám povedzte, kto nemá rád Mikulášske sladkosti 

PODUJATIA

SOBRANCE  90
 Sobrance, 2. ZŠ Komenského 12
 Jaroslava Surovcová

1 informačné
23 jednodňové
4 vzdelávacie

STARÁ TURÁ  63
 Stará Turá, SNP 266/1
 Peter Ištoňa

PODUJATIA
1 informačné
11 jednodňové
2 pobytové
2 viacdňové
4 vzdelávacie

Vandrovanie s rozprávkou,
Donovaly 7. – 14. 8. 2016

V

raj deti menej čítajú ako kedysi. Aj preto sme
si zvolili ako námet nášho týždňového letného
pobytu na Donovaloch túto tému. V rámci pestrého
turistického a poznávacieho programu sme využívali
predovšetkým pobyt v nádhernej prírode, ale večerné
chvíle sme venovali rozprávkam slovenského rozprávkara Pavla Dobšinského. Spoločné čítanie, kvízy,
autorské dielka a samozrejme divadelné scénky nám
vyplnili takmer každú voľnú chvíľku. Záverečný „galaprogram“ v maskách rozprávkových hrdinov už bol
iba vyvrcholením celého snaženia. Spoznali sme ďalší
nádherný kraj Slovenska, radi budeme spomínať, že
aj slovenské ľudové rozprávky boli pri tom.

Pavúkov jarok, Stará Turá 2.4.2016

V

eľmi máme radi prvé jarné prechádzky, keď
začínajú zo zeme vykukovať prvé rastlinky. Ani
nie pol hodinky turistickej chôdze od nášho mesta
sa nachádza jedno z troch prírodných chránených
území Pavúkov jarok. Je to fantastický vytvor prírody,
kde nenápadný potôčik vytvoril meandre, v ktorých
sa darí rastlinám aj zvieratkám. A čo je ešte zaujímavejšie, nevedie sem ani žiadny oficiálny chodník.
Chodíme sem pravidelne práve vtedy, keď sa to po
zime začína zobúdzať. Vody je ešte dostatok, prejsť
je niekedy problém, ale sme kamaráti, pomôžeme si.
Predierame sa húštinami, vo vzduchu je cítiť omamná vôňa medvedieho cesnaku, ktorý tu rastie na
každom kroku. Zastavíme sa pri nenápadnom vodopáde s vymletým jazierkom, kde radi oddychujeme
a konzumujeme, čo nám doma nabalili. Skončíme
na brehu priehrady Dubník, kam sa tento nenápadný potôčik vlieva. Veríme, že
tento neporušený kút panenskej prírody
vydrží ešte dlho.

Letné pobytové podujatie v Čechách –
Adršpašské, Teplické a Broumovské skaly

T

uristický chodník vedie sústavou nádherných skalných
útvarov, na ktorých príroda zanechala svoju fantáziu. Hneď
na začiatku trasy narazíte na Strážcov skál, nasleduje Orlie
hniezdo a za ním jeden z najkrajších útvarov Džbán, ktorého
ucho má tvar delfína. Nasleduje Krakonošova leňoška a za
mostíkom cez riečku Metuje číha už jeden z najfotografovanejších a najimpozantnejších útvarov – Homoľa cukru. Stojí
doslova na svojej špičke a človek má dojem, že dlho už stáť
nebude.

V

o veľmi peknom prostredí Broumovska zažili Fénixáci
krásnych sedem letných dní, počas ktorých všetci dostali
priestor prejaviť sa pri spoločenských hrách alebo diskotéke
pri ohni, v súťažiach športových, klasických i netradičných.
Všetci sme odchádzali domov s množstvom krásnych spomienok, ktoré sa tiež určite uchovali na stovkách fotografických snímok.

Turistika po Orave

S

lovensko je známe veľkým množstvom krásnych prírodných regiónov. Jedným z nich je aj Orava. Rázovitá a
idylicky pôsobiaca Orava rozkladajúca sa v oblasti najsevernejšieho miesta Slovenska je regiónom, ktorý mal potenciál
osloviť aj nás - priaznivcov turistiky a potuliek po prírode zo
ZO Fénix Trebišov. Výlet na hrad, k Oravskému moru, Skanzen
na brehoch Studeného potoka v Brestovej pri Zuberci, Mlynica, krčma u Mlynára a mnohé ďalšie boli zastávkami našej
výpravy po Orave, ktorá bola naplnená zážitkami doslova od
A po Z. Nadšení boli nielen naši mladí ale aj skúsenejší turisti
si prišli na svoje pri množstvách výhľadov a prírodných úkazov
jedinečných pre túto oblasť. Počas troch turistických dní sme
skutočne videli veľa krásneho, krásneho z histórie i súčasnosti,
krásneho z našej nádhernej prírody.
Za všetky turistické akcie, ktoré v priebehu roka uskutočňujeme sa chcem poďakovať dlhoročnému členovi ZO Fénix Trebišov, môjmu synovi Erikovi Telepovskému - Pragmatic Mates
s.r.o., ktorý nám pomáha pri realizácii podujatí aj finančnou
dotáciou a príspevkami 2%.

PODUJATIA

TREBIŠOV  33
 Trebišov, Hodvábna 1291/1
 Miroslav Telepovský

9 jednodňové
1 pobytové
4 viacdňové
5 vzdelávacie

TRNOVEC NAD VÁHOM  143
 Trnovec nad Váhom, Okružná 925
 Eva Klincková

PODUJATIA
13 jednodňové
1 pobytové
1 viacdňové
4 vzdelávacie

Z turistického zápisníka ÚO
Fénix Trnovec nad Váhom

V

yužili sme krásny slnečný sobotný deň a navštívili
utešené údolie, v ktorom sa nachádzajú romantické ruiny Hrušovského hradu, ktorý je jedným z
mála hradov na Slovensku, ktorý neustále menil majiteľov, až zostali z neho len ruiny. Dnes sa o hrad stará skupinka nadšencov, ktorí mu venujú všetok svoj
voľný čas a len im môžeme ďakovať, že ruiny Hrušovského hradu sú v takej podobe ako ich poznáme
a môžeme ich navštevovať. Cestou domov sme sa
zastavili v Zubrej zvernici v Topoľčiankach, kde prvoradou úlohou je chov zubra hrivnatého.

M

ali sme šťastie a prišli sme práve v dobe kŕmenia, takže sme si zubra mohli poriadne
obzrieť, čo bol pre všetkých naozaj zážitok.

P

rvú májovú sobotu sme sa vybrali do neďalekej Bratislavy. Navštívili sme Bunker BS 8
Petržalka Kopčany, najväčší a najsilnejšie vyzbrojený ťažký objekt v Bratislave.

D

ňa 31.05. 2016, deň pred MDD sme deťom
chceli urobiť radosť. V tento deň sa telocvičňa
premenila na triedu. Namiesto cvičenia sa robili
pokusy.
Pre mladších členov bola pripravená zábavná chémia s rôznymi zaujímavými experimentami. Vyrobiť
si sliz či pohylblivý piesok, tak aj toto si deti odskúšali. Starší žiaci mali možnosť spoznať chémiu aj
prostredníctvom zaujímavých pokusov. Takýmto
spôsobom prešli prierezom učiva chémie od šiesteho po deviaty ročník.
Aj takýmito akciami sa snažíme priblížiť deťom
chémiu a vzbudiť o tento predmet záujem.

Športvý deň

K

aždoročne sa v našej obci koná športový deň, na
ktorom sa zúčastnila aj naša ÚO Abecedko. Deti
na toto podujatie prišli spolu so svojimi rodičmi.
Vedúci mali pripravené súťaže nielen pre deti, ale
aj pre rodičov, ktorí súťažili so svojimi ratolesťami.
Boli rozdelení do dvoch družstiev, kde každé získavalo body. Na záver súťaží sa spolu zahrali spoločnú
kruhovú hru a všetky deti boli odmenené nielen
sladkosťami, ale aj vecnými predmetmi- hračkami.

Deň detí

S

deťmi Fénixákmi sme si pripravili krásne popoludnie pri príležitosti sviatku Dňa detí. Deti si
priniesli prilby, reflexné vesty, dopravné prostriedky
a spolu s vedúcimi oddielov sme vyrazili na cestu
po našej obci Važec na veľký priestor. Počas jazdy
sme dodržiavali pravidlá cestnej premávky a po
príchode nás čakalo prekvapenie v podobe nafúknutých balónov, ktoré sme vypúšťali na oblohu.
Potom sme si pochutnali na sladkých nanukoch.
Po návrate na úvodné stanovište nás opäť čakalo
prekvapenie v podobe hasičov, ktorí mali pre nás
pripravené hasičské autá a výstroj, ktorá sa používa
pri hasení požiaru. Na záver sa deti mohli vyšantiť
v pene, ktorú im hasiči pomocou hadíc pripravili.

B

unker patril k vybudovanému obrannému systému ako reakcia na nástup Hitlera a fašizmu k
moci. Druhou našou zastávkou bol bratislavský pamätník padlých sovietskych vojakov Slavín, ktorý je
vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a je tam
vskutku nádherný výhľad na mesto.

PODUJATIA

VAŽEC  209
 Važec, Na pastierskych 111
 Viera Jakubeková

1 informačné
45 jednodňové
3 viacdňové
8 vzdelávacie

VRANOV NAD TOPĽOU  12

PODUJATIA
6 jednodňové

 Vranov nad Topľou, Gymnázium, Dr. C. Daxnera 88/3
 Mgr. Viera Voľanská Huntejová

V

jednotlivých aktivitách spájame poznávanie nových vecí a miest, zábavu a pohyb.

Poznávame okolité štáty

V

rámci našej dlhodobej aktivity – Poznávame
okolité štáty, ktorú robíme už niekoľko rokov, sa
snažíme poznávať a navštevovať štáty, ktoré hraničia
so Slovenskom. V roku 2016 – 31. 5. 2016 – sme navštívili prihraničnú oblasť v Rakúsku. Najprv sme navštívili
zámok Schlosshof. V rámci prehliadky zámku sme
videli aj priestory, ktoré zatiaľ nie sú celkom bežne
prístupné návštevníkom. Na oddych a zábavu sme využili okolité záhrady.

N

eskôr sme pokračovali do národného parku Donau-Auen. Národný park poskytuje dokonalý
pohľad na lužné lesy veľmi prijateľnou formou spojenou so zábavnými aktivitami, akou je napríklad lesné
divadlo, v ktorom si mohli zahrať aj deti.

Zbierka pre opustené matky

22

.12.2016 KMD- Fénix počas Vianočnej akadémie zorganizoval zbierku pre opustené matky s deťmi pre KC v Košiciach. Zbierali sa trvanlivé
potraviny, šatstvo, hračky a všetko čo naši prispievatelia považovali za potrebné. Do zbierky sa zapojilo
naozaj množstvo ľudí a preto mali naši študenti
doslova plné vrecia práce.

Olympiáda pre seniorov:

N

a konci školského roka 2015/2016 sa KMD- Fénix zúčastnil na 7. ročníku Olympiády seniorov
na Lysej Hore. Táto akcia je pre náš Fénix tradíciou
a koná sa pod záštitou honorárneho konzula Ukrajiny na Slovensku, pána Stanoslava Obického.

P

oslednou zastávkou bola kolónia bocianov, ktoré pri mestečku Marcheg majú množstvo hniezd
a rodia sa tu bocianie mláďatá. Absolvovaná aktivita
bola veľmi úspešná a prijatá deťmi veľmi pozitívne.

Poznávame vesmír

3

. 10. 2016 sme uskutočnili ďalšiu vzdelávaciu a zábavnú aktivitu, kde sme využili interaktívnu výstavu VESMÍR v Bratislave. Deti sa zoznámili s históriou
objavov vo vesmíre, s rôznymi technickými zariadeniami a dokonca deti stretli aj „živého kozmonauta“ – čiže
človeka, ktorý sa v skafandri pohyboval medzi deťmi.
Nakoniec si vyskúšali niektoré výcvikové pomôcky pre
skutočných kozmonautov.

Dni aktívneho dobrovoľníctva:

V

rámci Dní aktívneho dobrovoľníctva PSK si
KMD- Fénix pripravil rozprávkovo- športové
dopoludnie pre KC v Čemernom. Akcia bola určená pre rómske deti predškolského veku. Touto
vydarenou akciou sme dokázali spájať minoritu s
majoritou.

PODUJATIA

ZÁVOD  34
 Závod, 244
 Janka Jediná

7 jednodňové
4 vzdelávacie

ZEMPLÍNSKA TEPLICA  62

PODUJATIA
9 jednodňové
9 vzdelávacie

 Trebišov, Komenského 71
 Pavel Roman

M

edzi najobľúbenejšie podujatia medzi členmi
našej ZO patrí jesenný trojdňový Víkend na Kysuciach, na ktorý sa tešia mladší i starší členovia po
celý rok.

P
D

ni 8. – 11. máj 2017 mali výnimočnú atmosféru
pre účastníkov fénixáckeho výletu do Ruského
Kerestura, dediny s vyše 5000 obyvateľmi, v Srbsku.
Fénixáci zo Zemplínskej Teplice mali možnosť pocítiť
neopakovateľné chvíle priateľstva a vrúcneho prijatia. Pripravili nám naozaj zaujímavý program a bolo
veru čo obdivovať. Boli sme nadšení množstvom
kvetov a zelene v dedine, starostlivo obrobenými
obrovskými lánmi polí. Kerestúrčania nám ponúkli
aj mnohé poznatky z histórie. Mohli sme vidieť, ako
vyzeral život prisťahovalcov v minulých storočiach
v múzeu v Novom Sade, nádherný kaštieľ Fantast
v Starom Bečeji s chovom šľachtených koní. Mesto
Novi Sad nás prekvapilo svojim rušným životom,

architektúrou a starobylým Petrovaradinským
hradom, na ktorý sú právom hrdí, veď ho nikdy nedobyli žiadni nepriatelia. Obyvatelia tohto
regiónu starostlivo zachovávajú tradície svojich
predkov aj z našej dediny, ktorí sa tam pred
mnohými rokmi prisťahovali. Mali to šťastie byť
účastníkmi rusnáckeho folklórneho festivalu
„Veselinka“. Pre žiakov mal svoje čaro aj pobyt na

farme, kde si mohli skúsiť jazdu na koni či somárovi, farmárskom voze, ako aj ochutnať šťavnaté čerešne priamo zo stromov. Navyše celému podujatiu prialo aj výborné teplé počasie. Je vzácne nájsť
v dnešnej dobe úprimných a dobrých priateľov.
Kerestúrčanom v Srbsku aj na Slovensku sa to podarilo. Dúfame, že stále bude dosť tých, ktorí budú
priateľstvo naďalej utužovať.

rvá asi 1,5 hodinová túra, nás čaká vždy hneď
po príchode do Makova na chatu. Z chaty sme
sa na druhý deň vybrali na cca 10 km turistickú
vychádzku na Trojačku. Počasie bolo priaznivé, slniečko svietilo, takže sme mali nádherný výhľad na
okolité vrchy na Morave aj na Slovensku. Po ceste
sme videli množstvo zaujímavých prírodných úkazov, nazbierali sme si huby a šípky, niektorí aj liečivé
bylinky. Večer sa už tradične konal malý koncert, na
ktorom deti, ktoré chodia do ZUŠ predviedli svoje
umenie v hre na hudobné nástroje, či speve a tanci.

C

elé podujatie sa nám veľmi vydarilo, ubytovanie
bolo k našej spokojnosti. Deti strávili príjemné
chvíle v prírode a na čerstvom vzduchu v spoločnosti kamarátov, spoznávali krásy Kysúc, pričom
efektívne trávili voľný čas a boli podnecovaní k budovaniu fyzickej kondície a zdravému životnému
štýlu.

D

ruhým našim tradičným podujatím sa stal Deň
detí, ktorý naši členovia spoluorganizujú pre
mladších spolužiakov na ZŠ s MŠ v Snežnici. Členovia našej ZO si ku Dňu detí pripravili pre deti zo
školy dopoludnie, ktoré sa nieslo v znamení hier a
súťaží. Každé dieťa dostalo kartičku s 20 políčkami,
kde po každej zvládnutej súťaži dostalo pečiatku
s obrázkom. Na konci si deti kartičky vymenili za
sladkú odmenu. Dopoludnie sme ukončili diskotékou, kde dievčatá z Fénixu učili deti aj rôzne tanečné kreácie.

PODUJATIA

ŽILINA VLČINCE  48
 Žilina, B. S. Timravy 11
 Beáta Rychlá

5 jednodňové
1 pobytové
4 vzdelávacie

Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
„Programy pre mládež 2014 – 2020“,
ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
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