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Úvodník 

 

Milé skautky, milí skauti, vážení čitatelia, 

Po minulom čísle, kde som úvodník prenechal vodcovi nášho zboru 

– Gordonovi, sa Vám prihováram ako šéfredaktor časopisu Rudavka. 

Tretie číslo, takzvané letné, vychádza výnimočne koncom októbra, 

hoci plánované je na september. Časopis Rudavka bude v budúcnosti 

vychádzať štyrikrát do roka – v marci, júni, septembri a decembri, 

vždy na konci ročného obdobia. Obsah časopisu bude tvorený pre-

važne správami z akcií nášho zboru a fotkami. Okrem toho si tu ná-

jdu miesto rôzne články, týkajúce sa napríklad skautskej praxe či 

prírody.  

Letné číslo prináša spomienky na dve veľké akcie, konané každý rok 

– skautský tábor a zborovú výpravu. Tábor bol tento rok stanový, 

teda taký, ako má skautský tábor byť. Konal sa tradične pri osade 

Tančiboky pri chate Rudavka, po ktorej je pomenovaný aj tento ča-

sopis. V rámci zborovej výpravy sme sa vrátili do Vysokých Tatier, 

na ktoré má náš zbor veľmi dobré spomienky. O oboch týchto ak-

ciách napísali zopár riadkov aj mladší skauti, čím poskytli aj nám 

„veľkým“ svoj pohľad na dianie v zbore. Dočítate sa tiež o menších 

aktivitách zboru, či už o Dni otvorených dverí na chate Rudavka, 

cyklotúre po okolí, alebo o výprave roverov do roklín Slovenského 

raja.  

V sekcii článkov nájdete pokračovanie Oliverovej školy uzlovania, 

pri ktorom si môžete prehĺbiť svoju zručnosť. Tiež si môžete prečítať 

Marikin opis čarovného zážitku zo stretnutia s kráľom lesa a aspoň si 

predstavovať túto nevšednú príhodu. Okrem toho v časopise tak, ako 

naposledy, uverejňujeme plán akcií na najbližšie obdobie, ako aj 

nadchádzajúce meniny členov zboru.  



5 
 

Keďže letné aktivity vydali na niekoľko článkov a máme z nich 

množstvo fotiek, nebol problém toto číslo naplniť. Práve naopak, 

nejaký materiál zostal do ďalšieho čísla. Napriek tomu pripomínam, 

že príspevky od ďalších členov zboru sú vítané. Ako ste si mohli 

všimnúť, správy z akcií píšu zatiaľ stále tí istí ľudia, obvykle vodco-

via, starší členovia, alebo činovníci. Boli by sme veľmi radi, keby sa 

niekto iniciatívne podujal napríklad na napísanie správy z niektorej 

z chystaných akcií. Články s vhodnou tematikou nás taktiež potešia. 

Záverom by som chcel poďakovať všetkým autorom príspevkov, ako 

aj tým, ktorí náš časopis aj tento úvodník čítajú. Dúfam, že si 

v Rudavke nájdete niečo, čo vás zaujme. 

 

Roman Vávra – Paul 
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Letný tábor 2016 

 

Aj keď sa to nezdá, prípravy na tábor sa začínajú dlho pred jeho za-

čiatkom. Ešte pred tým, ako sme vyrazili, máme za sebou kopec ho-

dín plánovania, organizovania, balenia. Konečne nastal deň D a my 

vyrážame na tábor. Tento rok táboríme na našej osade na Tančibo-

koch. Keď sme dorazili na chatu, kuchyňa a klubovňa už stoja a my 

sa púšťame do típí a našich stanov, kde sa ubytujeme. Zoznamujeme 

sa s fungovaním tábora, hlavne nováčikovia, a s programom, ktorý 

nás čaká najbližší týždeň. Poobede sa už pomaly rozbieha program, 

už vieme, že tento tábor sa ponesie v duchu Knihy džunglí.  

Prvú noc zažívame aj poriadnu búrku, ktorá nás vyhnala zo stanov. 

Ešte že máme tú našu chatu, kde sa všetci hravo zmestíme. O pol 

noci rušíme nočnú stráž a ideme všetci spať. Zvyšok týždňa nám už 

počasie praje a užili sme si krásne počasie.  

Okrem plnenia úloh od zvieratiek z džungle sa cez deň hráme rôzne 

hry, trénujeme skautskú prax. Paul nás naučil urobiť si píšťalky, Cica 

založiť oheň a veľa iných vecí sme sa naučili alebo potrénovali svoje 

zručnosti.  

Pre mňa to bol prvý tábor, tak ako aj pre niektoré naše vĺčatá 

a včielky. Je to dosť náročné zabezpečiť všetko tak, aby to na 100 

percent fungovalo. Niečo sa podarilo viac, niečo menej, ale myslím, 

že vcelku to bol vydarený týždeň. Už teraz máme kopec nových ná-

padov, aby ten budúcoročný bol zasa o niečo lepší. 

A jasné, že nemôžeme zabudnúť aj na tých, ktorý sa starali o naše 

plné bruška a ďakujeme hlavne našej Svetluške, hlavnej kuchárke, 

Maťovi, ktorý jej chodil pomáhať, keď mal voľno v práci a tiež Báši.  
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Lenka Bielanská – Pipi 
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Spomienky na skautskú výpravu Vysoké Tatry 2016 

 

V čase našej tradičnej skautskej augustovej výpravy sme sa vydali už 

opakovane do Vysokých Tatier. Okruh statočných a zdatných sa roz-

šíril. Medzi účastníkmi boli aj skauti, ktorí v našich veľhorách ešte 

nikdy neboli, nikdy neokúsili chuť, vôňu, príťažlivosť veľhôr. Obavy 

z vysokohorského terénu, kondička, čas. Zvládnem to? Áno! Istotne! 

Chcem dokáže veľa! 

Prvé naše kroky viedli do najkrajšej doliny Vysokých Tatier, do Ma-

lej studenej doliny. Očarení krásou prírody sme dosiahli náš vytýče-

ný cieľ – Téryho chatu. Samozrejme, že po ťažšom vysokohorskom 

teréne sme napredovali pomalšie, ale zvládli sme to všetci. Krásu 

okolitého výhľadu sme si dlho neužívali. Stalo sa neočakávané – pri-

stihla nás búrka. Nič príjemné vo výške 2013 m n. m. Po uváženom 

rozhodnutí sme sa vydali s desiatimi statočnými skautíkmi na zdola-

nie skalnatého terénu v neprívetivom počasí. Dážď, krúpy, víchrica, 

blesky. Avšak naša disciplinovaná skautská mládež vytrvalo kráčala 

do bezpečnej zóny – smer Hrebienok. Okrem jedného! Orim! Pop-

lach, telefonuje tatko z Malaciek: „Orim sa stratil vo Vysokých Tat-

rách.“ 

Naše zúfalé hľadanie našťastie trvalo len pár minút, lebo s k nemu 

pripojila Pipi na hlavnej červenej značkovanej ceste. Informácie 

o hľadanom prebehli rýchlosťou blesku a naša výprava sa skončila 

šťastne, len s úsmevnými spomienkami. 

Mnohotvárnosť našej výpravy pokračovala. Nakoľko bol upršaný 

deň, navštívili sme Múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici a potom 

hurá relaxovať. Wellness centrum v Hoteli Titris sme si poriadne 

užili, mládež spolu aj s nami vodcami. Dve hodiny super zábavy vo 

vode. Vyšantili sme sa až-až, až sme vyhladli. K nefalšovanej radosti 
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našich skautov sme si objednali (až na malú výnimku) bryndzové 

halušky. Hurááááá! 

V ďalších dňoch nášho pobytu sa počasie umúdrilo, tak sme mohli 

pokračovať v našich smelých plánoch. Nenáročná, ale dlhá trasa nás 

priviedla v jeden pekný, ale chladný deň k Zelenému plesu. Výhľad 

zblízka na mohutné tatranské štíty, nádherne sfarbené Zelené pleso, 

pohľad na zdolanú Svišťovku v minulosti, dodal dňu svoju neopako-

vateľnú atmosféru. Cestou späť k Šalviovému prameňu sme si od-

skočili pod Kopské sedlo k Bielemu plesu a po Modrom turistickom 

chodníku sme zvažovali dolinu plnú zrelých čučoriedok. Podaktorí 

sme si pochutnali a veru bolo že to na našich skautkách aj vidieť. 

Modré ústa, jazyk i zuby vydávali svoje svedectvo. A to Vlčica ne-

chápala, preto si myslela, že im bola zima. Dobre sme sa zasmiali. 

Neskôr túto pochúťku plnú vitamínov ochutnala aj ona. 

Aby sme nezabudli na najvýznamnejšie miesta vo Vysokých Tat-

rách, odviedli sme našu skautskú mlaď k Štrbskému plesu, odkiaľ 

naše kroky smerovali cez Furkotskú dolinu k Chate pod Soliskom. 

V druhej tretine cesta náročná, ale super sme to zvládli, aj Gordon, 

Ema, Miška. Po strmých skalnatých chodníčkoch sa pomerne dobre 

išlo hore, ale o to horšie dole. Preto sme si ako návrat dole vybrali 

cestu s lanovkou. Počas jazdy sme mohli sledovať prírodu pod nami 

a vôkol nás Mlynickú dolinu s vodopádom Skok. 

Popradské pleso a Sedlo pod Ostrvou bolo cieľom našej ďalšej vý-

pravy. Frekventovaná Červená magistrála – pohľady do hlbokej 

Mengusovskej doliny, na Rysy. Tu sme sa rozhodli o skrátení trasy. 

Absolvovanie trasy cez sedlo Ostrva, smer Sliezsky dom, Hrebienok 

sme vylúčili kvôli dĺžke. Cestu spolu prešli len Jackie – Danka 

a Belan. Je to dĺžkou náročná trasa. Nechceli sme znechutiť skautov, 

ale podporiť v nich vzťah k Tatrám a hlavne k prírode. 
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Aj pri Popradskom plese bolo čo obdivovať. Samotné Pleso a okolie 

ponúka krásu. Navštívili sme neďaleký symbolický cintorín, kde 

s vážnym záujmom sledovali skauti príhody tých, ktorí zahynuli vo 

Vysokých Tatrách. Hory sú krásne, vrchy lákavé, ale nikdy nesmie-

me podceniť svoje sily. Samozrejme nedalo nám s Pipi, dať ochutnať 

našim mladým výstup do sedla pod Ostrvou. Tak sa aj stalo. Pri ná-

vrate zo symbolického cintorína sme odbočili do sedla. Nespokoj-

nosť našich spoluvýpravárov v nás ešte umocnilo neskrývanú radosť 

z ich frflania. Vedeli sme, čo robíme. Z piatej zákruty sme zamávali 

Gordonovi k chate pri Popradskom plese a po konštatovaní, že by 

všetci zvládli výstup hore do sedla, vrátili sme sa k plesu. 

Posledný deň sme sa venovali podzemným krásam našich veľhôr. 

Pozreli sme sa do tajov Belianskej jaskyne. S úžasom sme zistili, aký 

záujem skautíci prejavovali. Pozorovali podzemné krásy, vymýšľali 

si, čo asi jaskynná výzdoba z ich pohľadu predstavuje. Mali sme vše-

tci pekný zážitok. 

Prejav našich skautov, užasnuté pohľady z krásy mohutnosti tatran-

skej prírody ma naplnili nesmiernou spokojnosťou a radosťou. Niet 

väčšieho zadosťučinenia, než keď Vám povie dieťa-skaut: „To som 

si nikdy nemyslel, že to bude také krásne. Niečo nádherné.“  

Som na nich hrdá, prekonali samých seba. Som šťastná, že som ich 

priviedla ku kráse prírody nášho malebného Slovenska a oni to prija-

li. „Ak máme motív, prečo nie znova vyšliapať na vrchol, aby som 

videl toľko krásy.“ Stálo to za to. Čo Vy na to, Ema, Miška, Srnka, 

Orim, Ria, Svišť, Kuvik, Sova, Krtko, Vlčica? 

Každá výprava mala svoje čaro. Táto mala svoje čaro s veľkým Č! 

 

Mária Ftáčniková – Marika 
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Letné aktivity očami mladších 

 

Tábor 

Tábor bol super a hlavne sme mali super kuchárku. Rozdelenie na 

tímy zase nesklamalo a opäť červený tím znova zvíťazil. Ale mys-

lím, že sme boli rozdelení dobre a všetci v tíme spolupracovali. 

Mauglí bola zaujímavá téma a bolo super, keď prišiel nejaký Balú 

alebo niekto. Program bol podobný ako vždy a mali sme dosť dlhý 

voľný čas, čo dospelí aj kritizovali, ale bolo to fajn. Ale väčšina ľudí 

vydržala celý tábor, takže fajn. Až na niektorých, čo nevydržali, ale-

bo niekam museli ísť. Nakoniec sme Mauglího vyslobodili od od-

porného tigra a koniec. 

 

Výprava Vysoké Tatry  

30.7.2016 sme sa ráno stretli na železničnej stanici v Malackách. Aj 

keď nám meškal vlak tak sme všetko postíhali. Keď sme prišli do 

Nového Smokovca tak sme si šli dať polievku do reštaurácie Svišť a 

ubytovali sme sa vo vile Dr. Szontagh, vybalili sme sa a išli sme sa 

poprechádzať po okolí. Druhý deň sme sa zoznámili s našou novou 

kamarátkou Helly Hilfigerovou ktorú Pipi ráno prisadla a išli sme na 

Téryho chatu. Po ceste sme sa zastavili aj na Zamkovského chate. Po 

ceste naspäť sa nám Orim stratil na ceste, kde sa nedalo stratiť .Tretí 

deň sme išli do Tatranského múzea a potom do akvaparku Sorea, kde 

sme sa všetci poriadne vybláznili. Štvrtý deň sme išli na Zelené ple-

so, cesta bola náročná, ale aj tak sme to zvládli. Keď sme prišli na 

chatu, čo tam bola, tak tam Pipi zbadala speváka Martina Madeja. 

Piaty deň sme išli na Solisko, kde po ceste Gordon spadol do potôči-

ka, keď sa chcel osviežiť a dolu sme sa zviezli lanovkou, ktorá sa 
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Pipi moc nepozdávala. Šiesty deň sme šli na Popradské pleso a od-

tiaľ na symbolický cintorín a naspäť neuveriteľne išla ako prvá Miš-

ka. Siedmy deň sme išli do Belianskej jaskyne kde bol mega dobrý 

vzduch a strašne veľa schodov. Na večer sme si všetci sadli do spo-

ločenskej miestnosti, kde sme sa rozprávali. Na ôsmy deň sme šli 

domov a po ceste sme streli neznámeho skauta. 
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Deň otvorených dverí  

Začal nám nový skautský rok a zasa sme sa rozrástli o niekoľko no-

vých členov. A pretože aj rodičia sú zvedaví na to, ako trávime náš 

čas na skaute, tam sme ich pozvali na našu chatu. Počasie sme si vy-

bavili parádne, nálada bola super. Naučili sme rodičov a našich no-

vých členov niektoré naše hry, uvarili sme im čaj z byliniek, ktoré sa 

dajú ešte aj v tomto ročnom období nájsť. Zobrali sme ich na pre-

chádzku a dali vyskúšať naše luky a šípy. Na obed sme si opiekli na 

ohni kto si čo doniesol.  

Rodičia mali poobede krátku prednášku o histórii, hierarchii v zbore 

a niečo o spôsobe výučby. 

Úprimne sa teším hojnej účasti a myslím, že sme sa dobre zabavili. 

Snáď tento názor zdieľajú aj rodičia. 

 

Lenka Bielanská – Pipi  
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Kolečko za kolečkom 

 

Cyklotúru v peknom jesennom počasí a v hojnom počte sme zreali-

zovali 01.10.2016. Stretli sme sa pred našou klubovňou a hurá na 

dvojkolesové tátoše smer Jabloňové. Tichými lesnými cestičkami 

sme sa dostali k cieľu. Cestou sme si samozrejme aj urobili oddy-

chovú prestávku, zrealizovali sa aj menšie poruchy na našich do-

pravných prostriedkoch, doplnili sme si energiu z domácich zdrojov, 

pri rybníkoch na území VLM sme pozorovali vodné vtáctvo 

a nádhernú panorámu pohoria Malých Karpát. Dlhú 32 km trasu 

bezpečne zvládal aj nováčik na dlhé trate Medveď. Svišť splnil vý-

zvu svojho osobného napredovania a naučil sa cez leto bicyklovať sa. 

Veľmi sa tešil, čo tento deň dokázal. 

Po super kondičnej cyklovýprave sme sa všetci trocha unavení, ale 

spokojní, s peknými zážitkami vrátili domov a dali sme si sľub, že 

v jazde budeme pokračovať. Príroda je krásna!  

 

Kamil Ftáčnik st. – Gordon 
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Späť do Raja 

 

My, starší roveri, už na skautské akcie chodíme pomerne zriedkavo. 

Pribudli nám nielen nové záujmy, ale aj povinnosti. Najvýraznejšie 

to cítime pri letných výpravách, ktorých sa v posledných rokoch zú-

častňujeme skôr ako jednotlivci. Aj tento rok sme takmer všetci mu-

seli odmietnuť účasť na výprave do Vysokých Tatier, na ktorej sa 

zúčastnil len jeden z nás. Chýbal nám ale nejaký výlet, preto sme sa 

pomerne náhle v polovici prázdnin rozhodli, že ideme. A že ideme 

späť do Raja.  

V Slovenskom raji sme prvýkrát boli v roku 2006, ešte než sme sa 

stali rovermi. Môžeme však povedať, že to bola naša prvá „roverská“ 

výprava, pretože v podobnom duchu sme viedli aj všetky ďalšie. Boli 

sme vtedy na Kláštorisku u pána docenta Michala Slivku, ktorý sa 

výskumu a obnove kartuziánskeho kláštora venuje už vyše 30 rokov. 

Pomáhali sme s opravou muriva, natieraním strešnej krytiny a hlavne 

kálaním dreva. Náš prínos bol drobný, ale pre nás to bola veľmi dob-

rá skúsenosť. 

V roku 2009 sme sa v rámci zborovej výpravy do Slovenského raja 

vrátili v hojnejšom počte, čo bola ďalšia vydarená návšteva tejto ob-

lasti. Tejto akcii sa veľmi nechcem venovať – spomienky na ňu by 

vydali na samostatný príspevok. Slovenský raj sme si tento rok vy-

brali z niekoľkých dôvodov. Krásna príroda je samozrejmosť, ktorá 

je vlastná všetkým našim národným parkom. Rokliny Slovenského 

raja však poskytujú celkom iný zážitok, než hrebene Tatier či Fatier. 

Trasy sú pomerne nenáročné a pritom dajú zabrať, ak idete rover-

ským tempom. V neposlednom rade sme chceli využiť pozvanie pá-

na docenta, ktoré mi v škole niekoľkokrát opakoval.  
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Bez ďalšieho naťahovania teda k samotnej výprave. Išli sme štyria – 

Jaguár, Mikey, náš kamarát Adam a ja. Cesta vlakom má svoje čaro, 

ale my sme cestovali autom, pretože bez študentských zliav by nás 

cestovné vyšlo trikrát drahšie, než keď sme sa poskladali Mikeymu 

na naftu. Cestou sme sa zastavili v Liptovskom Mikuláši v miestnom 

pohostinstve na obed a do Podlesku sme dorazili krátko pred treťou. 

Výstup z Podlesku na Kláštorisko je jedna z nepríjemnejších častí 

výprav do Slovenského raja, ale s trochou fučania sme ju zvládli.  

Docent Slivka nás na Kláštorisku vrelo privítal a ponúkol nám guláš, 

na ktorý sme ale zatiaľ nemali miesto. Ubytovali sme sa 

v rekonštruovanej cele (dom mnícha) a keďže docent musel ísť dole 

do mesta po zásoby, povedali sme si, že prejdeme najkratšiu Kláštor-

skú roklinu. Bolo ešte svetlo, ale pre istotu sme si zobrali čelovky, 

keby nás chytila tma. Tá nás samozrejme chytila, ale boli sme pri-

pravení (skaut je vždy) a druhú polovicu rokliny sme vyšli potme. 

Medzitým sa u docenta zišli viacerí hostia aj domáci, a tak sme po-

sedeli pri ohni a pozoznamovali sme sa.  

Na druhý deň sme sa rozhodli absolvovať výstup Suchou Belou, čo 

znamenalo zísť znova do Podlesku a odtiaľ vyraziť hore roklinou. 

Ale nebudeme predsa chodiť dole kopcom po tej istej trase? Hore na 

chate nad Kláštoriskom sa požičiavajú terénne kolobežky, tak sme 

potešili znudenú slečnu a zaplatili si zjazd dole. Na kolobežkách sme 

boli dole asi za pol hodiny, teda trikrát rýchlejšie, než pešo. A bola to 

príjemná zmena. Len treba ísť dole kopcom opatrne. 

V Podlesku náš pohľad upútalo hneď niekoľko vecí, medzi ktorými 

tesne, ale predsa zvíťazili langoše. Pred výpravou sa treba posilniť, 

tak sme posedeli na terase reštaurácie s langošmi a kofolou. Kochali 

sme sa pritom výhľadom, ktorý bol dobrý aj tu dole, pod kopcami. 

Po načerpaní síl sme sa vydali do rokliny Suchá Belá. Jedlo a výhľad 

nás skutočne nabili energiou, pretože sme popri všetkých tých odváž-
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livcoch v sálových teniskách a sandáloch poskakovali ako mladé 

kamzíky, z kameňa na kameň, cez vodu, do vody. Do hôr sa chodí 

v poriadnej obuvi, priatelia.  

Zastavili sme až pri prvom rebríku, kde sa vytvoril rad ako na lango-

še zdarma. Strávili sme tam skoro hodinu, počas ktorej nás dobiehali 

všetci tí, ktorých sme zdatne predbehli. Langoše zdarma pri rebríku 

nedávali, ale zato sa každý fotil dole aj hore, tak to hodnú chvíľu tr-

valo. Zvyšok cesty sme mohli pokračovať naším vychádzkovým 

tempom „dáme to za polovicu“ a Jaguár dokonca nahodil ku koncu 

takú rýchlosť, že my ostatní sme mali čo robiť. On to chcel asi dať za 

tretinu.  

Večer na Kláštorisku sme sa blysli kuchárskymi schopnosťami, keď 

sme spoločnými silami na piecke uvarili vynikajúci Eintopf. Predtým 

sme totiž boli na prechádzke po okolí a nestihli sme spoločnú večeru. 

Nijak nám to nevadilo. Do noci sme si potom vymieňali zážitky 

s miestnymi aj so stálymi návštevníkmi Kláštoriska.  

Ďalší deň, ďalšia výprava. Niektorým z nás sa natoľko zapáčili kolo-

bežky, že sme upravili plány a miesto Sokolej doliny sme sa vybrali 

opäť dole do Podlesku. Tento raz sme išli odvážnejšie a niektorí si 

prehĺbili svoje vedomosti o fyzike. Vďaka čomu si iní z nás prehĺbili 

zručnosti z prvej pomoci. Nebolo to ale nič, čo by nevyliečili langoše 

a nanuky. Pri tejto príležitosti zároveň ďakujeme ujovi z informačnej 

kancelárie a obsluhe reštaurácie za požičanie zdravotníckeho mate-

riálu, my sme ho mali so sebou málo.  

Vydezinfikovaní, obviazaní a najedení sme sa vydali smerom 

k Hrabušickej píle, kde sa začína výstup roklinou Piecky. Už na píle 

na nás spadlo zopár kvapiek, ale to nás nemohlo odradiť. Roklina 

Piecky bola neporovnateľne prázdnejšia než Suchá Belá, stretli sme 

len zopár ľudí, a všetci sa vracali v obavách z dažďa. Asi v tretine 

cesty sa ich obavy naplnili a nás chytil slušný dážď, vrátiť sme sa ale 
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nehodlali. Napriek dažďu sme si cestu užívali, roklina sa nám páčila 

možno aj trochu viac, než Suchá Belá. Dážď nás sprevádzal celú ces-

tu hore a cestou na Kláštorisko prerástol do poriadnej búrky 

s bleskami, ktoré boli občas bližšie, než by sme chceli. Nikomu sa 

ale nič nestalo a na Kláštorisko sme dorazili v poriadku a čerstvo 

vypraní. Po vyschnutí sme ešte raz posedeli s osadenstvom, poprosili 

o nový obväzový materiál a pomaly sa začali baliť. 

V pondelok, posledný deň našej výpravy, sme mali šťastie, pretože 

nás docent zobral do Podleska autom a nemuseli sme so všetkou ba-

tožinou zliezať po rozbahnenej ceste. Za to, ako aj za celý náš pobyt, 

mu srdečne ďakujeme. 

Nemohli sme opustiť tento krásny kút sveta bez zastavenia sa pri 

suveníroch a samozrejme langošoch. Potom sme sa už ale nalodili do 

auta a vyrazili smerom na západ. V Liptovskom Mikuláši sme sa 

opäť zastavili na obed a hlavne nákup zdravotníckeho materiálu. 

Zvyšok cesty prebehol rýchlo a zakrátko sme boli späť v Malackách. 

Myslím, že hovorím za všetkých zúčastnených, keď označím túto 

výpravu za veľmi úspešnú. Oddýchli sme si, zašliapali sme si, poko-

chali sme sa tamojšími krásami a dokázali sme sa vrátiť späť domov. 

Určite sa do Raja ešte vrátime, lebo je veľa vecí, ktoré sme teraz ne-

stihli.  

 

Roman Vávra – Paul  
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Plánované aktivity v období november–január  

 

Október/november  

 Stavby, stavbičky – vyhotovenie pozorovateľne na osade Tanči-

boky 

 

November 

 Záhada Kuchynského hradu  

 

December 

 3.12.2016 – Mikuláš zazvoní aj k vám 

 10.12.2016 – Betlehemské svetlo – prevzatie vo Viedni 

 18.12.2016 – Odovzdanie Betlehemského svetla v Malackách na 

omši o 10:30, večer na vianočných trhoch 

 

Január 2017 

 Trojkráľový výstup na Vysokú 

 Bielou stopou Borskou nížinou  
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Hlas divočiny 

 

September – prelomový mesiac ročných období leto a jeseň. Napriek 

tomu, že slnko sa nám ešte stále predstavuje vo svojej plnej sile a 

kráse, je stále nižšie a nižšie na obzore. Dni a večery sú horúce, noci 

teplé. Naoko ani náznak toho, že prichádza jeseň. Dni sa krátia, noci 

predlžujú. Príroda je všemocná a volá. 

Keď slnko už zachádza za obzor, večerná rosa sa zablyskne na lú-

kach posiatych nekonečnými trblietajúcimi sa pavučinkami, v koru-

nách stromov utíchne vtáčí spev, počujeme sem-tam len zahúkať so-

vu, či hlas kuvika. Les sa pomaly zahaľuje do rúška nočnej tmy, ale 

žije. 

Kráľ lesov – jeleň sa hlási. Svojím mocným hlasom – ručaním nám 

ohlasuje svoju nadvládu. On je tu teraz pánom hôr, lesov aj lúk. Čaro 

nočnej prírody umocňuje jagavý mesiac, ktorý sa trbliece nad koru-

nami stromov a svoj jas posiela na lúky. Počúvame hlas divočiny, 

počúvame do noci volajúce ručanie jeleňov z každého kúta tajomnej 

prírody. Počúvame jeleniu ruju. Mocné hlasy zdatných jeleňov zvo-

lávajú svoje stáda jeleníc. Sú blízko nás, jeden priamo na čistinke 

pred chatou Rudavka. Pýšia sa svojimi parohmi a mocným ručaním. 

Po lúke počuť dupot kopýt, dych rozvášneného jeleňa. Počuť lomco-

vanie kríkovým porastom, klepot paroží do stromov. Z diaľky počuť 

žblnkot rozvírenej hladiny vody a šantenie kráľa lesov v chladivých 

perejach riečky Rudavy. Neutíchajúce ručanie znova a znova. Nedá 

nám spať. Je to príroda, ktorá sa predstavuje vo svojej plnej kráse. 

Les žije a my s ním. Sme jeho súčasťou, sme pozorovatelia ale aj 

ochrancovia. 

Noc pomaly sa končí, na obzore sa už objavujú prvé známky svita-

nia, prebúdzajú sa vtáčiky a pridávajú svoj trilkujúci hlas k mohut-
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ným basovým tónom kráľa lesov. On pyšnými krokmi a so vztýče-

nou hlavou odchádza do tieňov lesa na odpočinok. 

Videli a počuli sme. Nádherný zážitok počuť hlas divočiny.  

 

Mária Ftáčniková – Marika 
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Vyššia škola skautského uzlovania 

 

V minulom čísle nášho časopisu sme si spravili prehliadku základ-

ných skautských uzlov, ktoré by mal vedieť každý skaut už 

k nováčikovskej skúške. Tieto uzly sú vhodné na precvičovanie mo-

toriky prstov, ale i k bežnému použitiu. Pre záujemcov o ďalšie uzly, 

ale i pre náročnejšie situácie ich uplatnenia, predkladáme teraz nie-

ktoré doplňujúce úpravy základných uzlov, prípadne i nových, k 

mnohostrannému použitiu. 

Začneme lodnou slučkou. Nevýhoda jednoduchej lodnej slučky spo-

číva v tom, že pevne drží len vtedy, ak pôsobí ťah na obidva konce 

lana, inak prešmykuje. Táto nevýhoda sa dá odstrániť tak, že uvia-

žeme dvojitú lodnú slučku, alebo konstriktorový uzol. Pri viazaných 

stavbách, kedy používame napr. jednoduchú krížovú väzbu (čo je aj 

základný povinný uzol) jeho viazanie začíname i ukončujeme práve 

dvojitou lodnou slučkou, alebo konstriktorovým uzlom. 

 

Dvojitá lodná slučka 

sa obkrúti okolo kolíka dvakrát, a až potom sa podsunie pod posled-

ný ovin umiestnený krížom. Pevne drží aj pri väčšom ťahu. Viazanie 

vidíme na obrázku. 
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Konstriktorový uzol 

uviažeme tak, že začneme ako u lodnej slučky podsúvacím spôso-

bom jedným ovinom krížom, ale voľný koniec nepodsunieme pod 

vrchný ovin ( na obrázku bod A, to by bola lodná slučka), ale pod 

obidva oviny, (bod B). Konstriktorový uzol je jedným z najsilnejšie 

sa zaťahujúcich uzlov, súčasne však sa ťažko rozväzuje. Na okrúh-

lych predmetoch drží silnejšie ako lodná slučka. 

 

Osmičkový uzol a jeho rôzne použitie 

Ak máme krátke lano a potrebujeme nadviazať ďalšie, výhodné je to 

urobiť osmičkovým uzlom. Priložíme oba konce k sebe a zviažeme 

ich osmičkovým uzlom, ktorý spoľahlivo spojí aj hladké laná zo syn-

tetických materiálov. 
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Elegantnejšie riešenie je ale také, že uzol uviažeme iba na jednom 

lane a druhým koncom, spätným prevlečením kopírujeme pôvodný 

uzol. 

 

Vodcovský uzol je všeobecne známa pevná slučka, viazaná či už na 

konci, alebo uprostred lana. Uviazaná osmičkovým uzlom je oveľa 

spoľahlivejšia, ako jednoduchým uzlom. V náročných, až extrém-

nych podmienkach horolezectva a jaskyniarstva, pri letoch na padá-

ku, alebo závesnom klzáku táto slučka prakticky vytlačila do nedáv-

na tak populárnu dračiu slučku. 

Ja som si osmičkovým uzlom uviazal lano okolo pása, keď som na-

tieral fasádu z vysokého rebríka a potreboval som k práci obe ruky. 
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Dračia slučka 

Bola používaná v ére prírodných vlákien ako jedna z najlepších ne-

zaťahujúcich sa slučiek. V súčasnosti sa však používajú pružné laná 

z umelých materiálov s veľmi hladkým povrchom, čím sa koniec 

lana môže z uzla slučky vyšmyknúť. Aby sme tento vynikajúci uzol 

mohli používať aj naďalej, odporúča sa obviazanie jednoduchým 

uzlom okolo oka slučky, teda spravíme tzv. „zarážku“, ako to vidíme 

na obrázku. 

 

Tesárska slučka 

Niekedy ju nazývajú aj uzol boa podľa 

amerického hada, ktorý sa ovíja okolo 

svojej koristi. Používame ju vtedy, keď 

potrebujeme rýchlo upevniť lano na brv-

no, ktoré potom môžeme ťahaním pre-

miestňovať, napr. kmeň stromu z lesa. 

Viaže sa tak, že sa koniec lana obtočí nie-

koľkokrát okolo vlastnej osi a vytvorí sa 

slučka. Tá sa potom navlečie na brvno.  
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Tesárska slučka a liacové poluzly 

Ak by sme však chceli s brvnom robiť zložitejšie úkony, napríklad 

zdvíhať ho do výšky alebo vztyčovať, potom sa z bezpečnostných 

dôvodov musia na brvne uviazať ešte jeden alebo dva liacové poluz-

ly tak, ako je to zrejmé z obrázku. 

 

Skracovačka 

Tento uzol je dosť neobľúbený, lebo po zhotovení a povolení ťahu sa 

rozpadáva. Tu je vyobrazený ako sa dá spevniť, keď ho uviažeme 

pomocou šidlových uzlov. 
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Kovbojský uzol 

sme spomínali už v minulom čísle. Chcem ešte poznamenať, že ja 

sám ho dosť často používam, keď chcem zniesť z povaly nejaké veci, 

ako balíky, debničky, krabice a pod. Ak je toho viac, po jednom ich 

spúšťam dole, a trhnutím si vytiahnem hore povraz a tak nemusím 

zakaždým schádzať dolu. Keďže je to veľmi obľúbený rýchlorozvä-

zovateľný uzol so všestranným použitím, uverejňujeme teraz ešte aj 

jeho obrázok. 

 

Použitá literatúra: 

Blok, Ch. – Gerritse, G. 2001: Viazané stavby. 

Skriagin, L.N. 1982: Námornícke uzly. 

Dužík, M. 2006: Spoľahlivosť je istota. Skaut – apríl 2006, 16-18. 

 

Bonaventúr Osuský – Oliver 
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Naši oslávenci – meniny za obdobie november–január  

24.09.2016 Slon   Ľuboš Janči 

29.09.2016 Miška   Michaela Vachajová 

29.09.2016 Tigeu   Michal Omasta 

29.09.2016 Mikey   Michal Uhrinek 

06.10.2016 Kukučka  Natália Chválová 

06.10.2016 Cherry   Natália Jankovychová 

30.10.2016 Mravi   Simona Chválová 

30.10.2016 Simon   Šimon Choudhury 

30.10.2016 Rys   Šimon Jung 

30.10.2016 Kuvik   Šimon Ležák 

01.11.2016  Bosorka   Denisa Húšková 

11.11.2016  Maťo   Martin Bielanský 

11.11.2016  Medveď  Martin Vasaráb 

13.12.2016  Vlčica   Lucia Martincová 

22.12.2016  Ema   Adela Kovárová 

24.12.2016  Cross   Adam Blažíček 

24.12.2016  Panter   Adam Longauer 

30.01.2016  Veverička  Ema Kučerová 
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Ďakujeme všetkým, ktorí darovali  

2 % svojich daní  

69. zboru gen. M. R. Štefánika 


