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Oslavy sú za nami

Viac ako 80 dobrovoľníkov a priateľov 
Fénixu sa stretlo 10. septembra 2016  
v Snine, aby oslávili 25. výročie založe-
nia Detskej organizácie Fénix. 

Úvod osláv patril výstave venovanej histórii 
Fénixu a jeho územných organizácii. Jednotlivé 
ÚO na nej prezentovali svoju činnosť písaným 
slovom i fotografiami na veľkoplošných plagá-
toch. K nahliadnutiu boli publikácie, ktoré do-
kumentovali históriu organizácie až po súčas-
nosť.

Následne sa účastníci presunuli do priesto-
rov Sninského kaštieľa na oficiálnu časť osláv. 
Prítomných privítal primátor mesta Snina  
Ing. Štefan Milovčík. Nasledoval filmový a ob-
razový pohľad do histórie Fénixu. Svojimi osob-
nými zážitkami a spomienkami ho vo svojich 
vystúpeniach dopĺňali ľudia, ktorí za 25 rokov 
venovali Fénixu veľkú časť svojho života a srd-
ca. Súčasťou programu bolo odovzdávanie pa-
mätných a ďakovných listov najaktívnejším  
a najvýraznejším osobnostiam Fénixu v jeho  
25 ročnej histórii. 

-red-

Oslavy sú za nami

Priznám sa, už si ani veľmi nepamätám, kde som bol, čo som robil a ako 
som oslavoval svoje 25. narodeniny. Od istého veku sa tie roky rozbehnú tak 
rýchlo, že si to už človek takmer, alebo skôr radšej, nepripúšťa... 

V jednom som si istý! Bol to krásny vek! Ani neskúsený bojazlivý zajko, ale 
ešte ani zrelý a vetrom ošľahaný dospelák! Nič to ale nemení na skutočnosti, 
že už som mal toho za sebou pomerne dosť. Zážitkov – šťastných aj smut-
ných, úspechov, ale aj omylov a chýb, z ktorých som sa snažil poučiť. 

Pre mnohých je život do dvadsaťpäťky životom plným premenných, život 
po nej sa už začína meniť na konštantu. Poznám takých. Našťastie, pravidel-
ne užívam vitamín C a hlivu ustricovú, a tak ma tento vírus ešte nedobehol...

Neviem, čo užíva Fénix?! Určite niečo na imunitu, niečo na stimuláciu 
mozgu a možno aj niečo na zvýšenie reprodukčných schopností... :) Fénix je 
totiž stále zdravý a vitálny, myslí mu to a stále sa rozrastá... A asi aj pije veľa 
kávy, lebo je stále hyperaktívny ako študent nad skriptami po piatej šálke... 

Odpustite trocha žartu, ale použijúc zjednodušenú schému – ak Fénix tvoria 
ľudia, aj Fénix je len človek... Má svoje starosti, bolesti, trápenia, zvádza 
dennodenný boj o rešpekt, uznanie aj o prežitie, prežíva šťastné a veselé 
chvíle... Presne ako človek... Lebo človek, mladý i ten starší, vždy bol, je  
a bude jeho bytostnou súčasťou...

Čo najviac dôvodov na úsmev, radosť a spokojnosť praje 25 ročnému Féni-
xu a všetkým jeho členom a členkám 
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Etapová hra roku 2016 
pozná svojich víťazov 

Miesto, kde žijem... Čo sa vám vynorí v predstavách ako prvé? Každý z nás sa na takéto miesto pozerá 
svojimi očami. Každý z nás tam vidí niečo pekné, ale aj veci, ktoré by rád zmenil...  

V roku 2016 sme vďaka etapovej hre 
Miesto, kde žijem nazreli do rôznych 
miest, obcí, komunít, kde bývajú fénixá-
ci, ktorí majú chuť meniť veci k lepšie-
mu, byť aktívni a participovať na živote 
občianskej spoločnosti. Spoznali sme sta-
rostov, primátorov, poslancov, dôleži-
tých dospelých, ktorí chcú počúvať deti 
a mladých ľudí a ich názor je pre nich dô-
ležitý. Všetci si chceme povedať, že toto 
Miesto, kde žijem sa mi páči! 

Etapová hra bola plná zaujímavých, 
kreatívnych aktivít, akcií, hier, rozho-
vorov, spoločných podujatí, diskusii či 
workshopov. Pre inšpiráciu bola vytvo-
rená banka nápadov. Hry, aktivity a úlo-
hy sa realizovali v 3. etapách, ktoré sa 
uskutočnili od januára do októbra 2016.

1. etapa: Spoznávame sa - nadviazanie 
kontaktu s mestami, obcami, dôležitými 
predstaviteľmi miest či obcí a predstave-
nie činnosti a aktivít DO Fénix.  

2. etapa: Oslavujeme - usporiadanie 
zaujímavého podujatia pri príležitosti 
25. narodenín DO Fénix. 

3. etapa: Výmena skúseností – pre-
zentovanie vlastných názorov, postojov, 

vyjadrenie svojich názorov prostredníc-
tvom štruktúrovaného dialógu v zázrač-
nej krajine Marvelous.

Do etapovej hry sa zapojilo 12 územ-
ných organizácií, ktoré plnili úlohy  
a ukázali, že byť aktívni a zaujímať sa 
o svoje okolie nie je hanba. Do finále sa 
prebojovali najlepší z najlepších. V de-
cembri sa spustilo verejné hlasovanie, 
v ktorom územné organizácie prezen-
tovali svoju celoročnú prácu, svoju par-
ticipáciu, svoje krásne miesto, kde žijú 
a zároveň dali vedieť všetkým o Detskej 
organizácii Fénix prostredníctvom krát-
kych videí. A tu sú výsledky:

3. miesto – ÚO Važec 
2. miesto – ÚO Handlová
1. miesto – ÚO Nová Dubnica 

Víťazom gratulujeme a ďakujeme  
za skvelú prácu, ktorú odviedli. Poďako-
vanie patrí aj všetkým, ktorí sa  zapojili 
do etapovej hry, spolupracovali na ak-
tivitách, pomáhali a ukázali, že sú akční  
a aktívni. Špeciálne poďakovanie patrí 
primátorom miest, starostom obcí, po-
slancom a ďalším predstaviteľom sa-
mosprávy, ktorí s nami spolupracovali  
a aktívne sa do našej etapovej hry zapojili:

• starosta obce Beloveža Peter Mikula
• prednostka Mestského úradu v Slád-

kovičove Mgr. Katarína Štefunková
• primátor mesta Krásno nad Ky-

sucou Ing. Jozef Grapa
• primátor mesta Snina  

Ing. Štefan Milovčík
• primátor mesta Nová Dubnica  

Ing. Peter Marušinec
• starosta obce Trnovec nad Vá-

hom Ing. Július Rábek
• primátorka mesta Stará Turá  

Ing. Anna Halinárová
• starosta obce Košická Belá   

Ing. Jozef Petkač
• starosta obce Nižná Sitnica  

Ing. Stanislav Rakár
• starosta obce Važec Ing. 

Milan Lištiak
• starosta obce Zemplínske Hámre 

JUDr. Rastislav Zaremba
• zástupca primátora mes-

ta Handlová Dušan Klas
• primátorka mesta Humenné  

PhDr. Jana Vaľová
• primátor mesta Sobrance  

Ing. Pavol Džurina

Katarína Kepenešová 
Ústredie DO Fénix

Miesto kde žijem

Etapová hra roku 2016 
pozná svojich víťazov 



Ďalšie nezabudnuteľné 
Celoslovenské stretnutie fénixákov 

Stretnúť sa, navzájom sa spoznať a zažiť nové dobrodružstvá. Detská organizácia Fénix započala tradíciu 
každoročných celoslovenských stretnutí v roku 2009. Podujatie, ktoré trvá štyri dni, sa koná striedavo  
na západnom, strednom a východnom Slovensku. V poradí 8. Celoslovenské stretnutie fénixákov z celého 
Slovenska sa uskutočnilo v dňoch 15. – 18. septembra 2016. Rotácia celoslovenských stretnutí (CSS) nás 
tentokrát priviedla do horskej dedinky Tajov neďaleko Banskej Bystrice. 

Štyri dni v Tajove sa niesli v retro 
štýle. Pripomenuli sme si, ako vyzerali 
stretnutia fénixákov v jeho začiatkoch, 
aké hry sa hrali a aké mali aktivity. Part-
nermi stretnutia boli spoločnosti TOP-
GAL Slovensko a COOP JLC, a.s. Všetci si 
to náramne užili a čo všetko sa tam dialo, 
sa môžete dozvedieť zo zážitkov členov 
ÚO v Dubnici nad Váhom.

Iris: 
Na Celoslovenskom stretnutí fénixá-

kov som sa zúčastnila po prvýkrát. Zo za-
čiatku som mala mierne obavy, ale tie sa  
po príchode do Tajova úplne vytratili. 
Stretla som veľa príjemných ľudí a za-
bavila som sa na všemožných úlohách.  
Z môjho pohľadu, veľmi poučná bola Det-
ská konferencia zameraná na drogy a zá-
vislosti. A navyše, oslávila som tu svoje 
15. narodeniny. Naozaj nevidím lepší spô-
sob ako tráviť voľný čas, než s Fénixom!

Majka:
Veľmi som sa zabavila, dozvedela 

som sa veľa nových vecí o drogách  

a závislostiach, našla nových pria-
teľov, vykúpala som sa s priateľmi  
v daždi, zahrala si úžasnú hru, počas 
ktorej sme zarábali imaginárne penia-
ze, za ktoré sme si nakoniec nakúpili 
sladkosti. Super boli aj vedúci, zdra-
votníčky aj všetci ostatní, ktorí do-
pomohli k tomu, aby tieto tri dni boli 
také úžasné!

Timo:
Na stretnutí ma najviac zaujala pre-

zentácia o drogách a závislostiach, 
ktorá bola pekne spracovaná pre nás 
tínedžerov. 

Kedy a kde sa CSS konali a kto ich pripravoval?
1. CSS 12. – 15. 9. 2009 Sninské rybníky (ÚO Snina)

2. CSS 15. – 18. 9. 2010 Remata (ÚO Handlová)
3. CSS 15. – 18. 9. 2011 Opatová (ÚO Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica)

4. CSS 13. – 16. 9. 2012 Košariská (ÚO Hrabušice)
5. CSS 12. – 15. 9. 2013 Podskalie (ÚO Nová Dubnica)

6. CSS 12. – 15. 6. 2014 Moravany nad Váhom (Ústredie)
7. CSS 11. – 14. 6. 2015 Veľaty (ÚO Košice a ÚO Trebišov)

8. CSS 15. – 18. 9. 2016 Tajov (Ústredie)

Ďalšie nezabudnuteľné 
Celoslovenské stretnutie fénixákov 

Lucka: 
Celý čas som bola obklopená skvelou atmosférou a vý-

bornými ľuďmi. Priniesla som si odtiaľ veľa nezabudnuteľ-
ných zážitkov a vedomostí. Pobyt v Tajove som si veľmi 
užila a už sa teším na ďalšie stretnutie s Fénixom.

Barborka: 
Stretnutie bolo veľmi pestré, najmä pre tému konferen-

cie, ktorá bola vážna aj závažná. Páčilo sa mi spoznávať 
ďalšie územné organizácie, diskotéky, Minitalent. Príjem-
ne sme sa zabavili a porozprávali, či už so starými kama-
rátmi alebo novými. Ako kamarát spomenul tesne po tom, 
čo sme vyšli z vlaku: Už teraz mi veľmi chýbajú! Určite sa 
tešíme na ďalší zážitok s Fénixom.

Detská konferencia Drogy a ich závislosti
Súčasťou 8. Celoslovenského stretnutia fénixákov  

v Tajove bola aj každoročná Detská konferencia. Hlavnou 
témou boli tentokrát Drogy a ich závislosti. Téma, ktorú 
si vybrali samotní fénixáci v rámci Štruktúrovaného dia-
lógu v Detskej organizácii Fénix. Hoci ide o vážnu tému, 
vďaka lektorke Zuzane Mackovej z Internetovej poradne 
pre mladých IPčko, ktorá ju spracovala interaktívne a po-
učne, zaujala všetkých. 

Účastníci sa museli vcítiť do ľudí, ktorí sú závislí a zá-
roveň aj do ľudí, ktorí sa im snažia pomôcť. Mohli si vy-
skúšať riešiť situácie, ktoré môžu nastať v živote každého 
z nás. Čo robiť a ako postupovať, ak sa tvoj kamarát veľ-
mi opije? Ako odhovoriť kamarátov od fajčenia či brania 
drog? Prečo povedať drogám nie a aké z toho môžu byť 
následky? 

Detská konferencia sa konala pod odbornou garanciou 
Internetovej poradne pre mladých IPčko a vďaka podpo-
re Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Sloven-
skej republiky. 

Kristína Jaššová
ÚO Dubnica nad Váhom
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Letný festival Neighbors without borders – Susedia bez hraníc zorganizovala Detská organizácia Fénix  
na Sninských Rybníkoch. Na festivale sa zúčastnili delegácie z Maďarska, Česka, Poľska a Slovenska. Projekt 
podporil Medzinárodný vyšehradský fond. 

Projekt Neighbors without borders 
je letný festival generácii štyroch kra-
jín, ktorý vychádza z potreby aktívne 
zapojiť viac generácii do medziná-
rodných aktivít, spoznávať jednotlivé 
krajiny, ich kultúru, tradície, remeslá 
dnes a v minulosti. Projektom chce-
me docieliť to, aby deti a mladí ľudia 
poznali minulosť krajín, históriu, zvy-
ky, tradície a zároveň dnešnú kultúru  
a umenie, priblížiť sa ostatným gene-
ráciám a vytvoriť priestor pre vzájom-
nú spoluprácu, toleranciu, priateľstvá 
a vzájomné učenie sa prostredníc-
tvom spoločných zážitkov.

-red-

Keďže išlo o festival generácií, účastníci 
boli vo veku 5-81 rokov. V rámci aktivít sa 
navzájom predstavovali jednotlivé krajiny, 
kultúry, tradície a remeslá. Zaujímavé boli 
aj tvorivé dielne tkania na krosnách a kro-
sienkach, kde si pod dozorom Ľubky Tala-
rovičovej vyrobili tkané koberčeky, či malé 
kapsy z látkových materiálov. Zúčastnili 
sa aj poznávania okolia. Zaujala návšteva 
dreveného chrámu v Kalnej Roztoke s vy-
nikajúcim odborným výkladom miestneho 
duchovného Tomáša Metýľa, ako aj náv-
števa replík objektov Ekomúzea v prírode 
Podoby ohňa v Zemplínskych Hámroch, 
ktorá ich uchvátila svojou históriou žele-
ziarstva v pohorí Vihorlat. Poslednou ce-

lodennou športovou aktivitou 
bola Olympiáda V4, kde si sily zmerali starší 
i mladší. Je pravdepodobné, že sa aj v bu-
dúcom lete uskutoční podobný festival, no  
v inej partnerskej krajine v rámci cezhra-
ničnej spolupráce.

Jozef Talarovič, 
ÚO Snina 

Fénixácky Félix obletel svet
Kedy ste boli naposledy na poš-

te? Posielate ešte vôbec pohľadnice? 
Hoci máme dnes e-maily, WhatsApp  
a všelijaké iné možnosti komuniká-
cie, pohľadnica má svoje čaro. Niet  
nad pocit, keď si ju vyberiem 
zo schránky (a nielen účty či lístok, 
že zajtra budú odpisovať vodomery). 
Okrem toho, pohľadnice aj rada píšem 
a posielam. Väčšinou vtedy, keď navští-
vim nové cudzie miesto... Zrejme nebu-

dem jediná, kto ešte stále ocení papier, 
keďže počas príprav osláv 25. narode-
nín Fénixu vznikol nápad vytvoriť po-
hľadnicu, ktorá by mohla obletieť svet  
a zároveň robiť Fénixu užitočnú reklamu. 

Tvárou pohľadnice sa stal Félix, Fé-
nixák telom i dušou a nechýbalo ani 
krátke info o Fénixe. Vyrobené boli 
dve verzie, slovenská a anglická. 

Fénixáci po celom svete sa fotili  
s pohľadnicou a posielali nám ju buď 

do Ústredia alebo potešili svojich 
blízkych. Ako môžete vidieť na našej 
stránke, minulý rok navštívili členovia 
a priatelia Fénixu takmer každý kút 
našej zemegule. Ak chcete, navštívte: 
www.do-fenix.sk/projekty/25-ro-
kov-fenixu/felixove-putovanie/  
a presvedčte sa sami!

Martina Barboríková
Ústredie DO Fénix
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Susedia bez hraníc 
Snina hostila krajiny V4
Susedia bez hraníc 
Snina hostila krajiny V4



Očami Kristíny Jaššovej z ÚO 
Dubnica nad Váhom: 

V posledný júlový týždeň sa zišlo 
v Starej Bystrici 18 mladých ľudí,  
aby sa vyškolili v práci s deťmi. Pre-
brali sme si základy práce s deťmi, 
psychológiu, vývin dieťaťa. Ukázali 
sme si, aké hry môžeme hrať v rôz-
nych prostrediach a načo sú určené. 
Názorne sme si vyskúšali prvú po-
moc a základné ošetrenia. Diskuto-
vali sme sa o detských a ľudských 
právach. Vytvorili sme si ideálne-
ho vedúceho. Krásne sme zmokli  
na túre na neďalekú rozhľadňu Bo-
bovec. Spievali sme si pri ohníku  
a zabávali sa. Po záverečnom progra-
me všetci obdržali certifikát. Verí-
me, že všetci zúčastnení svoje nové 
poznatky využijú pri práci s deťmi  
v svojej územnej organizácii a te-
šíme sa na ich ďalšiu spoluprácu  
s nimi.

Youth For Understanding (YFU) alebo Mládež pre porozumenie. Názov tejto organizácie ste na našom 
webe a Facebooku pravdepodobne videli už niekoľkokrát. Bolo to preto, že sme mali od mája spoločný 
projekt. 

YFU umožňuje mladým ľudom cesto-
vať po svete, a to prostredníctvom vý-
menných programov. V roku 2016 oslá-
vila organizácia YFU na Slovensku svoje 
10. narodeniny. Za túto dobu už vyslala 
125 slovenských študentov do rôznych 

krajín a privítala 30 zahraničných.
V rámci nášho projektu sme sledo-

vali život YFU študentov v siedmich 
krajinách – Nórsku, Švédsku, Francúz-
sku, Azerbajdžane, Japonsku, Fínsku  
a na Novom Zélande. Účastníci progra-

mu pre nás opísali svoje zážitky v krajine 
a podelili sa aj o pikošky. 

Cieľom projektu bolo oboznámenie fé-
nixákov o činnosti inej organizácie a no-
vých možnostiach cestovania, spozná-
vanie krajín sveta a šírenie myšlienky 

zakladateľky programu, že nie je možné 
nenávidieť krajinu, ku ktorej má človek 
vzťah a z ktorej ľudí má rád.

Aby sme projekt spravili o niečo zaují-
mavejší, jeho súčasťou bola aj súťaž. Otáz-
ky súviseli s článkom alebo s krajinou,  
v ktorej mladý človek momentálne žije. 
Ceny venovala YFU a spoločnosť Top- 
gal Slovensko.

Dúfame, že projekt sa vám páčil a do-
zvedeli ste sa niečo nové. 

Martina Barboríková 
Ústredie DO Fénix

Nová dimenzia spoznávania Nová dimenzia spoznávania Mladý vedúci – vzdelávanie aj hraMladý vedúci – vzdelávanie aj hra
Detská organizácia Fénix s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizovala  

v dňoch 24. – 28. júla 2016 v Starej Bystrici zážitkovo vzdelávací kurz. Kurz bol určený pre mladých ľudí  
vo veku 15-18 rokov, ktorí majú záujem o prácu s deťmi, zaujímajú sa o neformálne vzdelávanie a chcú 
sa podieľať na činnosti DO Fénix. V rámci tohto kurzu absolvovali vzdelávanie Mladý vedúci a zážitkovou 
formou sa dozvedeli všetko o detských a ľudských právach. Vzdelávanie je akreditované MŠVVaŠ SR  
a po absolventi obdržali účastníci osvedčenie.
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Vyhlásená fénixácka zbierka vyvo-
lala veľký ohlas. Na Ústredí DO Fénix 
sa objavili desiatky okuliarov z územ-
ných organizácií z celého Slovenska. 
V máji sme ich odovzdali zástupcom 
Lions Klubu, ktorí dokážu zabezpe-
čiť, aby sa dostali na správne miesta  
a do správnych rúk. Naše okuliare už sú  
na ceste k ľuďom, ktorí na ne čakajú. Aj 
vďaka Ing. Buhumírovi Krátkemu (46), 
viceguvernérovi Lions Klubov v Českej 
republike a Slovenskej republike. 

• Odkedy sa venujú Lions Kluby zbie-
raniu okuliarov? 

- Lioni na celom svete zbierajú použité 
a nepotrebné okuliare od roku 1991. 

• Kam smerujú vyzbierané okuliare? 
- Smerujú do zberných miest, ktorých 

je na svete aktuálne 18.    

• Zbierku tvoria okuliare rôznych 
veľkostí, parametrov, s rôznymi 

dioptriami. Ako viete, kde a aké 
okuliare potrebujú?

- Lioni merajú bezplatne zrak v tre-
tích krajinách ľuďom, ktorí si nemôžu 
kúpiť okuliare. Tento zoznam ľudí pošlú 
do zberných miest, v ktorých pripravia 
a zašlú požadované okuliare na miesto, 
kde sú potrebné.

• Aká je cesta okuliarov, kým sa do-
stanú k ľuďom, ktorí na ne čakajú?

- Zberné miesta sú po celej krajine. Po-
máhajú ich zbierať aj organizácie, akou 
je tá vaša. Vyzbierané okuliare z celej 
Českej a Slovenskej republiky raz za rok 
zhromaždíme a odvezieme do najbližšie-

ho zberného miesta v Taliansku. Tam sa 
okuliare vyčistia a zmerajú. Naši ľudia 
pôsobia priamo v krajinách tretieho sve-
ta, kde tamojším ľuďom zrak bezplatne 
zmerali a podľa ich konkrétnych požia-
daviek na parametre sa potom okuliare 
pošlú napríklad do Nigérie, Konga, Zam-
bie, Mozambiku či Nepálu. 

• Sú potrebné ďalšie okuliare? Po-
môže, ak ich budeme zbierať ďalej? 

- Áno, sú potrebné aj ďalšie okuliare! 
Podľa svetovej zdravotníckej organizácie 
asi 157 miliónov ľudí potrebuje okuliare. 
Budeme radi, keď nám aj vy pomôžete 
zlepšiť niekomu jeho život.

-her-

ZBIERKA OKULIAROV
POKRAČUJE!

Zo slov Bohumíra Krátkeho 
vyplýva, že na okuliare ča-
kajú vo svete ďalší chudob-
ní ľudia, ktorí si ich nemôžu 

dovoliť. 
Našli sme zodpovedného 

partnera, ktorí je pre nás zá-
rukou, že sa k nim dostanú. 
Naša fénixácka zbierka ne-

používaných okuliarov preto 
pokračuje ďalej. Okuliare 
môžete zasielať k nám  

do bratislavského Ústredia.

Okuliare pre Afriku na ceste do Afriky
Okuliare od fénixákov robia svet krajším 
Okuliare pre Afriku na ceste do Afriky
Okuliare od fénixákov robia svet krajším 

Pre nás sú staré, nepotrebné, ležia kdesi v košíku na poličke alebo v zásuvke. Pre ľudí v iných kútoch 
sveta sú však očami, cez ktoré môžu vidieť svet okolo seba krajší a jasnejší. Staré a nepoužívané okuliare 
dokážu zázraky. Stačí len málo - odniesť ich na miesto, odkiaľ sa dostanú k tým, ktorí ich potrebujú. 
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Po mesiacoch dlhej prípravy sa to konečne stalo! Kalendár ukazoval 30. október, deň začiatku našej výme-
ny. Cesta do Sniny bola dlhá, ale nadšenie nám to nedávalo pocítiť. Všetci sme sa už tešili na privítanie  
a spoznávanie sa. Vyše tri desiatky účastníkov z Litvy, Poľska, Slovenska, Česka a Rumunska sa zišlo  
v Snine, aby sa formou neformálneho vzdelávania v rámci projektu Speak up naučili nové veci zo sféry ľud-
ských, občianskych a detských práv.

V prvý večer, aby sme sa čo najlep-
šie spoznali, sme si zahrali „challenge“. 
Umiestnili sme naše krajiny na mapu, 
vyrobili si vtipné menovky, spísali naše 
najobľúbenejšie slová, odfotili veľa sel-
fies a išli spať. 

Druhý deň sme strávili pod vedením 
Poliakov, ktorí nás naučili nové poznat-
ky o ľudských právach. Večer sme si užili 

festival jedla, kde sme ochutnali typic-
ké jedlá pre každú krajinu a dozvedeli 
sa niečo viac o ich histórii. Festival vy-
striedala haloweenska diskotéka v kostý-
moch.

Rozcvičení z večera sme sa na druhé 
ráno vybrali na túru na Sninský kameň. 
Kamarátstva boli vybudované, niekto-
ré prerástli do pusiniek na líčka. Na-

nešťastie, stal sa prvý a našťastie aj po-
sledný úraz, ktorý sa stretol paradoxne 
s veľkým nadšením. Zranené dievča si 
chlapci s radosťou striedali na chrbtoch. 
Túra bola plná prekonávania či už blata 
alebo jazykovej bariéry, ktorá sa postup-
ne búrala. Po zaslúženom oddychu nás 
čakal festival krajín. Dozvedeli sme sa  
o polohe každej krajiny a ich histórii. 

Štvrtý deň sa niesol v duchu hesla Eu-
rópa je pre všetkých. 

Medzinárodná výmena 
pod taktovkou Fénixu  

Touto témou nás previedli účastníci 
z Litvy. Ich Maratón práv nás donútil 
zamyslieť sa nad otázkami tolerancie  
a intolerancie v dnešnej Európe a vy-
jadriť svoj postoj. Večer sme si potrápili 
naše jazyky. Vyskúšali si rôzne jazykola-
my a náročnosť iných jazykov.

Ráno po zobudení  sa rumunská sku-
pina rozhodla vzdelať nás o Európskych 
inštitúciách, na ktoré sa môžeme obrátiť 
v prípade porušovania ľudských práv. 
Pripravili kvíz, v ktorom naše vedomosti 
otestovali. Svoju kreativitu sme využili 

pri tvorbe divadelných scénok, ktorých 
témou bolo porušovanie ľudských práv. 
Večer sme sa bavili o tradíciách. Slo-
venská skupina rozprávala o typických 
vianočných zvykoch a názorne všetkým 
ukázala, ako to u nás vyzerá na Veľkú 
noc. Chlapci si to náramne užili... Potom 
nás každá krajina naučila svoj tanec a tak 
sme si tancovali všetci spolu. 

Šiesty deň mala hlavné slovo sloven-
ská skupina. Išli sme na výlet do Humen-
ného, kde nás hostila tamojšia obchodná 
akadémia. Pripravili si pre nás workshop 
na tému žiackych školských rád. Navští-
vili sme Sninský kaštieľ a ukázali sme 
im typickú slovenskú dedinu v skanze-
ne. Pripravili sme poznávaciu hru a ako 
odmenu za úspešné splnenie úloh sme si 
všetci dopriali horúcu čokoládu. Večer 
sa niesol v duchu hier. Každá krajina nás 
naučila svoju najobľúbenejšiu.

Ďalší deň patril Čechom a olympiáde,  
v ktorej sme si otestovali svoje psychické 
aj fyzické zdatnosti. Súťažilo sa v zmie-
šaných medzinárodných tímoch. Bolo 
úžasné vidieť, ako mladí ľudia dokážu 
spolupracovať a zabávať sa. Večer sme 
sa odobrali do Ladomírova na ukončenie 
výmeny. Cestou sme sa zastavili pozrieť 
sa na Vojenský cintorín z 1. Svetovej 
vojny, ktorý pred nedávnom zrekon-
štruovala ÚO Snina. Po krátkom presune  
do reštaurácie nás čakala slávnostná 
večera. Bola poďakovaním všetkým 

účastníkom za ich aktivitu a ich prístup 
k programu, vďaka ktorej bola táto vý-
mena nezabudnuteľná. Vyskúšať mohli 
tradičné slovenské jedlá od halušiek,  
po varené koleno, pirohy a samozrejme, 
nemohla chýbať kofola. Popri jedení sme 
na mohli na obrazovke sledovať foto-
grafie, vďaka ktorým sme si zaspomínali  
na vtipné udalosti a čo všetko sme za ten 
týždeň zvládli. Večer bol plný smiechu, 
sĺz, vymieňania kontaktov a hier. Boli 
sme plní nových zážitkov, priateľstiev  
a nových hier a veríme, že všetci účastníci. 

Kristína Jaššová
ÚO Dubnica nad Váhom 

Medzinárodná výmena 
pod taktovkou Fénixu  
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Odchádzali sme krátko po Viano-
ciach, 28. decembra 2016, letecky  
z Viedne. Privítala nás teplá nočná 
Barcelona. Hneď po ubytovaní sme 
sa zoznámili s ostatnými účastníkmi  
z Palestíny, Alžírska, Nórska, Rakúska, 
Anglicka a Španielska. 

Celý týždeň sme sa zaoberali prob-

lematikou detskej participácie a det-
ských práv. Kto rozhoduje za dieťa? 
V akom veku môže dieťa rozhodovať 
samo za seba? Aké má dieťa práva  
na rozhodovanie? Ako sa cíti dieťa, kto-
ré je nevypočuté? To boli hlavné témy, 
ktorým sme sa venovali. Nezostali sme 
len pri teórii, ale na konci týždňa sme 

sa sami mohli stať lídrami a vyskúšali 
sme si, že nie je také ľahké viesť session 
pre medzinárodnú skupinu. Všetci 
sme to však zvládli a zobrali si domov 
neskutočne veľa skúseností, zážitkov  
a priateľstiev. Tie určite využijeme pri 
ďalšom rozhodovaní, kde zapojíme aj 
deti. Naše session sme si ozvláštnili  
na pláži, aby sme dokázali, že výučba 
môže byť praktizovaná kdekoľvek.  

Samozrejme, nechýbala obhliadka 
Barcelony a jej nádherných pamiatok. 
Nemali sme však veľa času, aby sme 
stihli všetky, pretože sme sa pripravo-
vali na príchod nového roka, ktorý sme 
privítali ako praví Katalánci na námes-
tí pri jedení hrozna. Vždy na Nový rok 
sa všetci zídu na najväčšom námestí  
v Barcelone a s každým úderom polno-
ci zjedia jednu bobuľku hrozna. Potom 
už len počuť želania šťastného nového 
roka s plnými ústami hrozna...

 
Anička Krištofčová

ÚO Mlynky 

Človek je tvor zvedavý a chce zdieľať svoje poznatky, ale zároveň načerpávať nové. A keďže, na Sloven-
sku sa nám zatiaľ nič takéto neponúka, tak sme opätovne zavítali k našim západným susedom na Celostát-
ní Vzájemnou Výměnu Zkušeností (CVVZ) do českej Jihlavy. 

Čo je to CVVZ?

CVVZ je najväčšia akcia svojho dru-
hu, kde sa každoročne stretávajú vedúci  
a dobrovoľníci, ktorí pôsobia v organi-
záciách, spolkoch a kluboch pracujúcich 
s mládežou. Jej poslaním je vytvárať 
priestor pre zdieľanie vedomostí a skú-
seností pri práci s mládežou a deťmi. Je 
to akcia plná nových nápadov, inovácii, 
priateľstva a hier. Základnými myšlien-
kami CVVZ sú spolupráca, osobnostný 
rozvoj a celospoločenský presah. Využí-
va na to formálne aj neformálne vzdelá-
vanie, ktoré pomáha aktívnym členom 
rôznych organizácii v ich rozvoji. CVVZ 
je nepolitická a nezisková. Mestá každý 
rok súťažia o to, ktoré môže byť jej orga-
nizátorom.

Ako CVVZ funguje? 

Najprv sa treba prihlásiť. Účastníc-
ky poplatok sa pohybuje v rozmedzí 
17-20 €. V cene je ubytovanie v škole 
v triedach na zemi a strava.  Zúčast-
niť sa môžu všetky vekové kategórie, 
no zacielené je najmä na vekovú hra-

nicu 16+. Po zaplatení účastníckeho 
poplatku vám bude pridelené vaše 
číslo, pomocou ktorého si môžete vy-
brať program. Programy sú vedené 
lektormi, o ktorých si môžete prečítať 
vyčerpávajúce informácie. Netreba 
otáľať s výberom, pretože kapacita je 
obmedzená a najlepšie programy sa 
rýchlo naplnia. Programy sa realizujú 
formou diskusie, exkurzie, pohybovej 
aktivity, semináru, dielne alebo hry. 
Výber programov je naozaj pestrý: hry  
a šport, kreativita, legislatíva a politi-
ka, riadenie organizácie, osobný roz-
voj, príroda a ekológia, tábory, out-
door a adrenalín, výchova a vzdelanie  
a zdravie a stravovanie. 

Naše programy na CVVZ

My sme si tentokrát vybrali okrem 
iných aj program Bubnovanie. Lek-
torom bol veľmi príjemný pán, ktorý 
bol očividne veľmi spätý s prírodou. 
Opísal nám, ako sa vyrábajú bubny. 
Bubon nám položil na hlavu a buchol 
naň, aby sme ten zvuk nielen počuli, 
ale aj cítili. Napokon nás nechal dlhú 

dobu hrať na všetky možné bubny  
a nástroje, ktoré tam mal. V miest-
nosti bola neskutočná energia, ktorá 
plynula z tých zvukov, ktoré bubny 
vydávali.

 Ďalej sme si vybrali psychomotorické 
hry, ktoré vás naučia nesúťažné hry me-
dzi deťmi. Najväčším prínosom bolo, že 
sme si ich odskúšali sami na sebe a vie-
me, ako veľmi bavili nás.

Popri programe ponúka CVVZ aj rôzne 
sprievodné aktivity. My sme využili Her-
ňu. Úžasné miesto, kde môžete vyskúšať 
všetky možné hry, a keď sa vám zapáčia, 
môžete si ich na mieste rovno aj kúpiť. 
Nájsť miesto v herni bolo naozaj ťažké, 
lebo ľudia sa tam hrali a trávili celé ho-
diny. Boli tam rôzne výstavy predajcov, 
Science show a kultúrne predstavenia. 

Bonusom bola bezplatná hromad-
ná doprava po celú dobu trvania CVVZ  
a ZOO zadarmo.

My sme si tohtoročnú CVVZ užili na-
plno a tešíme sa už na Šumperk v roku 
2017! Tak čo, pridáte sa k nám?

Milan Lukáč
Ústredie DO Fénix

Burza skúseností a nápadov Burza skúseností a nápadov Deti o deťoch v Barcelone 
Na Slovensku sa veľmi málo hovorí o detskej participácii a ešte menej sa praktizuje. Aby som načerpala 

nejaké nové nápady a metódy ako posunúť spoluúčasť detí na rozhodovaní na vyššiu úroveň, spolu  
s ďalším fénixákom Dávidom sme sa zúčastnili na školení Children of the world v Barcelone. Toto medziná-
rodné stretnutie zorganizovala Európska organizácia IFM - SEI pre partnerské organizácie, medzi ktoré patrí 
aj Fénix.

Deti o deťoch v Barcelone 
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Na prelome júna a júla sa v malom mestečku Poggiardo na juhu Talianska stretli mladí ľudia zo šiestich 
krajín na medzinárodnej mládežníckej výmene v rámci programu Erasmus+. 

Všetko šikovní mladí ľudia, ktorí dis-
kutovali o kultúre, utečencoch, migran-
toch, jedle, pití, zábave, o spoločnom  
i rozličnom a o všeličom inom. Hlavnou 
témou bola totiž migračná a utečenecká 
situácia v Európe. Preberala sa nielen po-
litika, ale aj význam programu Erasmus+, 
čo sa nám páči na Európskej únii a ako 
fungujú naše organizácie. Počas výmeny 
sme mali možnosť navštíviť dve nádher-
né mestá Otranto a Muro. Každý večer 
sme sa všetci stretávali v parku, sedeli  
v kruhu a rozprávali sa.

Osobná štatistika účastníka:

• 1 ruksak
• 3 jedlá denne
• 4 pláže
• 6 Slovákov
• 8 prebdených nocí
• 15 prestupov
• 40 mladých ľudí
• 48 hodín cestovania
• 3120 precestovaných kilometrov
• ∞  zážitkov, cestovín, paradajok, smie-

chu, nových priateľstiev....

A tu sú ich zážitky:

Betka, Snina:
Bola to pre mňa skvelá príležitosť, ako 

si overiť svoje jazykové schopnosti v cu-
dzom prostredí. Vždy ma interesovalo 
spoznávanie nových kultúr a táto výme-
na mi ich poskytla hneď šesť naraz. Zo-
známiť sa s nimi priamo cez Grékov, Ma-
ďarov, Litovčanov, Rumunov, Talianov  
a Turkov bolo úžasné. Človek by bol pre-
kvapený, koľko zaujímavých informácií 
mu dokážu poskytnúť obyvatelia daných 
krajín a koľko mylných informácií môže-
me mať z neoverených zdrojov. 

David, Snina:
Po spoznaní väčšiny ľudí na výmene 

som miestami zabúdal na pojem o čase  
a mieste. Nechcel som nič zmeškať! S kaž-
dým som chcel vykecávať. Z tichého slo-
venského chlapca sa stal najukecanejší 
účastník na výmene. S niektorými účast-
níkmi som stále v kontakte a dokonca 
plánujem v blízkej budúcnosti navštíviť 
Turecko, Litvu a Maďarsko. V maličkom 
neznámom mestečku som si potvrdil ná-
zor, že nezáleží na akom mieste sa nachá-
dzate, dôležití sú ľudia okolo vás.

Peter, Snina:
Veľký šok má čakal, keď som prišiel 

na izbu a zistil som, že bývam z dvoma 
Turkami a Maďarom na nejakej stre-
che. Nakoniec, ako plynuli dni, som bol  
za týchto spolubývajúcich i netypickú 
izbu nesmierne vďačný. Stačilo vyliezť 
na vedľajšiu budovu a naskytol sa nám 

famózny výhľad na uličky celého mesteč-
ka. Ak by som to mal zhrnúť, v tej budove 
sme strávili krásne chvíle z pivom, spolu-
bývajúcimi a sympatickými babami...

Radka, Žilina:
Aj pre mňa to bola prvá skúsenosť  

s Erasmom. Najprv som sa trochu obáva-
la, pretože som zostala sama s cudzími 
ľuďmi, ale všetci boli skvelí a dokonca 
som si medzi nimi našla priateľov, s kto-
rými som stále v kontakte. 

Ivetka, Dubnica nad Váhom:
Som veľmi vďačná že som sa mohla 

zúčastniť na tejto výmene. Získala som 
veľa skúseností a  priateľov. Veľmi som si 
zlepšila angličtinu. Ľudia tam boli veľmi 
milí. Veľmi sa mi páčila talianska kultú-
ra, jedlo a všeobecne životný štýl. Odpo-
ručila by som to zažiť naozaj každému.

Kristína, Dubnica nad Váhom:
Pre mňa, ako líderku, to bola nová skú-

senosť. Boli sme super partia, celá výme-
na. Každý sa bavil s každým, až zašlo to 
tak ďaleko, že sme sa po anglicky rozprá-
vali medzi sebou aj my, Slováci, a ani sme 
nevedeli prečo. Každý z nás býval inde, 
inde sme chodili jesť, program sa odo-
hrával inde, a keďže talianske uličky sú 
zradné, stratili sme sa v priemere trikrát 
za deň. Užili sme si naozaj taliansku idyl-
ku a ak sa stretnete s ponukou na Eraz-
mus+, neváhajte!

Kristína Jaššová
ÚO Dubnica nad Váhom 

We are all european
Všetci sme Európania
We are all european
Všetci sme Európania
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Na vysvietenom Bratislavskom hrade 
boli najusilovnejším fénixákom slávnost-
ne odovzdané ocenenia za aktívny prí-
stup a prácu počas celého roka. Okrem 
nočnej panorámy nášho hlavného mesta 
si vychutnali aj atmosféru Rytierskej sie-
ne Bratislavského hradu. 

Na členov redakčnej rady časopisu Let 
s Fénixom čakalo prekvapenie v podobe 
večernej prehliadky Televízie Markíza. 
Vďaka Patrikovi Hermanovi, ktorý je zá-
roveň podpredsedom našej organizácie, 
si vyskúšali, aké je to sedieť na moderá-
torskej stoličke, obdivovali štúdiá relácií, 
veľké ramená kamier či prácu rosničky. 

Čaro bratislavských ulíc a ich histó-
riu si na druhý deň mohli fénixáci vďa-
ka spoločnosti Tour4u vychutnať spoza 
okien vláčika Prešporáčika. 

Najvzrušujúcejším momentom bolo 
však pre fénixákov prijatie u pána prezi-
denta Andreja Kisku vo Veľkej sále Gra-
salkovičovho paláca. Fénixákom podal 
ruku a poďakoval za ich prácu, ktorá po-
máha tvoriť lepšiu spoločnosť a budúc-
nosť našej krajiny. Kreatívni fénixáci sa 
rozhodli pána prezidenta potešiť vlast-
noručne vyrobenými darčekmi, ktoré  
u neho zožali veľký úspech. Pán prezi-
dent neváhal a na oplátku si s každým fé-
nixákom urobil spomienkovú fotografiu. 

Deň plný skvelých momentov a zá-
žitkov fénixáci spoločne zavŕšili sláv-
nostným krájaním torty s logom Fénixu.  
Pre mnohých sa tieto dva dni stali hna-
cím motorom a povzbudením do ďalšej 
práce s odhodlaním pomáhať tým, ktorí 
to potrebujú.

Lucia Taňkošová
spolupracovníčka redakcie

ÚO Humenné

Večer, v prvý májový deň, sa členovia 
redakcie časopisu Let s fénixom išli po-
zrieť do Televízie Markíza. Prehliadka sa 
začala okolo pol desiatej večer. Za približne 
hodinu sme mohli vidieť štúdio Televíz-
nych novín, Reflexu, ktoré náš sprievodca  
po Markíze, Patrik Herman, dôverne pozná. 
Videli sme aj štúdio Hry o Niké a Telerána. 

Zaujalo nás aj “štúdio“ počasia, kto-
ré tvorí iba zelené plátno, ktoré sa na-
chádza za moderátorkou. Vďaka tejto 
technológií, s názvom green-screen sa 
všetko pozadie dorába namiesto zelené-
ho plátna v počítači. Fénixáci nahliadli aj  
do priestorov réžie a redakcie Televíz-
nych novín. Dozvedeli sme sa aj o prie-
behu vysielania, o fungovaní čítačiek,  
o pohybe kamier aj množstvo veselých prí-
hod zo živého vysielania. Samozrejmosťou 
bolo fotografovanie. Mnohí sme sa zahrali 
na moderátorov. Bol to naozaj zaujímavý 
zážitok a všetci si naňho spomíname, keď 
sledujeme správy na Markíze. 

Michal Mazánik  
spolupracovník redakcie

ÚO Nová Dubnica 

Čerešničkou na torte sa stal pre mňa 
v uplynulom roku výlet do Bratislavy 
na oslavy 25. výročia našej organizácie  
a prijatie u pána prezidenta. 

V sobotu nás prekvapili na Bratislav-
skom hrade slávnostným ocenením. Po-
tom nás čakalo prekvapenie od Patrika 
Hermana. Pripravil pre nás malý únos  
do nočnej Markízy, kde som konečne spo-
znala kolegov z redakčnej rady časopisu Let  
s fénixom. Po tomto nočnom úlete bolo 
náročné dostať sa do izby, keď všetci spali. 
Už-už sme si mysleli, že budeme spať pre-
dodvermi, ale šťastie nám prialo a podari-
lo sa nám spolubývajúcich zobudiť... 

V pondelok sme si užili jazdu Prešpo-
ráčikom. Vyhliadková jazda nás zasväti-
la do bohatej histórie Starej Bratislavy. 

A napokon to prišlo – dlho očakávané 
stretnutie s pánom prezidentom. Pán 
prezident nás privítal v Grasalkovičo-
vom paláci. Počas stretnutia z pána pre-
zidenta vyžarovala dobrá energia a veľ-
ký optimizmus. V rozhovoroch s nami sa 
zaujímal o akcie, ktoré organizujú naše 
územné organizácie, ako sa žije v našom 
meste, čo ešte pripravujeme do budúc-
nosti....

Mária Maňáková, ml.
spolupracovníčka redakcie 

ÚO Handlová 

Prijatie u prezidenta očami fénixákov Prijatie u prezidenta očami fénixákov 
Detská organizácia Fénix rozdáva radosť už neuveriteľných 25 rokov. Pri príležitosti tohto výročia sa stretli 

fénixáci spolu so svojimi vedúcimi z 15 najlepších územných organizácií v Bratislave. Čakali na nich dva dni 
plné prekvapení a nezabudnuteľných zážitkov.
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Detská organizácia Fénix v Novej Dubnici pôsobí od januára 2009. 25. výročie založenie DO Fénix sme oslá-
vili spolu so širokou verejnosťou v našom meste za organizačnej spoluúčasti Mesta Nová Dubnica a Pivárne 
Štadión podujatím Fénixácky kotlík.

Jedenásť tímov sa podujalo zmerať si 
sily, schopnosti a kulinársky talent v sú-
ťaži o najchutnejší guláš v jeho rôznych 
podobách. A naozaj, 4. júna to už od rána 
začalo v priestoroch pivárne rozvonia-
vať. Rôzne druhy mäsa s príslušnými 
ingredienciami dodávali podujatiu tie 
správne vône. K tomu pekné slnečné po-

časie a najmä priateľskosť a súťaživosť 
medzi členmi jednotlivých družstiev 
dodávali podujatiu tú správnu atmosfé-
ru. Príjemne prekvapilo aj naše vedenie  
z Bratislavy. Ústredie DO Fénix nomino-
valo do súťaže svoj tím, ktorý tvorili náš 
riaditeľ Milan Lukáč, podpredseda Pat-
rik Herman, ekonómka Ľudka Móriková  

a naša bývalá predsedníčka Evka Pinté-
rová. Hlavným kuchárom bol dlhoročný 
priateľ Fénixu Ladislav Pavlačka. Popo-
ludní prišiel pozdraviť naše podujatie 
aj súčasný predseda DO Fénix Norbert 
Škorvaga. 

Sedemčlenná hodnotiaca komisia 
zložená z profesionálnych kuchárov  
a zástupcov mestského úradu Ing. Evy 
Lackovičovej a pána Pavla Pažítku  
za najlepší guláš vybrali polievku tímu 
MFK Nová Dubnica. Súťažné družstvo do-
mácich Čertice z Fénixu v zložení Robert 
Kaššák – kuchár a pomocníčky Tatiana 
Hermanová, Zuzana Galovičová, Iveta 
Straňáková a Ivana Košútová sa so svojou 
špecialitou umiestnili na druhom mieste. 
Všetci prítomní mali možnosť bližšie sa 
zoznámiť s našou detskou organizáciou 
a jej činnosťou na nástenke. Ďakujeme 
všetkým zúčastneným a sponzorom, kto-
rí toto naše podujatie podporili. 

Michal Mazánik 
a Mgr. Miroslav Zavacký

ÚO Nová Dubnica

Píše sa deň 2. apríl 2016, keď na mnohých zastávkach v okrese Galanta zavrčí autobus a zastaví sa  
pre nás turistov, fénixákov, pripravených prejsť bezmála 12 kilometrov v krásnej prírode. Autobus nás všet-
kých zavezie do Serede, kde sa naša púť začína. Dnešný výlet je výnimočný ešte čímsi – len tri dni  
nás delia od 25. výročia Fénixu!  

Slnko nie je z rána ani hrejivé, sem-tam 
zafúka ľadový vietor, ale keď žiarivá žltá 
guľa vyskočí sponad oblakov, príjemne 
nás zahreje. Užívajúc si teplé lúče žiari-
vého jarného slnka, vyrážame s jasným 
cieľom a úmyslom – užiť si pekný deň 
v prítomnosti veselých a sympatických 
ľudí, ktorý sa ukončí chutnou opekačkou 
všakovakých dobrôt.

Príroda naokolo je fascinujúca, či už za-
čiatkom rána alebo neskôr. Jarné kvietky 
majú svoje čaro, ich otvárajúce sa púči-
ky vám vyrazia dych. Sú ťažko viditeľné, 
no stoja za pozornosť. Ostatná príroda,  naopak, dáva o sebe vedieť. Naoko pokoj-

ná rieka Váh, okolo ktorej prechádzame, 
je v skutočnosti dravá, vypĺňa všetko ti-
cho navôkol. Občas, keď sa nahnete až na 
okraj a sústredíte sa, si môžete všimnúť 
pokojnú plavbu pestrofarebných rýb, 
ktoré niekedy vystrčia hlavu na hladinu.

 Niekedy sa pozastavíme, povenujeme 
sa nášmu pitnému režimu a žalúdkom. 
Vo vzduchu cítiť príjemnú atmosféru  
a počuť smiech. Cesta je náročná, terén 
ťažší. Nevzdávame sa a pokračujeme ďa-

lej, až uvidíme v diaľke náš cieľ, ktorý sa 
nám odkrýva pomocou menšieho dymu. 
S radosťou dôjdeme do cieľa, posadáme 
si okolo ohňov a pustíme sa do opekania 
špekačiek, marshmallow a iných vecí,  
na ktorých si pochutíme.

Napokon sa úplne vyčerpaní vrátime 
domov autobusom, ale neminie nás dob-
rý pocit z turistiky a úsmev na perách.

Lujza Svitáková 
Galanta, ÚO Sládkovičovo

Fénixácky kotlík v Novej Dubnici

Keď Fénix volá...
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Handlová nezaháľala ani chvíľu
Po celý rok bolo u nás bolo veľmi rušno. Zorganizovali sme veľa zaujímavých podujatí, ktoré potešili nás – 

fénixákov, ale aj mnoho iných ľudí.  

Milujeme Slovensko, milujeme Fénix

Jedným z nich bol aj Deň otvorených dve-
rí na tému Milujeme Slovensko, milujeme 
Fénix. Fénixáci z Handlovej sa predstavili 
ako významní slovenskí športovci, mapo-
vali slovenské hrady a zámky, sprístupnili 
slovenské jaskyne, spievali slovenské ľudo-
vé piesne, tancovali v krojoch, preniesli sa 
do histórie Slovenska s výstavkou historic-
kých predmetov. Zaujíma vás, ako sa to dá? 

V každej miestnosti nás čakalo prekva-
penie. Najstarší kamaráti mali pripravené 
plagáty, prezentácie a zmenšené mode-
ly slovenských hradov a zámkov. Každý 
zámok predstavili a pozvali na jeho náv-
števu. V inej miestnosti sa deti zmenili  
na slovenských spisovateľov a zaviedli 
nás do obdobia, v ktorom vznikli ich veľ-
ké diela. V miestnosti so športovcami boli 
všetci oblečení v reprezentačných dresoch  
a prezentovali všetky športy.  Stredobodom 
pozornosti bol fénixácky stánok. V jeho 
okolí sa pohybovali mladí fénixáci – herci 
v krojoch. Ponúkali návštevníkom chuťov-
ky zo slovenskej kuchyne. V pozadí bežala 
prezentácia o našej územnej organizácií  
a o akciách, ktoré sa uskutočnili. Nezabudli 
sme ani na 25. narodeniny DO Fénix a veľké 
blahoželanie, ktoré sme si pripravili, nám 
podpísali všetci, ktorí nás prišli podporiť. 

Fénix a jeho Deň Zeme 

O pár dní sa v Handlovej konal Deň Zeme. 
Tejto akcii som sa nezúčastnila, lebo sa mi 
vypomstil kroj, v ktorom mi bola zima  
a ja som ochorela. Doteraz však všetky kle-
betnice klebetia o tom, ako to bolo úžas-
né. Všetci sa zabávali na súťažiach, ktoré 

pripravila aj naša ÚO. Veľký úspech mala 
módna prehliadka, na ktorej sme predsta-
vili modely z recyklovaných materiálov. 

So štvornohými priateľmi 

V apríli nás navštívili aj členovia Mest-
ského kynologického klubu v Handlovej  
so svojimi štvornohými kamarátmi. Na ih-
risku nám predviedli ukážky agility. O pria-
teľstve človeka so psom sme sa presvedčili 
pri predstavení, ktoré pre nás nachystali. 
Psíci skákali cez prekážky, ťahali ťažké zá-
važia, hľadali zlodejov...

Handlovčania v Tajove
 
Na začiatku septembra sme sa zúčastni-

li na 7. celoslovenskom stretnutí DO Fénix  
v Tajove. Program, ktorý sa niesol v zna-
mení osláv 25. narodenín organizácie, nám 
nedovolil leňošiť a oddychovať. Zúčastni-
li sme sa aj Detskej konferencie – Drogy  
a závislosť s pani psychologičkou Zuzkou 
Mackovou z internetovej poradne IPčko. 
Tá spracovala túto tému pre všetkých inte-
raktívne a poučne.

Stretnutie s vesmírom a históriou

V októbri sme sa vybrali na autobuso-
vý výlet. Tí, čo sa nestratili v očarujúcom 
nekonečnom  vesmíre na svetovej výstave  
o kozmonautike Cosmos Discovery v brati-
slavskej Inchebe, sa poprechádzali po De-
víne. Na Devíne bola taká dobrá atmosféra  
a pekné počasie, že aj tu sa zopár fénixá-
kov chcelo zabývať. Výlet zavŕšila nákup-
ná mánia v obchodnom centre. Domov sme 
sa vrátili v plnom počte, o niečo múdrejší, 

oddýchnutí. Usúdili sme, že všade dobre, 
doma vo Fénixe najlepšie...

Noví fénixáci 

Ani sme sa nenazdali a čaro kozmu nás 
všetkých pohltilo znova. Čakala nás imat-
rikulácia nových členov. Prišiel na ňu aj 
samotný vládca vesmíru. Nechýbali ani 
planéty, mesiace, kométy. Malých fénixá-
kov sme povýšili na hviezdičky. Aj ja som 
zažiarila ako slniečko. Svoje lúče som one-
dlho musela zahodiť, lebo som ich nena-
pchala do kufra. 

Na medzinárodnej výmene

Troch členov našej územnej organizácie 
vybrali na Medzinárodnú mládežnícku vý-
menu Speak up! Mali sme možnosť získať 
nové vedomosti, priateľstvá a hlavne sa 
zlepšiť v komunikácii v angličtine. Zoza-
čiatku sme sa všetci hanbili a opatrne sa 
zoznamovali. Rýchlo sme prelomili bariéru 
a rozprávali sme sa s každým a o všetkom. 
Aktivity zamerané na detské a ľudské prá-
va, toleranciu a neznášanlivosť nás spre-
vádzali celý pobyt. Navštívili sme aj krásy 
východného Slovenska. Kochali sme sa 
prekrásnym výhľadom zo Sninského ka-
meňa, navštívili Humenné, observatórium 
na Kolonickom vrchu. Ako všetci vieme, 
lúčenie je ťažké...

Často sa v spomienkach vraciam späť  
k týmto chvíľam, ale fénixáci vždy vymys-
lia niečo ešte lepšie! 

Mária Maňáková, ml.
spolupracovníčka redakcie 

ÚO Handlová 
V rámci spoznávania Slovenska sme sa vybrali do Zuberca. Bol to jeden z najkrajších a najzábavnejších 

výletov, aké som s Fénixom zažila. 

Ráno v autobuse nás sprevádzala vý-
borná nálada. Naša prvá zástavka bola 
v Zuberci. Múzeum oravskej dediny 
ožilo - zaplnili ho poznaniachtiví féni-
xáci z Handlovej.

Všetko by dobre dopadlo, keby sme 
si s Kikou nevyhliadli oddych pri potô-
čiku pretekajúcom cez dedinku. Zložili 
sme si veci a Kika sa nadšene ozvala: 
Mária skús, aká je tá 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 procedú-
ra... 

Po návšteve Zuberca nás čakali Ora-
vice. Táto malá dedinka je významným 
strediskom turistiky v oravskej časti 
Západných Tatier. Niektorí sa vybrali 
na turistiku, druhá skupinka, kde som 
bola aj ja, sa tešila na pobyt vo well-
ness. Zabudla som aj na studenú vodu 
v potoku, na veci, ktoré sa mi sušili  
v autobuse a užívala som si sauny, ví-
rivky, morské vlny a horúcu vodu. 

Pri odchode sa spustil taký lejak, že 
sme nevideli ani na krok. Keď dážď 

trochu ustal, pokúsili sme sa dostať 
do autobusu. Všetci utekali a preska-
kovali mláky, iba mne to bolo jedno. 
Veci boli aj tak mokré a zo žabiek, 
čo som mala na nohách voda vytiek-
la rovnako, ako natiekla. A toto bola 
moja tretia kúpeľná procedúra! Teraz 
sa už na tom všetci smejeme a ja som 
si vyslúžila od Kiky novú prezývku – 
Potočnica!

Mária Maňáková, ml.
spolupracovníčka redakcie 

ÚO Handlová 

Jeden z najkrajších výletov
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V bratislavskom M-klube sa stále čosi deje. Tradičné aj netradičné podujatia, rušné sú školské týždne  
i prázdniny. Ani uplynulé leto nebolo výnimkou. Odštartovali ho hneď v prvý prázdninový deň. Viac už oča-
mi a perom ich predsedu Slavomíra Bachratého.

Druhý ročník denného letného športo-
vého kempu prebehol v duchu loptových 
hier, akrobacie a plávania. V rámci spo-
lupráce so skupinou historického šermu 
a remesiel Corvus Arna, sme sa aspoň  
na chvíľu ocitli v stredoveku a zabavili sa 
nie len výukou, ale aj lukostreľbou a re-
meslami či kúpaním v biobazéne. Týždeň 
denného kempu ubehol ako voda a jeho 
slávnostné ukončenie v piatok pri ohni 

pod „mostom Chucka Norrisa“ uzavrel 
prvú kapitolu nášho leta.

Po opekačke sme sa pobrali domov, 
aby sme si zbalili veci a na druhý deň od-
cestovali smer Šaštín-Stráže a pripravili 
sa na príchod prvých účastníkov pobyto-
vých Kung-fu kempov. Štyri týždne sme 
strávili v prekrásnom prostredí šaštín-
skych lesov, kde sme spoznávali príro-
du, rastliny či pozorovali nočnú oblohu. 
Hrali sme dobrodružné hry, trénovali 
kung-fu, cvičili akrobaciu, prekonávali 
svoje osobné rekordy v behu na 1 km, 
či oddychovali pri ohni alebo pri výrobe 
zošitov. Nakrútili sme aj siedme pokra-
čovanie našej rozprávkovej ságy Kotman 
5 pod názvom Koniec sveta. Využili sme 
špeciálne efekty, kung-fu boje a celkový 
talent účastníkov našich kempov.

Štyri týždne ubehli a my sme pobra-
li domov. Ale len na chvíľu. Posledný 

prázdninový týždeň sme strávili opäť  
v obľúbenom lesnom prostredí na leto-
visku Gazárka. 

Uplynulé leto bolo plné nezabudnuteľ-
ných a mnohokrát i neopakovateľných 
zážitkov pre všetkých účastníkov na-
šich letných podujatí. A prvým školským 
dňom sa začali nové a vzrušujúce dob-
rodružstvá. Od septembra sme zorga-
nizovali ďalšie úspešné pobytové akcie  
a rok ukončili mikulášskym kempom.

Pridajte sa k nám! Ďalšie informácie 
o činnosti fénixáckeho M-Klubu – Školy 
šeliem  nájdete na www.facebook.com/
skolaseliem. 

Slavomír Bachratý
ÚO Bratislava M-klub – Škola šeliem

Letný EduFénix camp 

Mnohí si povedia, že cez letné prázdniny sa nechcú učiť  
a slovo škola nechcú počuť minimálne do septembra. Fénixá-
ci z ÚO Mlynky sa ale rozhodli inak. Napriek zúriacemu letu  
a školským prázdninám sa rozhodli učiť a po prvýkrát zorgani-
zovali v Tornali EduFénix Camp. 

Nebojte sa, neučili sa žiadne poučky zo slovenčiny ani nepo-
čítali príklady z matematiky, ale zdokonaľovali si svoju anglič-
tinu a dokonca, aj plávanie. Keďže počasie nám krásne vyšlo, 
väčšinu času sme trávili na kúpalisku, kde sme hrali rôzne hry 
a každý deň sme sa zišli na deke a spoločne sme sa rozpráva-
li po anglicky a hrali hry v angličtine. Nechýbali tvorivé diel-
ne, športová Fénixiáda, Minitalent Fénixu, diskotéka naopak 
či veľmi vychválená jazda na koni. Celý týždeň sme počúvali 
našu hymnu „Sofiu“ a tancovali, či lepšie povedané, skákali náš 
táborový tanec. Po dvoch úspešných turnusoch sme sa vrátili 
domov opálení ako od mora. Bolo nám super a už teraz sa teší-
me, že sa v lete opäť stretneme v Tornali. 

Pri tejto príležitosti by sme sa chceli poďakovať firme Pass–
SK, s.r.o. zo Spišskej Novej Vsi a jej konateľovi pánovi Petrovi 
Andrikowskemu za finančnú pomoc pre náš  EduFénix Camp. 

Zimný lyžiarsky camp

Mlynky žijú ako v lete, tak aj v zime. Veľkým fanúšikom zimy 
je aj naša predsedníčka, ktorá je zároveň inštruktorkou lyžo-
vania. Začali sme hneď 2. januára 2017. Zraz bol na Mlynkoch. 
Všetci sme sa ubytovali, naobedovali a hor sa na kopec! Už  
v prvý  deň sa zo začiatočníkov stali lyžiari. A v tomto duchu 
sa niesol celý týždeň. Samozrejme nechýbala diskotéka, stolný 
tenis, korčuľovanie, ale aj klzákovanie. V posledný večer všetci 
účastníci získali certifikát o absolvovaní zimného lyžiarskeho 
kurzu a odmeny. Týmto sme zaviedli novú tradíciu, ktorú bu-
deme organizovať každoročne, na ktorú srdečne už teraz pozý-
vame všetkých Fénixákov a milovníkov zimy a lyžovania.

Anna Krištofčová a Michaela Revajová
ÚO Mlynky 

Fénixácky M-klub stále v pohybe Fénixácky M-klub stále v pohybe 
Mlynky fičia

v lete aj v zime
Mlynky fičia

v lete aj v zime
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Aj napriek tomu, že naša územná organizácia je malá a nefunguje ešte dlho, sme toho už veľmi veľa zaži-
li a videli. Všetky naše akcie boli super a je veľmi ťažké vybrať tú najlepšiu! 

Jedným z podujatí, ktoré vo mne zane-
chalo silné zážitky, bola návšteva Osvien-
čimu. Na vlastné oči sme mohli vidieť 
krutosť ľudí, ktorí páchali zlo na iných 
ľuďoch. Donútilo nás to porozmýšľať  
nad zmyslom života a pravými hodnotami. 

V rámci nášho celoročného putovania 
sme obdivovali a spoznávali krásy na-
šej krajiny, ako sú Spišský hrad, Betliar, 
Dobšinská ľadová jaskyňa, Zemplínske 
Hámre, historické mestá Košice a Prešov 
a mnoho ďalších kultúrnych či historic-
kých pamiatok Slovenska. Zdolávali sme 
kopce, hory, športovali sme...

V mojom prípade sa medzi najväčšie 
zážitky určite zaradí návšteva vianoč-

ných Košíc.  Videli sme nádherne vyzdo-
bené námestie, historické pamiatky... 
Pokojný výlet sa však zmenil na horor  
v momente, keď sme cestou späť nastú-
pili na nesprávny vlak. Keď sme to zistili, 
rýchlo sme sa snažili prestúpiť, aby sme 
náš vlak nezmeškali. A vtedy sa to stalo! 
Ako som sa ponáhľala, tak mi z tašky vy-
padla peňaženka. To, že som ju stratila, 
som si uvedomila až vo chvíli, keď som 
si pripravovala lístok pre sprievodcu. 
V peňaženke som mala takmer všetko - 
doklady, peniaze, ale hlavne cestovný 
lístok! Rýchlo som to išla oznámiť ve-
dúcim. Vedúce sa len usmiali a povedali 
mi, že buď musím z vlaku vystúpiť alebo 
si cestu späť odpracovať. Vraj vybavia  
so sprievodcom, že ak upracem vlak, on 
ma zadarmo odvezie. Samozrejme, že si 
zo mňa iba uťahovali. Mne to však nebo-
lo jedno! Bála som sa, čo povie sprievod-
ca a či ma naozaj nevyloží z vlaku... Keď  
k nám sprievodca dorazil a pýtal lístky, 
tak som len s malou dušičkou pozrela  
na vedúce a čakala som, čo bude. Vedú-
ca vyrozprávala náš príbeh sprievodcovi. 
Ten sa usmial a povedal: Poďte za mnou! 
Išli sme až na začiatok vlaku do miest-
nosti pre sprievodcov. Sprievodca otvoril 
dvere a vybral z nej moju červenú peňa-

ženku so slovami: Dobrí ľudia ešte existu-
jú! Vtedy mi spadol kameň zo srdca. Moju 
peňaženku našla staršia pani a odovzdala 
ju sprievodcovi. Veľmi som sa tešila, že sa 
našla a chcela som sa tej pani poďakovať. 
Sprievodca nás k nej zaviedol a ja som sa 
jej veľmi pekne poďakovala. Bola som jej 
veľmi vďačná a zároveň som bola prekva-
pená, že sa našiel taký človek... 

Pre nás všetkých to bola veľká škola ži-
vota a ukážka toho, ako sa máme v takej-
to alebo podobnej situácii zachovať. 

Soňa Gezaničová
ÚO Klenová        

List z tábora 
od fénixáčky pre fénixákov

Leto patrí medzi našimi fénixákmi k najkrajším obdobím roka. Nie-
len preto, že sú prázdniny a nechodí sa do školy, ale pre množstvo 
letných aktivít a podujatí. Z jedného sa nám ozvala aj dlhoročná 
detská spolupracovníčka našej redakcie Mária Maňáková z ÚO  
v Handlovej.  

Milí fénixáci!
Píšem Vám pozdrav z nášho letného putovania. Tento rok sme šesť dní spozná-

vali tradičné a netradičné záľuby. 
Hneď v prvý deň sme si vyskúšali horolezectvo na umelej stene, volejbal, tenis, 

golf. V športovom stredisku sme sa schladili v bazéne a neprekážal nám ani letný 
dáždik. 

Nasledujúce ráno sme šli spoznávať vodné športy. Nabalení loptami, dekami, 
kolesami, rukávnikmi sme sa vybrali na kúpalisko. To bola zábava! Súťaže vo vode 
všetkých potešili!

Tretí deň som si užila najviac. V Parku miniatúr v Podolí sme obdivovali slo-
venské hrady, zámky, kaštiele, kostoly, rodné domy známych Slovákov. Potom 

nás ešte čakal výstup na Čachtický 
hrad, kde sme sa zoznámili s ďal-
ším koníčkom – históriou. Bátho-
rička nechcela nikoho, tak sme  
sa plnom počte vrátili domov.

Ďalší deň prešiel rýchlo ako 
voda. Doslova! Vo Vodnom svete 
v Sebedraží sme sa venovali ďalšej 
záľube malých aj veľkých – rybár-
stvu. Dokonca sme lovili pstruhy 
a čuduj sa svete, darilo sa nám! 
Cestou domov sme sa zastavili  
v múzeu historických vozidiel.

A už nás čakal predposledný 
deň v jazdeckom klube Navaho. 
Koníky sa stali našim ďalším ko-
níčkom. Za odmenu nás čakala 
výborná opekačka. Mňam! 

S posledným dňom nám pri-
šlo ľúto za naším putovaním, 
ale úvodný film v mincovni  
v Kremnici vyhnal naše myšlienky  
a nahradil ich množstvom zve-
davých otázok o razbe mincí. Ve-
deli ste, že Kremnická mincovňa 
je najstaršia nepretržite fungu-
júca továreň nielen v Európe, ale 
i na svete? Oplatilo sa navštíviť 
aj mestský hrad a vypočuť si hru 
na obrovskom organe. 

S pozdravom Vaša Mária

P.S.: Vidíme sa o rok v ďalšom 
letnom putovaní! :)

S Fénixom 
do stredoveku

Už 25 rokov deti a mládež  
z Detskej organizácie Fénix  
pri ZŠ Študentská v Snine putujú  
po zaujímavých miestach  
na Slovensku aj v zahraničí a spo-
znávajú nielen krásy prírody, ale 
aj kultúru a históriu. Naše kroky 
tentokrát smerovali za históriou 
stredoveku na hrad Stará Ľubovňa. 

Hneď za bránami hradu nás privítal 
kastelán v dobovom oblečení, ktorý nás 
uviedol do histórie pútavým rozpráva-
ním. Postupne sme prechádzali cez jed-
notlivé expozície, v ktorých nás čakali 
úlohy. Za ich splnenie sme dostávali 
žetóny, ktoré sme nakoniec vymenili 
za slobodu hradného väzňa Mórica Be-
ňovského. Naše potulky históriou nám 
spestrili dravce, ktoré predviedli skvelé 
kúsky. 

Putovanie históriou sme ukončili  
v skanzene ľudovej architektúry  
pod hradom. Na úvod sme si vypočuli 
rozprávku o živej vode. Počas prehliadky 
sme zbierali píšťalky, ktoré ju mali nájsť. 
Prešli sme gazdovský dvor, stodolu i det-
ský kútik, expozíciu remesiel, no najviac 
nás zaujala stará škola a rozprávanie 
pani učiteľky. Domov sme sa vrátili una-
vení a s množstvom zážitkov.

Mgr.  Ľubica Talarovičová
ÚO Snina 

Výlety s Klenovou = škola života
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Obklopuje nás nádherná príroda, počasie nám praje. Kráča-
me popri tichom potôčiku, v ktorom sa kúpu labute. Rozprá-
vame sa, spoznávame a tešíme sa na opekačku, ktorá nás čaká  
v cieli. Už z diaľky cítime vôňu ohňa a počujeme zvuky praska-
júceho dreva. Usadíme sa okolo ohníka. Nevieme si predstaviť 
lepšie strávený deň, pretože sa smejeme, rozprávame so sta-
rými či novými kamarátmi a čo je najdôležitejšie, užívame si 
vôňu skutočnej nefalšovanej prírody. 

Lujza Svitáková
Galanta, ÚO Sládkovičovo

Oddiel Tigríci a Vĺčatá sa rozhodli uskutočniť spoločnú akciu. 
Vybrali sme sa spoznávať krásy podzemia. Autobus nás privie-
zol na Jahodník. Najprv sme museli prejsť po náučnom chodní-
ku. Z informačných tabúľ sme sa dozvedeli veľa zaujímavého  
o faune a flóre v Malých Karpatoch. Kým sme vystúpili k jas-
kyni, čakalo nás nekonečné množstvo schodov. Vonku zima,  
po vstupe do  jaskyni príjemne teplo. Sprievodkyňa nás zahr-
nula množstvom informácii. Sledovali sme nádherné vápen-
cové útvary, ktoré sa tvorili milióny rokov. Zo stropov na nás 
nemo hľadeli netopiere. Po malom občerstvení naše kroky 
viedli k Smolenickému zámku. Veľa zážitkov, mnoho informá-
cií, únava po turistike. Skrátka, takýto krásny deň pre nás pri-
pravil Fénix piateho októbra.

Elena Szemová
ÚO Sládkovičovo

Bola to odmena pre členov Fénixu, ktorí 
svojimi výsledkami alebo správaním ro-
bia dobré meno našej organizácii aj ško-
le. Hlavným cieľom bolo motivovať ich  
a ukázať im jeden zo spôsobov využitia 
voľného času – vychádzky a turistika.

V popoludňajších hodinách vyrazil  
z Krásnohorského Podhradia autobus 
plný nadšených detí. Po ceste sme mali 
aj dve plánované zastávky v dedine Dlhá 
Ves. Najprv sme navštívili pyramídu,  
v ktorej sme načerpali energiu na ďalšiu 
cestu a neskôr sme navštívili vidiecky 
dom. Deti mohli na vlastné oči vidieť, ako 
sa kedysi žilo na vidieku, preskúmať "vy-
bavenie" domu, staré predmety, ktoré sa 
kedysi používali, ako sú písacie stroje, te-
lefón, televízory alebo detské kočíky. 

Hlavným cieľom však bola jaskyňa  
v Domici. Deti už nedočkavo čakali. Ich 
zvedavosť bola o to väčšia, že viacero  
z nich ešte v žiadnej jaskyni nebolo. O tom 
svedčila otázka jedného z nich, ktoré sa 

nás vo vstupnej hale s exponátmi spýtalo: 
Už sme v tej jaskyni?

Vstup a prvé metre boli sprevádzané 
viachlasnými prejavmi úžasu, miestami 
až strachu z neznámeho. Najviac ho bolo 
cítiť pri podzemnej plavbe, ktorú absol-
vovali po prvýkrát aj niektorí dospeláci. 
Bolo úžasné vidieť jaskyňu z iného pohľa-
du. Niektorí sa sústredili na steny jaskyne, 
niektorí na zvuky prichádzajúce z diaľky 
 a niektorí na to, aby nespadli z člna. 
Strach však bol zbytočný a všetci sa bez-

pečne doplavili na breh. Prehliadka bola 
dopĺňaná informáciami z histórie a geo-
grafie. 

Cesta domov  bola už len príjemným 
zakončením výletu plného zábavy a zá-
žitkov, ktoré sa "analyzovali" v autobuse  
a neskôr ešte aj v škole. Ktovie, možno mo-
tivácia tohto druhu pohltí aj ostatných, 
aby pridali ruku k dielu a pridali sa k nám…

Mgr. Ladislav Majernyík
ÚO Krásnohorské Podhradie

Slovensko sa môže pýšiť vyše 7000 jaskyňami, no nie všetky sú sprístupnené. U nás na Gemeri máme 
to šťastie, že si môžeme vyberať z niekoľkých jaskýň, ktoré môžeme navštíviť. A prečo by sme si pre náš 
výlet nevybrali práve jedinú na Slovensku so sprístupnenou podzemnou plavbou? Fénixáci z Územnej orga-
nizácie v Krásnohorskom Podhradí zorganizovali poznávací výlet do jaskyne Domica.

Z P(p)odhradia do jaskyne Z P(p)odhradia do jaskyne 

I believe I can fly...
...znejú slová známej piesne na našom Vianočnom večierku. Znova sme si poplakali. To sa len zdá, že to prebolelo! To snáď 

nikdy neprebolí! Naša Viky už tu nie je s nami!
Jeden deň sme sa spolu tešili z krásnej prírody, počasia, zo života, užívali sme si turistický výlet, a na ďalší deň Viky odišla  

na druhý svet. Náhle, tragicky, kruto a nezmyselne! Mala iba 13 rokov! Celý život pred sebou! Pozeráme fotky, videá a plačeme!  
Veď, čo už sa dá robiť!? Už nám ju nikto nevráti...

Každý deň nad tebou premýšľam,
na pekné chvíle s tebou spomínam. 

Nikdy nezabudnem na dni s tebou strávené, 
ktoré v mojom srdci budú schované.

Na tvoj úsmev zabudnúť sa nedá, 
teraz sa na nás usmievaš už len z neba. 

Každý deň s tebou bol krásny, 
človek bez teba cíti sa prázdny.

Nikdy na teba nezabudneme, 
vždy s tebou budeme. 

Dávaj na nás pozor z hora, 
ako keby si tu s nami bola.

Lúčiť sa s tebou je pre nás ťažké, 
bola si pre nás jedno veľké šťastie.

Valika Valenská (spolužiačka)

S Fénixom za krásami jesene

Naša kamarátka, fénixáčka Viktória Bugyiová, tragicky zahynula v septembri vo veku 13 rokov. Česť jej pamiatke!  
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