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Na 
konci 

zazvonil 
zvonec 
a našej 

Lawíne je 
...

 Nie, nie je koniec. Sú iba tri bodky, ktoré tak radi a často 
používame najmä v emailoch alebo chatoch. Aj naša papierová kama-

rátka sa rozhodla pre tri bodky na webe. Ona tam v podstate aj bola, no 
teraz prichádza ten zlom, keď zanechá svoju papierovú róbu a oblečie 
si novú, modernú, virtuálnu. Vás, milí Janka, Katka, Aďka, Kajo, Zuzka, 

Mária, Ferko, Dominika, Ondro, Vierka, Peťo, Kikuš, Maťo, Anička, 
Gabika,Verča, Deniska, Paťo, Žofka, Lívia, Lucka, Júlia, Pali, Rasťo, 
Monika, Mirka, Martin, Barborka, Stano, Jozef, Janči, Peťa, Klára, 

Marta... prosím, podporte tento odvážny krok odkazmi, ktoré sem-tam 
necháte pod jej článkami na webe.  Určite jej tým urobíte veľkú radosť. 

Ešte predtým, ale dovoľte pár dôležitých vetičiek:
Ďakujem vám všetkým, ktorí ste aspoň raz držali Lawínu v ruke, 

Ďakujem, Ďakujem tým, ktorí si ju aspoň raz prelistovali, 
Ďakujem, Ďakujem, Ďakujem tým, ktorí si z nej aj niečo prečítali, 

Ďakujem, Ďakujem, Ďakujem, Ďakujem tým, ktorí ju posunuli aj svojim 
známym, kamarátom, rodine,

a Ďakujem, Ďakujem, Ďakujem, Ďakujem, Ďakujem tým, ktorí kúskom 
svojho kreatívneho, technického, manažerského a iného ja prispeli 

k tomu, aby Lawínu mohol niekto aspoň raz držať v ruke, prelistovať ju, 
prečítať si z nej niečo a posunúť ju ďalej svojim blízkym.

Nelúčim sa, dávam len ... 

Kviki

klikni na www. laura-mladez.sk

úvodné slovko

2 Keď pocítiš vlastnú veľkosť, rýchle sa pozri na zem, či nie si na hostine trpaslíkov
(S.J.Lec)

Tu bude nejaká svetoborná myšlienka. Tu bude nejaká svetoborná myšlienka. Tu 
bude nejaká svetoborná myšlienka. Tu bude nejaká svetoborná myšlienka. (Autor)



Laurin nový 
život...
nielen na 
webe
Bez mučenia priznám, že pri písaní 
tejto stránky som bojovala so slzami. 
Súper bol napokon silnejší. Našťastie, 
záver je plný optimizmu.,
Naposledy sme sa tu stretli pri Laurinej smrteľnej 
posteli. Rozlúčiť sa s ňou boli už všetky spolužiač-
ky, saleziáni aj sestry – učiteľky. Najbližšia priateľka 
Merceditas zostávala pri nej, aj keď už všetci odišli.

Priateľstvo sa nemôže skončiť
Priateľstvo môže prerušiť hádka, nedorozumenie 
alebo nevera. Ale nie choroba a ani  smrť. Vzťahy – 
tie hlboké a opravdivé – takéto hranice nepoznajú.
„Merceditas, drž sa! povedala jej Laura s veľkým po-
hnutím. „Boli sme priateľkami na zemi a ja na teba 
v nebi nikdy nezabudnem. Pozdravím od teba Pan-
nu Máriu, dobre? Dúfam, že ju čoskoro uvidím.“

Ako z telenovely
   Veľké emócie, silné zvraty. Juhoamerický tempera-
ment je nám známy z telenoviel. Tu však ide o sku-
točnú udalosť.

„Mami, predtým než zomriem sa ti musím s niečím 
priznať. Viac ako dva roky ponúkam Bohu svoj ži-
vot za teba. Za milosť, aby si sa k nemu vrátila,“ 
povedala Laura so všetkou nežnosťou, ktorej bola 
schopná.
Mama s plačom klesla na kolená: „Tak ja som prí-
činou tvojho utrpenia? Ja som zodpovedná za tvoju 
smrť? Laura, prisahám ti, že zajtra ráno pôjdem do 
kostola a vyspovedám sa!“
Laurina tvár sa vyjasnila. Celá akoby opeknela. Ma-
mino silné objatie jej pripadalo ako sen. Zrazu si 
boli také blízke.
Tajomstvo, o ktorom vedel len jej spovedník, teraz 
vyšlo najavo.
Naposledy vydýchla po slovách: „Ďakujem, Ježiš! 
Mária, ďakujem! Teraz zomieram spokojná.“

Dážď kvetov
Merceditas bežala so správou o Laurinej smrti do 
školy. Vrátila sa s bielymi šatmi a modrou stuhou, 
ktorú mala Laura na sebe, keď sa stala Máriinou 
dcérou. Obliekli nehybné telo, do rúk jej vložili ru-
ženec. Zakrátko prišli dievčatá s kyticami kvetov. 
Leto bolo práve v plnom prúde, lúky prekypovali 
farbami a vôňami, ktoré sa v tej chvíli  presťahovali 
aj do Laurinej izby.
A ľudia prichádzali a prichádzali...

Život pokračuje
Laura je aj naďalej medzi nami. Jej priateľstvo sa 
nemôže skončiť. Práve naopak, teraz má viac mož-
ností dostať sa ku každému z nás. Stretnete  ju v na-
šich strediskách, ale aj na webe. 

klikni na www. laura-mladez.sk

alebo

laura & laura

3Aj kaluže si často vytvárajú zdanie hĺbky. (S.J.Lec)



Adeptky na titul Očarujúca 
sa stretnú

Ceny za Úsmev Laury dorazili k víťazom
Na prvom kurze MeŠ v Žiline prebral cenu za prvé miesto vo fotosúťaži Úsmev Laury Ondrej Martinkovič.
Na treťom mieste so siedmimi komentármi vyhrala fotka Úsmev Laury 25, ktorú odfotila Júlia Čižmárová 
na valnom zhromaždení združenia Laura v marci 2009. Taktiež vyhrali aj chalani, ktorých máte možnosť 
na fotke vidieť: Janči Podhájecký, Ondrej Martinkovič a Matej Machurek. Ceny dostanú aj tí, ktorí napísali 
k fotke krátky komentár. 
Druhé miesto obsadila fotka Úsmev 46 s Kubom a sliepkou. Celkovo za ňu hlasovalo 18 ľudí. Autorom je 
bohuznámy fotograf z Košíc.  
S veľmi vysokým predstihom vyhrala fotka s Palim a so západom slnka, konkrétne fotka Úsmev 62. Dosiah-
la rekordný počet komentárov na celom lauráckom webe. Presne 31 ľudí  pridalo svoj komentár k tejto 
fotke, podotýkam, že boli zväčša z východu. : ) Autorom fotografie je Ondrej Martinkovič. 

Po úspešných dvoch letných turnusoch 
akcie Očarujúca je tu ďalšia ponuka pre 
tie, ktoré to zatiaľ nestihli. Adeptky na 
titul Očarujúca sa stretnú opäť na chate na 
Látkach pri Detve.
Dievčatá a mladé ženy, ktoré túžia po kráse – vonkajšej 
aj vnútornej – majú šancu niečo konkrétne pre svoju 
túžbu urobiť: Pozitívne odpovedať na ponuku duchovno-
rekreačného pobytu s názvom Očarujúca. 
„Chceme pomôcť dievčatám uvedomiť si, prijať a rozvinúť 
krásu svojej ženskosti,“ popisuje projekt sr. Dáša 
Kráľová, FMA, „a  pridať tehličku do ich výbavy v rámci 
prípravy na svoje budúce povolanie manželky a matky..“ 
Program pobytu budú tvoriť aktivity na tému krása ženy, 
čistota, pravá láska diskusie, stretnutia so zaujímavými 
ženami, film, výlet.„Bude tam ticho aj veselo. Medzi nami 
dievčatami pokecáme o veciach, ktoré ich pália,“ priblížila 
sr. Dáša atmosféru, ktorú chcú spolu so sestrou Gabikou 
vytvoriť.

Aktuálne termíny:
4.-7.január 2010 
pre dievčatá medzi 15.-17.rokom
Prihlásiť sa môžete na adrese
dasa.fma@gmail.com
alebo na čísle: 0903 614 131
Bližšie info sa budú posielať priamo 
prihláseným.

lawínoviny

4 Orlím zrakom vidíme chyby druhých, krtím zrakom tie naše. (Sv. František Saleský)



Termíny:

8. - 10. január 2010

 5. - 7. február 2010

  21. - 23. máj 2010

   18. - 20. jún 2010

Dvojstranu pripravilo ústredie v spolupráci s tímami pre médiá, kultúru a šport.

Víkendovky pre tých, čo 
chcú hlbšie poznávať Písmo

Stretnutia strediskových rád pokračujú
Po úspešnom západnom pokuse o stretnutie strediskových rád sa vyráža do 
stredu a na východ.

Strediskové rady sa stretnú: 

Chceš byť v Písme viac doma? Pripoj sa k priateľom Emauz.
 Na prvej víkendovke (Emauzy I) sa k nám priblíži Ježiš: cez Slovo, jeho priateľov, 
cez prírodu, cez dejiny spásy, liturgiu...Sprevádzať nás bude sv. František 
Asisský.

 Priatelia a priateľky Emauz môžu pokračovať na začatej 
ceste. Ježiš nám bude otvárať Písmo (Emauzy II) a po-
môže nám vnikať do tajomstiev meditácie: vydáme sa cez 
púšť k živej vode a naučíme sa naj metódu Lectio divina.
Povedie nás Mojžiš a sv. Benedikt.

sr. Dáša

Stred:  19. - 20. február 2010 Dolný Kubín

Východ: 26. - 27. február 2010 Michalovce

klikni na www. laura-mladez.sk

5Vyhýbajte sa hanbe, ale nevyhľadávajte slávu. Nič nie je také nákladné ako sláva. (S. 
Smith)



Stretli sa laurácki lídri 
zo západu
Zástupcovia strediskových rád zo 
západu sa zišli druhý októbrový 
víkend v Trnave a spoločne zhodnotili 
činnosť v strediskách. Na stretnutí, 
ktoré sa konalo u bratov Saleziánov 
na Kopánke, boli prítomní okrem 
zástupcov stredísk aj členovia 
predsedníctva a pracovníci ústredia.

Pre strediskové rady Laury, združenia mladých 
z Bratislavy-Mamateyovej, Kremnickej, zo Šamorí-
na a domácich z Trnavy, bol pripravený hodnotný 
program. Dozvedeli sa niečo nové o pripravova-
ných športových a kultúrnych akciách a mnoho 
iných vecí dôležitých pre fungujúce stredisko.
 
Ciele stretnutia
Hlavnou náplňou stretnutia bolo ponúknuť mla-
dým, ktorí pracujú v strediskových radách hlbší 
náhľad do fungovania Laury, do jej celoslovenskej 
činnosti, pomôcť im v oblasti líderstva cez akčný 

vzdelávací blok  a tiež vytvorenie priestoru pre 
stretnutie  mladých strediskových lídrov z určitého 
regiónu, ktorí vzájomne utužujú spoločenstvo a hľa-
dajú cesty pre medzistrediskovú spoluprácu.
Ohlasy zúčastnených
„Myslím, že cieľ bol naplnený, aj vďaka zaujímavé-
mu a bohatému príspevku nášho hosťa Mgr. Zuzany 
Vnenčákovej, peknému prijatiu saleziánov v Trnave 
na Kopánke a osobnému vkladu všetkých prítom-
ných.“ Janka Kurki Kurkinová, predsedníčka Zdru-
ženia Laura
„Mohla som si pripomenúť niektoré dôležité vlast-
nosti animátora. Taktiež nabrať odvahu a povzbu-
denia, že sa nemáme vzdávať a že sa môžeme 
vzájomne dopĺňať.“ sr. Majka, predsedníčka stre-
diskovej rady zo Šamorína 
 „Som veľmi rada, že som toto stretnutie absolvo-
vala. Zistili sme našu situáciu v strediskách, prežili 
kopec zábavy a naučili sme sa veľa potrebných info 
pre vytvorenie živého strediska.Myslím si že všetci 

odchádzali s nápadmi a s 
nejakou ideou, čo by sa 
dalo zlepšiť a čím sa snažiť 
byť tým naj...“ Lucia Chme-
lová, členka predsedníctva 
ZL
 Bolo to prvé stretnutie 
strediskových rád zo zá-
padu a podľa zapálenia a 
nadšenia účastníkov sa dalo 
znať, že nie posledné. 

Matej Machurek

megaekšn

6 Ideálny človek má radosť z toho, keď robí radosť druhým, ale pritom sa hanbí, 
keď druhí robia radosť jemu. (Aristoteles)



Mladí z MeŠ 
sa na prvom 
kurze učili 
ViDieť

klikni na www. laura-mladez.sk
Projekt podporila Slovenská agentúra 

pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Mladí zo saleziánskych stredísk, 
ktorí sa chceli dozvedieť niečo nové z 
oblasti médií, sa stretli predposledný 
októbrový víkend v Žiline. 
Odštartovali tak prvý ročník česko-
slovenského projektu Mediálna škola

MeŠ. Nádejní mediálnici sa počas štyroch kurzov 
budú venovať štyrom základným témam: vidím, 
žijem, tvorím, dávam.
Prvý kurz sa niesol v duchu hesla vidím a devätnásť 
mladých zo Slovenska plus jeden český účastník sa 
pod vedením lektorov z celoslovenských denní-
kov Jozefa Kotrisa a Maroša Szücsa učilo spracúvať 
informácie do správ a reportáži. „Je to pre mňa 
výborná skúsenosť. Vyskúšali sme si písať správu, 
získať informácie na reportáž priamo v terénne, 
zažili sme tlačovku.“ hodnotí účastníčka kurzu 
Baška Hulinová. Okrem toho si rozšírili vedomosti 
v oblasti internetu, dozvedeli sa viac o jeho výho-

dách aj nevýhodách a nebezpečenstvách. Nedeľný 
program uzatvorili rozvojové otázky o extrémnej 
chudobe vo svete a o budovaní partnerstva s kra-
jinami tretieho sveta, s ktorými sa s nami podelila 
lektorka Janka Adamcová z Vysokej školy zdravot-
níctva a sociálnej práce sv. Alžbety.
„Hoci bol tento kurz historicky prvý, organizátori 
môžu byť na seba hrdí. Domov sme odchádzali po-
zitívne naladení. Už sa tešíme na ďalší kurz v mar-
ci,“ vyjadril sa o víkende tím z Prešova.
„Médiá sú ilúzia. Médiá sú len prostriedky. Komuni-
kovať musíme my!“ zanechal účastníkom posolstvo 
v záverečnej svätej omši don Pavol Dzivý SDB, člen 
co-mediálneho tímu.

Veronika Belušková 

7Veselosť je prejav kresťanskej nádeje. (Don Bosco)



Košice a Bratislava Mamateyka sa stali druhú novembrovú sobotu dejiskom 
volejbalového zápolenia dievčenských družstiev z celého saleziánskeho 
Slovenska. 

Turnaje vo volejbale sa tu 
konali v rámci projektu 
Pridaj svojšťááávu, ktorý v 
združení Laura koordinujú 
Adriana Pienčáková a sr. 
Ľubica Mervová. 
„Myšlienkou podujatia je 
zblížiť sa a vytvoriť vzťahy 
medzi jednotlivými stredis-
kami, no na druhej strane 
chceme vybrať dievčatá, kto-
ré budú reprezentovať  Slo-
vensko na medzinárodných 
saleziánskych športových 
hrách PGS,“ priblížila cieľ 
akcie koordinátorka Aďa.

Úroveň nádejných účastníčok PGS zhodnotil Milan Potočár, tréner 
našej reprezentácie: „Na výhru zatiaľ nemôžeme pomyslieť, ale hanbu si 
určite nespravíme.“ 
Do programu turnaja zapadla aj svätá omša. Maroš Leškovský SDB 
odovzdal dievčatám posolstvo, aby túžili byť Božími a chránili si ženské 
hodnoty. „Nakoniec sme aj na naše prekvapenie všetky zápasy vyhrali. No 
niektorým ľuďom pripadalo naše víťazstvo skôr ako náhoda. No stáva sa. Asi 
sme sa veľa modlili,“ komentovala výhru humenského tímu pre  webovú 
stránku laura-mladez.sk hráčka Dominika Kostoloníková

apa 
Bližšie info na sportovytim@gmail.com

Volejbalistky pridali do 
zápasov šťáááVu

foto: Nika Mičechová

VýSLeDky:

Východ:  
1. Humenné 
2. Dolný Kubín 
3. Košice KVP 
4. Prešov 
5. Košice Kalvárka

Západ: 
1. Trnava 
2. Dubnica nad Váhom 
3. Banská Bystrica 
4. Bratislava - Trnávka 
5. Bratislava - Mamateyka

viac na www. laura-mladez.sk

8 Nenazývajte zábavou to, čo necháva výčitky svedomia. (Don Bosco)

megaekšn



VIDESákov hostila Blava, 
ne?
Nádejní misijní dobrovoľníci 
organizácie VIDES odštartovali 
svoju formáciu. Druhý novembrový 
sa niesol v našom hlavnom meste 
v hesle Dobrovoľník – človek. 
Počet VIDESákov sa rozrástol o požehnaný počet 
nových ľudí. „Nikoho sme tam nepoznali, niektorí 
ani nevedeli o čo tu ide. Chaos a zmätok  však po 
pár chvíľach vystriedala uvoľnená atmosféra,“ spo-
mína na prvé momenty stretnutia nová členka. 
V piatok prebiehalo zoznamovanie sa navzájom, 
v sobotu sa nováčikovia venovali spoznávaniu seba, 
svojich vlastností a konečne dostali vyčerpávajúcu 
odpoveď na to, čo to ten VIDES vlastne je. Dobro-
voľníci, ktorí majú už čo to s VIDESom za sebou sa 
zamýšľali nad zmyslom života, svojimi motiváciami 
spojenými s misiami a deľbou svojho času.    
Keďže nám nezáleží na dušiach len na zemi, náv-
števou Ondrejského cintorína sme oslobodili neja-
ké aj z očistca. Svoje duše sme následne obohatili 
účasťou na gréko – katolíckej liturgii. „Bol to pre 
nás silný zážitok, niečo úplne iné. Páčil sa mi hlav-
ne ten spev, len škoda, že sme presne nevedeli, čo 
máme robiť,“  hodnotili východný obrad nadšení 
mladí. 
Inú kultúru sme objavovali aj večer, prostredníc-
tvom svedectva Petra Pagáča o situácii v Angole i o 
jeho zážitkoch a skúsenostiach na misii v hlavnom 
meste Luanda. 
Ak sa všetko podarí, tohto roku nás bude čakať 
Ukrajina, Albánsko, Rumunsko a Slovensko. 

Maťka + Mima

9
Najväčšie potešenie je urobiť potešenie druhému. (J. Bruyére)



Výlet na kopec

Nevybili no, hrali 
s ním
Chlapec, ktorý sa hral s Bohom – sv. Gerard… 
Dievča, ktoré sa hralo s Bohom – nečakajte 
konkrétne meno. Môžem vás však uistiť, že 
v istú chladnú októbrovú sobotu to u nás bola 
charakteristika takmer stovky dievčat, ktoré sa 
zišli, ako zvyčajne, z Námestova a z blízkych 
dedín na turnaji vo vybíjanej. 

Krásne počasie, farebné listy, popoludnie, 
kopec, hry, zábava... 
MY! Akcia s netradičným názvom „výlet 
na kopec“ sa ozaj podaril.

Všetko sa to začalo u sestier saleziánok, kde sme sa stre-
tli, zahrali chaos a štartovali na turistiku (či prechádzku?). 
Už naša cesta predurčovala, že smiech nám chýbať nebu-
de. V cieli sme sa mnohé samy seba a iných okolo nás pý-
tali, kde ten kopec je. Uspokojivú odpoveď podala sestra 
Matilda Pitáková: „Postav sa tu na krtinec, budeš sa cítiť 
ako na kopci.“ 
Dievčatá sa veľmi tešili, lebo cez mnohé hry sa mohli 
slobodne vyšantiť. Kričali, výskali a spolu s nimi aj tie, čo 
poobedie pripravovali. Zopár originálnych fotiek vzniklo 
zahrabávaním dievčat do lístia, na ktorých sme sa po ná-
vrate pri teplom čajíku a s čerstvými spomienkami po-
riadne zasmiali.
Na výlete sa zoznamovalo či bližšie spoznávalo. Hry nás 
spájali a celý čas nad nami bdela Ochranná ruka. Svätá 
omša ukončila veselý deň a v tomto duchu sme sa pobrali domov.

Monika Fecenková, Humenné

lajfin

10 Nemôžete zabrániť vtákom smútku, aby vám lietali nad hlavou, ale môžete im 
zabrániť, aby na nej založili hniezdo. (Čínske príslovie)



Bratislavské dievčatá  
sa rozcvičili

Tento rok sa niesol práve v duchu hesla: „Boh nie 
je mimo hry.“ Svoje sily i šikovnosť si v Námestove 
zmeralo deväť družstiev. Jednotlivé zápasy preve-
rili vynaliezavosť a kolektívnosť jednotlivých tímov, 
ktoré nevyhnutne potrebovali pri plnení najrôznej-
ších úloh. Čo sa týka športovej stránky, tu sa ako 
najlepšie už po tretí- krát ukázalo družstvo z Orav-
ského Veselého, za čo si zaslúžilo výbornú tortu, 
ako najzohratejší tím rozhodkyne posúdili dievčatá 
zo Sihelného. Každý si však odniesol nejakú odme-
nu, či už v podobe sladkej torty, koláčov či inej po-
zornosti, ale najmä dobrého pocitu, ktorý sa javil 
nielen na tvárach hráčok...

Janka Mikolajčíková, Námestovo

K začiatku školy neodmysliteľne patrí 
aj rozbeh stretiek, krúžkov a iných 
zaujímavých ponúk pre mladých 
v stredisku na Mamateyovej v 
Bratislave. 

 Tento rok odštartovalo nástup do známeho kolo-
behu pre dievčatá sobotné športové popoludnie a 
prvá spoločná dievčenská nocovačka. Už od druhej 
sa začali schádzať dievčatá zo stretiek, z okolitých 
domov i škôl na turnaje v rôznych disciplínach. Od 
hry „na desať prihrávok“, cez vybíjanú a ringo pre-
šli až k prehadzovanej. Víťazky si prevzali ocenenia  

a potom sa opäť aj s ďalšími dievčatami stretli počas 
večerného oratka. 
Na takejto akcii nemohol chýbať zaujímavý nočný 
program, nekompromisne časovo ohraničený alar-
mom. Napriek tomu si našli čas na spoločnú veče-
ru, plnenie výziev aj nočnú hru. 
Športová rozcvička uviedla všetky ďalšie aktivity, 
ktoré v tomto roku sestry v spolupráci s animátor-
kami chcú pre mladé slečny nachystať. Pripravené 
dievčatá, ale aj tie ešte nerozcvičené, sú určite ví-
tané. 

Mirka Székelyová, Bratislava-Mamateyova

11Radosť je bolesť, na ktorú sa dívame z druhej strany. (Dumas st.)



konečne sa to začalo aj v 
Michalovciach

Ave Caesar! Salve 
imperator!

Všetky sme sa nevedeli dočkať chvíle, keď 
sa začnú stretká, oratká a krúžky. A vždy 
to štartuje maxistretko! 
Veľké uši, ktoré mala snáď každá z nás i samotný uchaľak 
boli symbolom vstupu do nového roka, zážitkov, snažení, 
priateľstiev...  No nová je aj naša sestra Monika a tú sme 
privítali milou pesničkou. Zoznamovať sa s ňou (i medzi 
sebou) sme mohli počas tancov - nechýbal belgičák či ta-
nec priateľstva. Naladili sme sa na vážnejšiu vlnu a spoloč-
ne sme si určili pravidlá domčeka. Tie však musela každá 
z nás podpísať – pusinkou, :). Po pusinkovaní sme sa  zlú-
čili do stretiek a dohadovali sa. Keď už boli všetky časy 
dohodnuté, vrhli sme sa na súťaživé zbieranie orechov, 
ktoré boli dôležité do stretkoshopu - za dva orechy sa 
dal kúpiť cukrík.
 Na záver sme sa stretli v kaplnke a všetky predsavzatia, snaženia a očakávania do nového školského (no 
hlavne stretkového) roka sme odovzdali k nohám našej Mamky.

Johanka, Michalovce

Takýmto pozdravom sa začal letný prímestský 
tábor s podtitulom Prví kresťania, ktorý sa 
uskutočnil v šamorínskom stredisku LAURA. 

Na začiatku si deti - vtedy ešte ako pohania - museli uctiť kruté-
ho cisára Nera. V Ríme sa však pomaly začala rozrastať skupinka 
kresťanov. Nero chcel túto „sektu“ zničiť, a preto podpálil Rím  

lajfin

12 Najväčšiu radosť zažijeme vždy tam, kde to najmenej čakáme. (Exupéry)



Boli sme všade
„Vidím zem!!!“ ozvalo sa z úst kapitána lode, ktorý po dlhej plavbe, spolu so 
svojou posádkou, konečne zazrel pevninu.  A čo sa dialo ďalej? 

Odvážne námorníčky - teda dievčatá, ktoré ne-
váhali aj napriek veternému počasiu prísť do tr-
navského oratka Laura, - zistili, že sa približujú 
ku kontinentu Austrália. Domorodé obyvateľky 
- naše animátorky, už mali pre ne prichystané 
zaujímavé úlohy: roztriediť korálky podľa farieb, 
so zaviazanými očami uhádnuť, akú koreninu vo-
niam, nebolo to vždy jednoduché, ale naša slo-
venská posádka to zvládla. 
No dobrodružstvo zďaleka nekončilo. Predstav-
te si, okrem Austrálie sme stihli navštíviť Áziu, 
čiernu Afriku, Európu a všade nás čakalo nejaké 
to prekvapenie. Učili nás, ako si dať na seba sári, 
tancovať na africkú nôtu a dokonca sme dostali 
aj odkaz, aby sme nezabudli byť stále radostné 
a vážiť si to, čo máme.
 Hoci sme už boli plavbou po rôznych kontinen-
toch unavení, z posledných síl sme dokázali splniť 
poslednú úlohu: nájsť a poskladať z písmen názov cudzej krajiny, ktorý si každý z nás mal dobre zapamätať, 
uchovať si ako tajomstvo až do budúceho oratka.   Ach, nech je už opäť streda!

Iva Sekeráková, Trnava

a vinu zhodil na kresťanov. Toto bol však iba začiatok veľkej púte, ktorú kresťania museli prejsť. Nesmeli 
vyznávať svoje náboženstvo verejne a svoje bohoslužby vykonávali výlučne v katakombách. Všade naokolo 
boli pohania, ktorí mali nariadenie od cisára, že majú všetkých kresťanov hlásiť senátorovi. Cez tábor sa 
preskočilo zopár storočí a mnoho cisárov, ktorí prenasledovali kresťanov. Prívržencov tejto sekty však 
bolo v Ríme čoraz viac.
Pohania však niektorých kresťanov odhalili a senátor spolu s cisárom ich začali kresťanov mučiť. Podaktorí 
mali rozbité vajíčko vo vlasoch, iní mali tvár od múky, ale nikto z mučených svoju vieru nezaprel. Počas 
toho týždňa sa postupne budoval Rím, ktorý Nero podpálil.
Nakoniec sa však kresťanstvo stalo rovnoprávnym a uznávaným náboženstvom , keď cisár Konštantín 
vyhlásil Milánsky edikt a ľudia mohli slobodne vyznávať jedného Boha. 

Matej Machurek, Lucia Chmelová, Šamorín

13Maj v srdci slnko, či je víchor, alebo sneh, či obloha plná mrakov, či plný hádok náš 
svet. (C. Flaischlen)



Posun času, posun v nás

Zimné bundy a topánky, ufrflané 
hlasy a dva sivé závoje, čo to značí? 
Asi len to, že niekto zle sledoval 
počasie, keďže tento víkend patril 
medzi tie októbrovo najteplejšie. Ale 
čo tie ufrflané hlasy? To sa devätnásť 
birmovaniek vybralo na svoju prvú 
birmovaneckú chatu na Ranči.
 Museli zanechať koncerty v meste, svojich priate-
ľov a prežiť celý víkend v nábožnom duchu. To si 
mysleli oni, no spoločný večer plný hier, spoznanie 
nových dievčat a nezvyčajnej modlitby zmenil ich 
názor. 

A tak ráno, plné nadšenia, ktoré na prvý pohľad 
nebolo badať, keďže  sa v noci  žilo, sme sa pustili 
do druhého dňa. Priniesol už aj duchovné aktivitky 
o viere, prechádzku, hry, filmík, omšu. Tieto kom-
ponenty dotvorili čaro posledného dňa, ktorý sa 
nám neplánovane pretiahol, a to o jednu celú hodi-
nu, počas ktorej si tie najodvážnejšie vyskúšali svoju 
odvahu pri nočnej hre. 
 Ostatné si už pošepkávali, že to bola super chata, 
a už len ako bonus boli dedinský motorkári, ktorí 
sa postarali o odvoz a tak nám značne uľahčili cestu 
späť  do reality zimného času...

Inga, odkiaľ???

14

lajfin

Po hviezdach nedychtíme, radujeme sa z ich nádhery. (Goethe)



Animátorský bonus
Pre dušu 

Nebojte sa
Na stretko 

Medi@ 
Zoom 

Tvorivá dielňa

aB



Pred polrokom sa na našich weboch začali šíriť správy s titulkom Adeptky 
na titul Očarujúca sa stretnú. A naozaj to vyšlo a po svete chodí od leta viac 
mladých žien s vedomím svojho pôvabu a krásy. Ako to vlastne funguje? 
Projekt nám predstaví sr. Dáša.

Na čo sa projekt Očarujúca zameriava?
Na lesk nadšenia v očiach dievčat, na ich radosť zo 
života dnes i zajtra, aby si nespálili krídla a zároveň 
sa nebáli ohňa v sebe i okolo...
V skratke – na šťastnú cestu k partnerstvu, aj k 
manželstvu, materstvu.
 
Máte už za sebou tri turnusy - v čom je vaša 
najsilnejšia skúsenosť?
Funguje to. Pán im má čo dať cez nás a nám cez 
nich. Oplatí sa.
 
Majú dievčatá  – mladé ženy strach uveriť 
čaru, ktoré sa v nich skrýva?
Ako ktoré. Navonok možno menej, ale vo vnútri 
áno. V tejto veci sa prepokorne zakopávajú. Mys-
lím, že potrebujú niekoho skúsenejšieho pri sebe 
– doma i mimo, kto im  pomôže v nachádzaní seba 
samých a neopakovateľného čara života. 

Má tento projekt súvis s obľúbenou rovno-
mennou knihou?
Ako finále áno. Toto však bol iba prvý diel. Ale dru-
hý diel už chystáme. :-) 

 

Čo by si odkázala záujemkyniam, ktoré majú 
chuť, ale váhajú prísť?
Dodaj si odvahu, vyjdi z každodenného stereotypu 
a investuj do svojho šťastia trochou dobrodružstva s 
novými ľuďmi a v novom prostredí. Budeš mať lepší 
rozhľad smerom k tvojmu šťastiu dnes i zajtra...
Prosíme zalomiť zvlášť do zvýrazneného bloku. 
Pozrime sa na Očarujúcu aj z pohľadu účastníčky. 
Slovo má Katka zo Senca:
Rozprávali sme sa o veciach, ktoré pália, a pokú-
šali sme sa nazrieť do našej ženskej duše, uvedo-
miť si a prijať jej krásu. Prečo najčastejšie plačem? 
Aké sú moje slzy? Som voči sebe pravdivá? Aj toto 
boli otázky, nad ktorými sme sa zamýšľali. Spoločné 
rozhovory, rozprávanie o citlivých témach, ale aj 
hry a potulky v prírode – to všetko bolo súčasťou 
bohatého programu. 
 Nežnosť a silu ženskej duše sme sa učili lepšie 
chápať aj prostredníctvom filmov. Samozrejme, 
nesmel chýbať ani duchovný pokrm, o ktorý sa 
postaral miestny pán farár a kapucín páter Gabri-
el. Každý deň bola aj možnosť zotrvať v modlitbe 
a adorácii. Počas celého pobytu nás sprevádzala 
hudba a radosť, preto sa aj záverečná adorka, ktorá 
bola bodkou za výborne pripravenou akciou, niesla 
v takomto duchu. 

Priznajte si svoje čaro  
aj vďaka Očarujúcej

ab pre dušu

16 Veselosť je druhom odvahy. (Hemingway)



Najbližší turnus Očarujúcej

4.-7. január 2010 – dievčatá medzi 15. - 17.rokom 

Kde: Chata na Látkach (pri Hriňovej)

17Obleč si veselosť, ktorá sa vždy páči Bohu. Smútok ničí človeka a vyháňa Ducha 
Svätého. (Hermas)



Saleziánska 
práca 
patrí do terénu
Nijaké zabehané koľaje. Také boli 
začiatky práce dona Bosca pre 
mladých. Tento spôsob očaril nás. 
A nielen očaril, ale aj inšpiroval. 
O zážitky z práce s deťmi na uliciach 
sa podelia misijní dobrovoľníci 
a animátori z košického KVP.

Streetwork po 
ukrajinsky
Teplo, deti, úsmev, hra a Ukrajina - to sú charakte-
ristické slová pre prvý týždeň VIDESáckej dobro-
voľníckej misie  2009 v Užhorode. 
Na pláne bol streetwork, tak sme vyrazili do ulíc. 
Možno by ste neverili, ale napriek horúčavám nás 
zamrazilo. Kam naše oči dovideli, nikde živej det-
skej duše. 

Z toho vyplýva: 
a) bolo veľmi teplo, 
b) ešte spali,
c) aj tak by nemali vonku čo robiť,
d) iná možnosť.

 Pri návrate z neúspešného putovania užhorodský-
mi ulicami sme stretli prvé deti a tu sa začalo naše 
dielo. Mladých časom pribúdalo a pribúdalo. Z pô-
vodného streetworku sa vykľul minitábor. 

Spolu sme sa hrali, vytvárali rozmanité vecičky, 
či len tak medzi sebou diskutovali. Do príprav na 
budúci týždeň (na tábor) sme do vyrábania kulís 
a iných pomôcok zapojili aj deti, teraz už našich ce-
lodenných spoločníkov. 
 Tešili sa, že sa ich diela naplno využijú, že za svojou 
námahou niečo vidia. Boli takí zapálení, že sme im 
museli ďalšiu prácu priam vymýšľať. Veľký úspech 
mali tiež  divadielka a neopakovateľný celodenný 
cyklovýlet. 
 Kto nemal vlastný alebo na ten deň požičaný bicy-
kel, toho vzal na ten svoj kamarát. Aj takto sme sa 
učili obetavosti a budovaniu priateľstva.
O tom, že tento krátky týždeň bol neopakovateľný 
a plný emócií, svedčili aj slzy a ľútosť pri rozlúčke.

Dobrovoľníci VIDESu Maťka, Klára, Fany, Zuzka 
a sr. Reňa

ab nebojte sa

18 Radosť je ovocím lásky. Nie je to nejaká zvláštna čnosť, ale je následkom lásky. 
(Chautard)



...alebo po košicky
Silné zážitky máme spolu s animátormi z košické-
ho KVP. Jednoznačnou výzvou sú tam sídliská. Prvý 
väčší pokus dobyť ich bol jarný prímestský tábor. 
Ráno sa dostavili poslušné deti z rodín klasické-
ho „kostolného jadra“. Naše pozvania na školách 
a plagáty boli ako bez odozvy. Všetko sa dialo 
vonku a bola nám riadna kosa. Statočne sme sa 
však hrali. V komornej zostave 7 – 17 sme sa stre-
távali dvakrát denne. Cestou k epicentru diania – 
k fontáne – sme volali deti, čo sa len tak potulovali 
vonku. Neskôr sme pre túto úlohu vyčlenili špeci-
álneho „zberača“.

Viac a viac detí
V lete sme to skúsili znova a na jar zas. Po dvoch 

rokoch sme mali už na prvý deň sedemdesiat detí. 
Skvelé bolo, ako nám vychádzali v ústrety ľudia 
z MsÚ. Dokonca nám poskytli priestory na prí-
pravné stretnutia, vybavili nám sponzorské pečivo 
a prišli na záverečný program, ktorý sme pripravo-
vali s deťmi pre rodičov. Máme bohatstvo zážitkov 
z táborov Malý princ, Trpaslíci, Narnia, Stroj času, 
Piráti... 

Rozbehlo sa to
Deti samy sa už vypytovali, kedy bude tábor, a volali 
svojich príbuzných na ten týždeň do Košíc. Mno-
hé deti začali chodiť na stretká alebo sa z nich po-
stupne stali pomocníci. Animátori boli nadšení. Keď 
prechádzali sídliskom, bežali k nim deti a zdravili ich 
ako kamarátov. 

Ohlasy pozorovateľov
Pozitívne odozvy sme mali aj od rodičov a obyvate-
ľov. Podarené bolo, keď sme sa raz ráno zhromaž-
ďovali pri fontáne, z neďalekej krčmy vyšiel mierne 
opitý chlapík a strčil mi do vrecka stovku so slova-
mi: „To máte pre deti.“ 
Naši mladí animátori preukázali nesmiernu tvori-
vosť a odvahu, pretože sami také tábory, dokonca 
ani stretká nikdy sami nezažili.

sr. Zuzka Adamovská

Skúsenosti z terénu
Ukazuje sa, že doma aj v zahraničí 
platí:
nedať sa odradiť malým počtom detí 
na začiatku,
robiť činnosť pravidelne,
pracovať tímovo,
mať zásobu hier, nápadov,
funguje to na misiách aj u nás.

nebojte sa ab

19Len ten sa úprimne raduje, kto má v srdci svedectvo dobrého svedomia. (Kempenský)



Zohrávačka s Laurou
Po absolvovaní bloku tém na stretku sa hodí raz za čas aj relaxačný 
zohrávací program, ktorý vašu partiou znova nabije energiou a utuží 
vzťahy. Nezabúdajme, že pre násťročné dievčatá je prvok zábavy tým 
najočakávanejším bodom. Záleží len na nás, aký bonus im k tomu pridáme.

Úvod:
Každá účastníčka si vyplní tabuľku. Animátorka ich 
zozbiera a podstrčí medzi ne aj tabuľku s údajmi bl. 
Laury. Čítajú sa jednotlivé papiere a dievčatá háda-
jú, kto je autorkou. Je to príležitosť  zistiť, ako dob-
re sa poznáme.

Priebeh:
Zistili sme, že o Laure všeličo nevieme. 
Vieme približne, čo si zažila. Že jej život 
bol boj a že sa nevzdávala. Dokážeme to 
aj my? Splníme úlohy tak, ako ona splnila 
svoje životné úlohy. Veľa sa z nich naučila 
a pochopila, čo je najväčším pokladom. 

Skúsme to dnes spolu s ňou:

Úlohy prispôsobíme podľa našich možností:

pingpong proti animátorke 
 do 10 úderov ju poraziť
prejsť po lezeckej stene
streľba guľôčkovou pištoľou na terč
prejsť s korčuľami na nohách
 a na rukách po trase
skok cez lano, spolu 200 skokov 
 maximálne 3 pokusy,
skok cez lano všetci spolu päťkrát,
zbieranie tenisových loptičiek v areáli 
do škatule na čas
hod 5 lietadielok
 meria sa dĺžka hodu.

Za každú splnenú úlohu dostanú dievčatá indíciu: 
prúd, nohy, prsty, krížiky, sedenie, noty, biela, čier-
na, drevo, tóny. Poklad bude schovaný pri organe.

Iste zaboduje sladká odmena po dobrom výkone, 
ale aj čosi duchovné – obrázky s Laurinou modlit-
bou, ktorú sa môžete hneď spolu pomodliť, a Lau-
rin odkaz – text o jej smrti ako napr. z tohto čísla 
Lawíny, str. 3.

Nezabudajme na 
relaxačný zohrávací 
program

ab na stretko

20 Ak je na svete nejaká radosť, má ju iste človek čistého srdca. (Kempenský)



Laurine údaje:

Modlitba k bl. Laure:

Blahoslavená Laura Vicuňová,
Cirkev ťa predstavuje
ako vzor mladých.
Bola si poslušná Svätému Duchu
a čerpala si silu z Eucharistie,
vypros nám milosť, o ktorú ťa
s dôverou prosíme...
Pomôž nám dosiahnuť hlbokú vie-
ru,
chrániť si čistotu, verne si plniť 
denné povinnosti,
víťaziť nad nástrahami egoizmu 
a zla.
Nech sme aj my
úplne otvorení pre Božiu vôľu,
dôveru k Panne Márii
a lásku voči všetkým.
Amen.

Majka Semberová, Silvia Trenčanová a Katka Klepáčová, stredisko Domka – Bratislava Miletička
Spracovala apaPríloha– hra na úvod

Príprava na budúce stretko:
Na domácu úlohu dostanú odkaz, ktorý majú nájsť 
vo fľaši za kostolom. Bude tam napísané:
Vytvor vlastnú sochu, ako vyzeráš, ako sa vnímaš, 
ako to cítiš. Socha by mala byť pol metra vysoká 
a vytvorená z odpadového materiálu. Dones ju na 
nasledujúce stretko! Nech ťa vystihuje.

Pomôcky: 
pingpong, lezecká stena, lepiaca páska, pištoľ, terč, 
dva páry korčúľ, lano, tenisové loptičky, lietadielka, 
papieriky s indíciami, poklad, pivová fľaša a v nej od-
kaz na obhorenom papieri.

Vek 12

Šport jazda na koni

kamoŠka

M... (neuvedieme celé 
meno, aby to nebolo 
hneď jasné)

Leto na ranči

Najlepšia vlastNosť obetavosť, priateľskosť

obľúbeNý Nápoj ???

vlastNosť, ktorá 
prekáža

???

Často si želám aby sa moji príbuzní 
obratili

s priateľmi hrám hry, modlím sa

boh v mojom živote je
ten, ktorý dal život za 
nás a tak nám dal naj-
lepší  príklad, aby sme 
robili podobne

21Keď vyskočíš od radosti do výšky, daj si pozor, aby ti niekto neodsunul spod nôh zem! 
(S. J. Lec)



Slovenský Shaun the Sheep 
pomáha deťom
Máte na stretku mladšie deti a chcete 
im vysvetliť, ako byť na internete 
bezpečne?
Využite portál ovce.sk
Nič lepšie momentálne nenájdete.

Ako metodicky použiť všetky dostupné  
materiály?
Stačí si na stretko zabezpečiť internet a už fičíte:

Úvod:
Na pritiahnutie záujmu si pozrite rozprávky.
Sú štyri, zaručene budú baviť nielen deti. Každá trvá 
asi tri minúty.

Bez kožušteka
Na záver rozprávky sa s deťmi môžete porozprávať 
o tom, či sa niekomu z ich známych už stalo, že 
niekto zneužil ich fotografiu, ktorú si dali na inter-

net. Najjednoduchšie a veľmi nepríjemné zneužitie 
môže byť aj to, keď si niekto stiahne vašu fotku a na-
staví si ju do svojho statusu. Preto s fotkami vždy 
opatrne – zvlášť na tých miestach na internete, kam 
chodí veľa ľudí. Radšej si namiesto fotky nastavme 
obrázok, ktorý sa nám páči.

Netancuj s vlkom
Nie každá fotka, ktorú spravíme, sa hodí na inter-
net. Treba si rozmyslieť, či neurazí ľudí, ktorí sú na 
nej zobrazení a najlepšie je opýtať sa ich, či súhlasia 
so zverejnením. Keď vidíme, že nás fotí neznámy 
človek, je vhodné mu jasne naznačiť, že nesúhlasí-
me s fotením.

Zatajovaný kamarát
Internet má veľa výhod, ale nevieme, kto je naozaj 
druhej strane a či je taký, za akého sa vydáva. Vždy 
radšej opatrne! Hlavne s neznámymi.

22 Sila ducha sa pozná podľa jeho veselosti. (N. de Lenclos)

ab médi@



Biele ovce
Všetko, čo sa dočítame na internete, nemusí byť 
pravda. Ľahko sa tam stane, že človek, keďže je 
tam anonymne, dovolí si viac – pouráža, píše ne-
uvážene, ako by si to nikdy nedovolil zoči-voči. My 
majme úctu ku každému a správajme sa slušne, aj 
keď nás nevidno.

Na stiahnutie
S deťmi si prezrieme, ktorý obrázok by sa im páčil 
ako tapeta v monitore. Hlasujme o desiatich obráz-
koch.

Omaľovanky
Ak deti rady kreslia, môžeme im vopred stiahnuť 
omaľovanky a dáme im čas na vyfarbovanie. Poprí-
pade im ich darujeme na záver stretnutia, aby im aj 
doma pripomínali to, o čom sme si hovorili.

Hra – Chráň si fotky

Už sme však dosť sedeli pri počítači, vytiahnime 
deti von a zahrajme sa. 
Každý dostane šatku, ktorú si zastokne za pás na 
boku tak, aby mu visela. Teraz sa zahráme na si-
tuáciu, ako to funguje na internete, keď nám druhí 

chcú ukradnúť našu fotku a použiť ju pre seba. Je to 
klasická hra na moskyty, len s internetovým pod-
tónom. Každý sa snaží chrániť si svoju šatku a vziať 
ju druhému. Kto príde o svoju „fotku“, z hry vy-
padáva.

upgrade:
Pomáhame si v skupine. Vytvoríme z detí reťaze po 
štyroch, ktoré sa držia za ruky. Prví majú za úlohu 
kradnúť šatku, poslední sú nosiči šatky. Z hry vypa-
dáva to družstvo, ktoré príde o šatku alebo sa mu 
rozpojí reťaz.

Modlitba na záver

Môže prebehnúť aj priamo na ihrisku. V kruhu sa 
chytíte za ruky a pošlete si signál – stiskom ruky, 
aby ste sa na modlenie naladili ako skupinka. Potom 
vyskúšate ďalší signál – či sme pripravení zachytiť 
Božie vysielanie. Obrátime sa na Pána s krátkou 
prosbou, aby chránil deti na internete a dal im hlav-
ne dobrých rodičov a kamarátov, aby sa nikdy necí-
tili samy a nemuseli si hľadať blízkych ľudí na webe. 
Pridáme Otče náš alebo Zdravas´.

spracovala apa

23Ak budeš stále opravdivo veselý, nemáš kedy zhrešiť. (P. Rosso)



Stredisková rada Košice Stredisková rada Košice Stredisková 

rada Košice Stredisková rada Košice Stredisková rada Košice

Stredisková rada Košice Stredisková rada Košice Stredisková 

rada Košice Stredisková rada Košice Stredisková rada Košice

Stredisková rada Košice Stredisková rada Košice Stredisková 

rada Košice Stredisková rada Košice Stredisková rada Košice

Stredisková rada Košice Stredisková rada Košice Stredisková 

rada Košice Stredisková rada Košice Stredisková rada Košice

Stredisková rada Košice Stredisková rada Košice Stredisková 

rada Košice Stredisková rada Košice Stredisková rada Košice

Stredisková rada Košice Stredisková rada Košice Stredisková 

rada Košice Stredisková rada Košice Stredisková rada Košice

Stredisková rada Košice Stredisková rada Košice Stredisková 

rada Košice Stredisková rada Košice Stredisková rada Košice

Stredisková rada Košice Stredisková rada Košice Stredisková 

rada Košice Stredisková rada Košice Stredisková rada Košice

Stredisková rada Košice Stredisková rada Košice Stredisková 

rada Košice Stredisková rada Košice Stredisková rada Košice

Stredisková rada Košice Stredisková rada Košice Stredisková 

rada Košice Stredisková rada Košice Stredisková rada Košice

heleNa šleNkerová (Fma), 33 - predsedNíčka

martiNa ‚maťa‘ Nagyová, 23 - secret(ary)

peter ‚pietro‘ Farbár, 18 - propagácia

ZuZaNa ‚ZuZu‘ pravcová, 23 - propagácia, kultúrNý tím

tomáš ‚bodNy‘ bodNár, 17 -  médiá, webredaktor

juraj ‚skorpikoN‘ kráľ, 22 - médiá, lawíNaredaktor

FraNtiška ‚FaNy‘ martiNková, 21 -  projekty, kroNikárka

staNislav ‚staNley‘ takáč, 25 - projekty, všetko a dokopy 

Nič, predseda volebNej komisie Na luNíku iX

jáN ‚yaNiq‘ podhájecký, 20 - jediNý chl(a)p 

v ústredNých orgáNoch laury, športový tím

ab zoom

24 Tešte sa v pokoji z radosti, ktorú vám Boh daruje, a neznepokojujte sa pre budúcnosť. 
(Sv. Terezka)



Stredisková rada košice
Som veľmi rada, že vám môžem 
predstaviť jednu ďalšiu a 
opäť výnimočnú strediskovú radu a to 
priamo v Košiciach na sídlisku KVP, :-).

Čo znamená skratka KVP, čo je v ich stredisku 
ojedinelý jav, ale i to, čo znamená, že majú poľskú 
zbožnosť, španielsky temperament, švajčiarsku (ne)
presnosť, taliansky účes, čínske technológie, vati-
kánsku svätosť, ruský plyn a českú skromnosť, tak 
to, i oveľa viac sa dočítate v nastávajúcom exkluzív-
nom rozhovore.

Ako vznikla vaša rada?
Naša stredisková rada vznikla vnuknutím zhora. 
Sivé eminencie z rádu do rady iste rady prijali múd-
re rady mladých z našich radov.

Čo je typické pre vaše stredisko?
Typické pre naše stredisko je, že nemáme stredis-
ko (rozumej nehnuteľnosť). Sme známi výnimoč-
nou spoluprácou s mnohými subjektami (mestská 
časť Košice - KVP, farnosť, CVČ, klub dôchodcov, 
:)). A atypické pre nás je, že sa významným spôso-
bom podarilo preklenúť diskrimináciu chlapcov na 
významných funkciách, čo dokumentuje aj skutoč-
nosť, že polovica strediskovej rady je chlapčenská, 
čo je podľa nášho interného prieskumu na Sloven-
sku ojedinelý jav.

Čo sa vám najsamlepšie doposiaľ podari-
lo?
Každý zjazd strediskovej rady je sám osebe úspe-
chom hodným oslavy. Pravidelné stretnutia i meš-
kania, zvýšený (ne)prirodzený prírastok členskej 
základne, zatiaľ nulová mortalita.
 

Aké plány máte do budúcna?
Naše plány do budúcna: rozvíjať mysliteľskú a bu-
dovateľskú činnosť Strediskovej rady, nezabúdať na 
rozvoj vlastnej osobnosti a šíriť členskú základňu 
Laury. 

Čo máte (vy – vaša stredisková rada) spo-
ločné? 
Na KVP máme zmysel pre nezmyselne akčné (ale 
dobré) nápady.
V stredisku na KáVePé sa spája belgický tanec, poľ-
ská zbožnosť, španielsky temperament, švajčiarska 
(ne)presnosť, taliansky účes, čínske technológie, 
vatikánska svätosť, ruský plyn, česká skromnosť, 
slovensk(é)á p(ivo)kora.

Aká je vaša spolupráca s Viktóriou kolčá-
kovou – kviki?
Spolupráca s Kviki je geniálna, dokopy sme ju videli 
x-krát naživo [x = (a.n1 + b.n2 + ...+ j.n10) / Q; 
kde a, b,... i, j sú členovia strediskovej rady, n1 – n10  
je počet videní Kviki jednotlivými členami, Q je po-
čet členov strediskovej rady].

Aká je spokojnosť predsedníčky s členka-
mi rady a či sú členovia spokojní s pred-
sedníčkou strediskovej rady?
Všetci sú s predsedníčkou spokojní (inak okamži-
tá výpoveď). Predsedníčka je so všetkými spokoj-
ná (inak okamžitá vzbura). Ale inak sme všetci živí 
a zdraví, ;-).

Vďaka za spoluprácu!
af

25Ak obrátiš tvár k slnku, všetky tiene padajú za teba. (Thajské príslovie)



Vianočný stromček 
ozdobený smeťami
Znie to asi dosť uletene, ale to 
som celá ja. Ponúkam vám nácvik 
trpezlivosti pri výrobe vianočných 
ozdôb z kôstok a citrusových šupiek.

Materiál a pomôcky:

Na ozdoby potrebujete kôstky – bežne dostupné 

(čerešne, slivky... môžu byť aj z kompótov), ktoré 
vyvaríte, na päť minút namočíte do Sava  a dobre 
vysušíte, a ešte niť na zavesenie.

Na anjelikov potrebujete sušené jablká alebo po-
maranče, brezovú kôru alebo čokoľvek iné, z čoho 
by ste im urobili oblečenie, a na vlasy môžete pou-
žiť drobné sušené kvietky alebo aj kokos.
Dôležitou pomôckou je lepiaca pištoľ  – iným lepid-
lom to asi držať nebude.

Ozdoby z kôstok

Postup práce:
Stačí len trpezlivo zlepovať jednotlivé kôstky k sebe 
tak , aby sme vytvorili požadovaný tvar. Môžeme 
ich nechať v prírodnej farbe alebo ich prestriekať 
farebným sprejom. Nezabudneme prilepiť kúsok 
špagátu, aby sa ozdoba dala zavesiť.

Reťaze so šupiek 

Postup práce:
Na reťaze je potrené ošúpať pomaranče, mandarín-
ky alebo grepy (citrónovú kôru neodporúčam, lebo 
veľmi zhnedne). Z čerstvej kôry povykrajujeme 
malými vykrajovačkami na chuťovky  párny počet 
kusov a usušíme. Usušené dvojice potom zlepuje-
me k  špagátu v pravidelných odstupoch.

Jednoduché, nie? Prajem vám veľa radosti a trpez-
livosti. 

sr. Janula, 

ab tvorivá dielňa

26 Najlepšia metóda na to, aby sme sa rozveselili, je 
rozveseliť niekoho iného. (M. Twain)
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27Môžem povedať vo svojom srdci: Ak by som zomrel v tomto okamihu, zomieral by 
som spokojne a s nádejou, že pôjdem do neba? (Don Bosco)



Viera: Veľmi pekná fotka a krás-
ne pozadie.
(Ale o tom modelovi v popredí 
ani slovo :-) )
Pepo: Prídeš mi fotiť na birmov-
ku? Haha!...ale len pod pod-
mienkou, že budú také šumné 
foto jak tota!
Pepo opäť: Vieš čo môžem vy-
tknúť tej foto? Že máš tie ruky 
vo vrecku! Ale inak paráda!
Pepo – polyglot: Наистина 
много снимки. Аз мисля, че 
спечели високомернича 
инча.
Virkelig store billeder Jeg tror, 
de vinder uforskammede in-
ches.
Todella suuria kuvia mielestäni 
he voittavat röyhkeä tuumaa.
Tényleg nagy pics Szerintem 
győzelem szemtelen hüvelyk.
Very great pics thank you.
xyz: ...a kedy ma pán fotograf 
voľný termín na moje foto?

So sliepkou:
Skorpikon: Kubo? Kto s vás 
dvoch súťaží o úsmev Laury? :D  
Tá sliepka alebo ty? :D
Elen: Ja dávam hlas  Kubovi. Tá 
sliepka je podľa mňa v zábere 

pod nátlakom a nedobrovoľ-
ne. A ak  do piatich sekúnd po 
uvoľnení  zovretia nič zo seba 
nevypustila – či vajce, ale-
bo iné – tak začnem chovať 
sliepky a fotiť ich život.
julja: Podľa mňa sú komický 
ako dvojica... mal by s ňou 
chodiť častejšie. :) 
Megychoco: Náš Kubko je 

ako vtáča, so sliepočkou sa tu 
vznáša. Dajte pozor nech neule-
tííí, bo nám ujdú aj všetkyyy de-
tííí. Kotkodák, veru je to tak, že 
tu sliepočku zdolal len tak-tak. 
Vidíte ten úsmev šťastnučký, 
veď tu sliepočku drží za rúčky.:-) 
Ďakujem za možnosť pustenia 
básnickej múzy. :-)
Clia: Tak, pridávam svoj hlas aj 
ja (Kubovi, aj sliepke :o))
Pysnaprincezna: Len vedci sa 
ešte nevedia dohodnúť, že kto 
je kto. PS: Čo som vyhral?

Foto 25
Marci: Tak toto som nečakala! 
Paráda! :D Keby k tej fotke bol aj 
čas, vysvetlilo 
by to mnohé! 
:D 
Yaniq: No o 
čase poml-
číme, lebo 
niektorí by 
si mohli po-
myslieť, že o 
takom čase 
sme už mali 
byť dávno na 
raňajkách, 

minimálne! :D Ale bolo fajn? A 
cesta dolu bola fakticky ešte 
lepšia. Pre istotu sme si požičali 
matrac. :D
Yaniq: No toto Ondro, sme no-
minovaní! :D Ta sme sa mohli as-
poň viac usmievať nie? :) Ale aj 
Maťov úsmev hovorí za všetko. 
Kto vie, či nerozmýšľal nad tým, 
čo vydrží dlhšie; či naše ruky, 
alebo tie trámy..
Mato: No takomto čase som 
akurát mohol rozmýšľať, že čo 
za čudá mi to visia pred očami! 
:)
Julja: No, Janči, ja by som to skôr 
videla na tie šľapky, že spadnú... 
akože takú dokonalú  lezeckú 
obuv si dať na toto?  :D  

Anonym: Ondro 
ty sa nezdáš, ty si 
myslíš, že si taký 
ľahký, že sa mô-
žeš hocikomu len 
tak postaviť na 
hlavu? :-D
Ondro: No Maťo 
by udržal aj väč-
šiu váhu, ako tých 
mojich 150 kg. :D. 
Ale OK, budem si 
dávať pozor! :d

28 Aký šťastný a aký múdry je, kto sa teraz usiluje byť takým, akým by chcel byť v hodine 
smrti. (Kempenský)

ftipy, ftípky


