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Lawiňáci, pripútaní?
Štartujeme!!!
Poháňa vás dopredu – ani neviete ako. Vyššia spoľahlivosť, lepší výkon. A aj ekológovia ju schvaľujú :-) Ešte netušíte, o akej pohonnej
hmote je reč? Po tejto pomôcke by vám to mohlo byť jasnejšie: dáva
vám stopercentnú istotu, že nie ste sami.
Tou parou (STEAM), ktorá v lete naštartovala aj „mega ekšn“
Eurizon v Bratislave, je SILA TÍMU (power of team). Tie anglické
výrazy tam nie sú len tak – pre imidž :-) Keď si pred slovom tím
domyslíte písmeno S, dostanete paru. Ani eS-ko sa tam nedostalo
náhodou – predsa S ako saleziánsky. A všetci Eurizoňáci mi dajú
za pravdu, že silu sTEAM-u tam bolo fakt cítiť. Týždeň plný zábavy, diskusií, spoznávania nových ľudí z rôznych krajín Európy bol
nezabudnuteľný vďaka tomu, že sme tam vytvorili jedno veľké spoločenstvo, takú veľkú rodinu - veď je rok rodiny. Vidíte, ako všetko do
seba zapadá? Nepripomína vám to puzzle? Aj každé spoločenstvo
tvorí akési puzzle – každý človek je iný, svojský, výnimočný. Keď chýba, puzzle nemôže byť kompletné. Predstavte si, akí nenahraditeľní
ste vo vašom tíme. Nech je táto predstava parou, ktorá vás povedie
vpred rýchlosťou lavíny.
Okrem toho, že práve štartujeme
nové číslo Lawíny :-), odštartoval
aj nový školský rok :-( Hlavu
hore! Máte predsa recept
na pohonnú látku a budete klamať, ak sa aspoň
trošku netešíte na tím
spolužiakov...
Prajem vám, aby štart
každého dňa bol dôvodom
na úsmev :-)
Monika Laštíková
Námestovo

Pribeh
31
Zvončeky šťastia
Ftipy, ftípky
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Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde ti rozumejú.
(Christian Morgenstern)

Laura & Laura

K

de haluzilo, tam haluzilo,
boli raz tri larvy. Žili si
na jednej haluze, kde obžierali
listy a mali sa fajn. S ich chrobáčou mamou to však bolo zlé.
Zachutili jej listy na poli ošetrenom chemickým postrekom.
Ostatné chrobáky jej chrobáčou rečou naznačovali, že to
nie je OK, ale ona nič. A čo na
to jej larvy? Larva Zita sa za
ňu hanbila. Nepriznávala sa
k nej a držala sa od nej bokom.
Larva Fany si povedala: „Keď
to žerie moja máti, tak to bude
vpoho.“ Opustila rodnú haluz
a usalašila sa na tom prechemizovanom poli. Larva Mara
bola zrelá, aj keď bola zelená.
Vedela, že mama, hoci je už
dospelý jedinec, predsa je len
chrobák, ktorý má síce aj svo-

Haluz-story o troch larvách
je chyby, ale je to mama. A tak
keď k nim prišla, robila všetko
pre to, aby sa mame znova zapáčila ich stará dobrá haluz
a zostala tam s nimi. Jej úsilie
napokon prinieslo ovocie a mama sa navždy vrátila.
Happy endy máme radi. Zvlášť,
keď sú tak trocha aj o našom živote. A aj o živote našej Laury
– pozor, nie larvy! Niekomu sa
to občas pletie.:) Ak aj všetko
z príbehu nie je hneď pochopiteľné, aspoň som vám nasadila
chrobáka do hlavy. Dúfam, že
nie toho prechemizovaného.
Každý si v haluz-story môže

nájsť svoje vysvetlenie. Kto je
zvedavý na moje, nech číta ďalej :-)
Ideálni rodičia neexistujú.
To je realita. Neexistujú vymyslení, vysnívaní. Len tí, ktorých
máme. Naša Laura bola zrelá,
aj keď bola normálna tínejdžerka. Neodpísala svoju mamu
ani ju nezačala napodobňovať,
ale robila všetko pre to, aby jej
pomohla. Aj naši rodiča sú len
chrobáky – teda, pardon, len ľudia. To sa ľahko povie, ale kto si
vie predstaviť, čo to znamená byť
človekom vo veku 40-50 rokov?
Povinnosti a zodpovednosti na
pleciach, nutnosť riešiť ťažké si-

Bez lásky sa dá založiť vojenský tábor, ale nie domov.
(Čínske príslovie)

tuácie doma a v práci. Popri tom
ešte znášanie psycho-kríz, ktoré
prichádzajú v tomto veku. Ľudia
majú aj chyby a nedostatky. A rodičia nie sú žiadnou výnimkou.
Navyše ich deti už prestávajú
byť deťmi a prichádzajú do toho
krásneho veku, keď... Škoda písať, to poznáme z vlastnej skúsenosti. Rodičia sú z toho zväčša
dosť zmätení.
Neexistujú ideálni. Len
tí, ktorých máme. Tí, ktorých
máme mať radi. Prospeje to im aj
nám. Stačí si spomenúť na larvu
z príbehu alebo našu Lauru.
Apa
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Lawínoviny

Východniarsky kolotoč
Kolotoče, to si málokedy nechám ujsť. Každý, kto ma
pozná trochu viac ako dobre, vie, že ich mám veľmi rada.
Musím sa vám priznať, podarilo sa mi dostať na jeden
taký extra. A nedá mi to, aby som vám o tom nenapísala.

V

edenie ZL sa 17.–20. mája
vybralo na jednu veľkú
cestu. Niekto si ju nazval Kolotočom (asi viete kto), niekto
Púťou, niekto návštevou a ďalší Kontrolou. Posádku tvorilo
naše predsedníctvo, menovite
Ivet, ktorá fungovala aj ako
šoférka, Marta – šéfka, Kurki –
vedúca Ústredia, Mirka Tarajová, Veronika Nátherová, Zuzka

Brestovanská, ja a v Prešove sa
k nám pridala aj Vierka Bašistová, tiež z predsedníctva.
Všetky sme mali jeden smer
– východ Slovenska. Počas
štyroch dní sa nám podarilo
navštíviť osem stredísk – v poradí Žarnovica, Rožňava,
Prešov, Gelnica, Košice, Humenné, Michalovce a Torysa.
Stretli sme sa so svojimi, spoznali sme strediská a ich okolie, debatili, hodnotili, snažili
sa vžiť do prostredia a možností. Poviem vám, je to fajn, ak
sa fotky, predstavy, hlasy v telefóne, mená a čísla na papieri
zmenia na realitu. Aj keby táto
akcia nepriniesla nič viac, som
si istá, že toto stálo za to. Preto
chcem prostredníctvom Lawí-

ny za našu posádku poďakovať
všetkým, čo nás prijali za ich
pohostinnosť a rodinného ducha.
A tešte sa – budeme v tom
pokračovať – a to nielen preto,
že máme radi kolotoče :-)
Jednoducho, niet nad osobnú komunikáciu.
Basha

Duchovná bilancia leta
Prázdniny boli časom nielen akcií, táborov, chatovačiek, stanovačiek, ale aj možnosťou hlbokého
stretnutia s Pánom. V rámci nášho Združenia sa
zorganizovali dva turnusy duchovných cvičení na
celoslovenskej úrovni a osem turnusov v strediskách. Okrem toho mnohé animátorky sa zúčastnili
duchovných cvičení aj mimo Laury.
Je dôležité, aby naša práca pre deti a mladých nebola len voľnočasovou aktivitou. Naším
cieľom je ponúknuť im aj priateľstvo s Bohom,
ktorého máme šancu viac spoznať a nadviazať
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s ním hlbší vzťah aj počas ticha a modlitby na
duchovných cvičeniach.

Domov je dielo, prekrásne rovnako ako preťažké. A každodenné. (Miroslav Válek)

Lawínoviny

Stretneme sa na LAURAFESTE
Laurácka animátorská festa, ktorá sa uskutoční v Banskej Bystrici 13–15. októbra, bude styčným
bodom, v ktorom sa určite mnohí stretneme. Prezentácie stredísk, nové podnety pre animátorskú
prácu, tance, modlitba, hry, hudba, stretntutia, – to je len zlomok z toho, čo tam prežijeme, keďže
všetko ešte umocní atmosféra, ktorú si spoločne vytvoríme.
Tomu všetkému predchádza e-mailové dopisovanie dvojíc
budúcich účastníkov Laurafestu.
Bližšie info nájdete na www.laura.mladez.sk a vaše otázky
sa vyriešia cez laf.laura@gmail.com.
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Zaľúbený LAURADIÁR
Keď sa zaľúbi školský Diár do lauráckej Výročnej
Správy a dajú sa dokopy vznikne z toho roztomilá
publikácia, v ktorej sa spája charakteristika našej
organizácie, sumár činnosti za rok 2005, diár na
školský rok 2006/07 so súradnicami zo Svätého písma na každý deň, predstavenie našich
stredísk, vtipy, myšlienky, laurácka krížovka,
adresár a kontakty na strediská. Jednoducho
absolútna vychytávka, ktorú musíte mať. Informujte sa vo svojich strediskách.

Keď chceš pokojne spať, vezmi si so sebou do postele čisté svedomie. (Walter Benjamin)
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Lawínoviny
Primátorka ocenila
gelnické stredisko
Stredisko Združenia Laura v Gelnici získalo
cenu primátorky Anny Nemčíkovej za dobrovoľnú prácu s mládežou. Je to jedno z našich
najmenších stredísk, ale veľkosť evidentne nie
je rozhodujúca – ich činnosť pre deti a mladých
nezostala nepovšimnutá.
Blahoželáme im a prajeme im aj ostatným
strediskám mnoho veľkodušnosti a chuti do ďalšej práce.

LAURASONG:
Tradícia pokračuje

LAURASONG
Festival zborov zo stredísk
LAURY

Minuloročný úspešný LAURASONG si
priam vyžiadal pokračovanie a tak 17.–19. novembra sa stretneme opäť so speváckymi zbormi
z našich stredísk. Čaká nás zábava, nové nápady
o tom, ako spievať lepšie pre nášho hlavného
Poslucháča a vyvrcholením bude samotný festival zúčastnených zborov. Bližšie info na www.
laura.mladez.sk.

Rozlúčka a nové tváre na Ústredí
Nový školský rok priniesol na Ústredí aj zopár noviniek. Rozlúčili sme sa so Zuzkou Brestovanskou a poďakovali jej za jej
pracovný aj priateľský prínos pre Ústredie. Zuzka však naďalej zostáva pracovať v našej brandži – teraz však o level vyššie.
Zamestnala sa na sekretariáte Rady mládeže Slovenska. Popri
tom stále zostáva členkou nášho predsedníctva. S novými tvárami, ktoré od septembra nastúpili ako zamestnankyne Ústredia,
sa iste čoskoro zoznámite aj vy.
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Hluk civilizácie nás chráni pred šeptom svedomia. (Milan Kenda)

Lawínoviny

Mediálne školenie na
medzinárodnej úrovni
Medzinárodný kurz pre koordinátorov mediálnej
komunikácie sa konal 9. mája – 7. júna v Ríme
pod vedením mediálneho tímu generálneho domu
sestier saleziánok. Slovensko zastupovala sr. Apa.
Súčasťou školenia boli prednášky, workshopy,
prezentácie činnosti jednotlivých krajín, pričom
sa prešli témy od novinárskej etiky cez jednotlivé
žurnalistické žánre, graﬁku až po písanie pre web.
Program dopĺňali exkurzie do redakcií novín, rádií
a televízie. Pri predstavovaní činnosti Združenia
Laura časopis LAWÍNA získal špeciálne ocenenie
za graﬁckú úpravu (Nech žije náš graﬁk Majo!).
Nové poznatky, skúsenosti a zručnosti, ktoré tento
kurz priniesol, sa využijú počas mediálneho kurzu
POMEDZI RIADKY II.

POMEDZI RIADKY II.
Mediálne školenie
1.–3. december
Bratislava –
– Mamateyova

 V štúdiu televízie SAT 2000

Pomedzi riadky II.
Tento rok sa už po druhý krát
stretneme Pomedzi riadkami
1.-3.decembra v Bratislave na
našej osvedčenej Mamateyke.
Čakáme našich verných prispievateľov ale aj nové tváre
zvlášť z tých stredísk, ktoré sa
ešte do celoslovenskej redakč-

Krása nie je vždy pravá, pravda nie je vždy krásna. (Gabriel Laub)

nej rady Lawíny nezapojili.
Z programu prezradíme, že
by sme sa chceli viac venovať
web-writingu. Bližšie info
bude na webe a našim kontaktným osobám pošleme prihlášky osobne.
Apa

7

Lawínoviny
Zoznamka lawínovín

Sestra Iveta Sojková
nová provinciálna
predstavená saleziánok
Že sestry majú novú provinciálku, to už
nie je žiadna novinka. Ale ruku na srdcový
sval: Poznáte ju? Viete, aké to bolo, keď
ju menovali, aké jej jej životné motto,
nezabudnuteľný zážitok, čo má rada
a podobne? Tlak stúpa, srdce bije prudšie.
Tak ruku dole, aby ste si neprepotili tričko.
Radšej pevnejšie uchopte Lawínu, ktorá
vám pomôže doplniť si aj tieto zásadné
medzery vo vedomostiach :-)
 Štafetu provinciálky jej odovzdala sestra Dagmar
Kráľová formou horiacej sviece so slovami: „Chráň
svetlo Pravdy, teplo Božej lásky ale aj jas radosti
v očiach sestier.“
 Aký to bol pocit, keď si sa
dozvedela, že voľba padla na
teba?
Pri telefonáte generálnej predstavenej, v ktorom mi tlmočila
moje menovanie do služby provinciálky, som práve stála a po
zložení telefónu som asi na pol
hodinu priam vrástla do zeme.
Onedlho ma prišla potešiť sr.
Dáška, ktorá vtedy ako aktuálna provinciálna predstavená
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vedela, ako to chodí. Keďže
v dome práve bežalo predvianočné upratovanie a ja som si
túto správu zatiaľ musela nechať len pre seba, chopila som
sa metly a tvárila som sa, že je
všetko v najlepšom poriadku.
 Vždy si chcela byť sestrou?
Po maturite som mala iné sny...
Ale už počas vysokoškolských
štúdií som pochopila, že moja

cesta nebude smerovať do
manželstva, pretože som postupne viac zachytávala Pánovo volanie.
 Čo bolo rozhodujúcou udalosťou v tvojom rozhodnutí?
Prvá návšteva Svätého Otca
Jána Pavla II. na Slovensku
v apríli 1990. Bola som v čase
intenzívneho
rozhodovania
a povedala som Pánovi: „Pro-

Pravda má jednu veľkú výhodu: človek si nemusí pamätať, čo povedal. (Auguste Rodin)

Lawínoviny
sím ťa, daj mi cez pápeža znamenie.“ A on mi ho dal cez slová „Nebojte sa!“ V tej chvíli mi
bolo nad slnko jasnejšie, že sa
nemám báť celkom sa odovzdať
Kristovi v rehoľnom povolaní.
 Aké je tvoje motto?
Ty si so mnou. (Ž 23)
 A tvoj nezabudnuteľný zážitok?
Mám ich viac, ale jeden z najsilnejších bol ten, keď som sa
dostala na súkromnú audienciu k Svätému Otcovi Jánovi
Pavlovi II so skupinou Poliakov. Keď sa pápež približoval
ku mne, spustila som na neho
číru slovenčinu: „Svätý Otec,
Slovensko vás miluje a modlí
sa za vás.“ On natiahol ruku
smerom ku mne. Myslela som
si, že mi ide dať krížik na čelo.
Avšak namiesto toho ma potiahol za nos. To je ale zmysel pre
humor! Ďakujem neznámemu
fotografovi, ktorý to aj zvečnil.
 Čo máš rada, aké sú tvoje
koníčky?
Veľmi rada hrám na organe,
čítam dobrú duchovnú literatúru, mám rada klasická aj
peknú modernú hudbu. Rada
vediem dialóg, v ktorom sa
navzájom dokážeme obohatiť
a povzbudiť.
 Čo si sa naučila od mladých, ktorým si sa venovala?
Za čo im vďačíš?

 Na Devíne so sestrou Carlou Castellinovou,
delegátkou generálnej predstavenej.

 Stretnutie s Jánom Pavlom II.: Myslela som si, že
mi ide dať krížik na čelo. Avšak namiesto toho ...
Mladí mi pomohli kráčať v živote cestou úprimnosti a autentickosti, nepokúšať sa niečo
„iba hrať“, lebo to oni rýchlo
vycítia, kto je iba hercom. Vďačím im za to, že pri pohľade na

nich, pri stretnutiach s nimi vo
mne mocnel duch optimizmu
a radosti.

Život pozostáva z mnohých malých mincí, kto ich vie zbierať, má bohatstvo. (Jaean Anouilh)

Za rozhovor ďakuje Apa
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Megaekšn
Spolu s VIDESom (medzinárodná organizácia pre dobrovoľníkov,
ktorá spolupracuje so sestrami saleziánkami a zameriava sa na
dôstojnosť ženy) prebiehala príprava počas štyroch formačných
víkendov v roku.V priebehu júla šestnásťčlenná skupina nažhavených
mladých pochádzajúcich od Senice po Humenné vďaka VIDESu
uVIDela doteraz neVIDené.

Prišiel som, videl som...

Chcem ísť znovu!

(Alebo čo som VIDel s VIDesom.)

P

režili sme zaujímavú,
priam adrenalínovú dvojtýždňovú skúsenosť za našou
východnou hranicou. Rozdelili
sme sa na dve skupiny – užhorodskú a ľvovskú.

V Ukrajinskom meste Ľvov
(Lev = meno jedného zo synov
slávneho kniežaťa Danila) sa
skupina šiestich slovákov ocitla v jednej z farností tohto 850-tisícového mesta.

Spolu s tristo deťmi a domácimi animátormi sme vytvorili
jednu mega rodinu počas prímestského tábora s témou rodina. V jednotlivých skupinách
(30 detí) sme sa zapájali ako
animátori, spoznali sme veľa
nových tvárí, spôsobov komunikácie v ukrajinskej reči, objavovali sme krásu grékokatolíckej liturgie a zažili sme veľa
podnetných chvíľ.
Spokojnosť dosvedčujú aj
odpovede z radov dobrovoľníkov.
Ak by si aj Ty chcel VIDieť doteraz neVIDené a zažiť doteraz
nezažité, máš šancu. Poď a uVIDíš.
Sestra Elen
a dobrovoľnícka partia
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Skôr než sa zajtrajšok stane včerajškom, ľudia často prehliadnu šance,
ktoré im ponúka dnešok. (Čínske príslovie)

Megaekšn
mi veľmi príjemné, Ukrajinci zasa veľmi srdeční
a hlavne – zmysluplná práca.
Pre mňa je to veľká skúsenosť s deťmi inej krajiny, kde som zistila že misie ma bavia a že sa cítim
potrebná.
Teraz si viac vážim vodu, ktorú sme tam nemali.
Splnil sa mi sen, bola som na misiách. Mohla
som pracovať na oslavu Bohu a darovať niečo
zo seba. Obdarovaná som prišla asi najviac ja.
Animátormi i deťmi. Tie deti boli úžasné. Chvíľami sa bili, neposlúchali a robili napriek, ale
keď sa usmiali ... Bola som veľmi rada, že som
tam. A som veľmi rada i teraz, že mi dal Boh
túto možnosť. Tiež ma oslovili Božie providenia
(prozreteľnosť) – to nás naozaj stále prevádzalo
a často som to cítila.

Anketa
Pre mňa to bola výborná škola animátorských
schopností, to v prvom rade a potom som spoznala úžasných ľudí. Skrátka som rada, že som
tam bola.
Išla som tam s tým, že pre tie decká tam aj dušu
vypľujem :-) A bola som veľmi zvedavá, ako bude
fungovať jazyková bariéra a aké budú decká
a spoluanimátori a tak. Každý deň som sa snažila naplno, aj keď nie vždy to tak v praxi aj
vyzeralo, ale verím, že som bola aspoň trošku „k veci“. Veľmi som sa tešila vždy, keď
moje snahy vyšli a keď som videla, že vzťahy s deckami aj ostatnými sa „hýbali“. To
bol naozaj vždy veeeeeeeeeľký zážitok.
Objavila som tam oveľa viac svojich
plusov – keď okolo mňa boli
takí láskaví ľudia, dobré
prostredie, v ktorom sa dá
dýchať. Spolužitie s krajanNiektorí uzatvárajú dvojspolok proti svetu a svoje zdvojené sebectvo
pokladajú za lásku a dôvernosť. (Erich Fromm)
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Rodina – základná bunka spoločnosti a zároveň
prístav lásky, pokoja a radosti. Miesto kde sa učíme
budovať prvé vzťahy. V tomto duchu a pod ochranou
Dominika Sávia sa niesol chatový tábor, ktorý
zorganizovali saleziánky a saleziáni z Humenného
v rekreačnom zariadení Lúčka – Potoky.

Po tábore sa doma
nič nezmení, len ja
V

šetko to začalo 24. júla
2006, teda v pondelok
ráno. A ako vyzerali prognózy na najbližší týždeň? Kufre
zbalené, animátori plní energie a nadšenia, deti pripravené zničiť animátorov a k tomu
pridajme štipku poslušnosti,
kúsok chuti čosi nové sa naučiť
a hŕbu smiechu, hier či zábavy.
Novovzniknutá
150-členná
rodinka sa tromi autobusmi
mohla vydať na cestu. Jej prvou
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zastávkou bol Šarišský hrad,
ktorý úspešne dobyla. Po nasýtení ducha svätou omšou, tela
likvidovaním balíčkov z domu
a duše naháňaním sa po hrade
či skúmaním jeho kútov i nekútov, hŕŕ sa do tábora. Rozjasnené očká detí netrpezlivo čakali,
kedy páni šoféri prefrčia bránou a oni uvidia svoj nový, dočasný domov. Decká povyskakovali z autobusov ako včely
z úľov, aby si každé našlo – ako

včela kvietok – tak ono to svoje
miestočko či už v chatkách alebo v ubytovni. Veľká rodinka
sa podľa veku a pohlavia rozdelila na dvanásť malých. Ich
úlohou bolo vybrať si meno ,
vytvoriť svoj erb, pokrik a s tým
všetkým vystúpiť na večernom
programe. Po ňom nasledovali
večerné modlitby v rodinkách.
Témou druhého dňa bol dar
života. Všetci sa zamýšľali, ako
prišli na svet, kto ich stvoril
a akú cenu má ich život. Nezvyčajnou úlohou bolo napísať list
rodičom, v ktorom mali vyjadriť vďačnosť za život a ich lásku. Večer sa uskutočnila beseda s rodičmi, ktorí majú desať
detí. Podali svedectvo o svojom
živote, o všedných i nevšedných veciach. V noci sa mnohí
báli a výskali od strachu, keďže
sa niektoré rodiny rozhodli pre
nočnú hru. No všetci prežili.
V stredu sa ranná rozcvička
niesla v znamení tancov priateľstva. Po rozhýbaní tela zača-

Kritika bez lásky je meč, ktorý len zdanlivo mrzačí druhých,
v skutočnosti však mrzačí vlastné srdce. (Christian Morgenstern)

Lajﬁn

li hýbať rozumom a rozmýšľať
nad ďalšou témou: adrenalínový vek, bŕŕ. Mladší sa niečo naučili, starší zase pripomenuli,
no všetci ostali prekvapení, keď
dostali listy od rodičov s ocenením ich života. Po raňajkách
nasledovalo zbalenie si batôžkov a hŕŕ sa na túru. Keďže
starších chcelo vedenie tábora
zničiť a mladších nezabiť, časový interval túry sa líšil. Starší sa vydali na celodennú túru
a mladší na poldňovú. No obe
skupiny sa vrátili plné zážitkov, dobrodružstiev a nových
skúsenosti. Zažili lozenie po
kopcoch, ich zliezanie po zadnej časti tela, kúpanie v potoku, pútnické miesto Ľutinu, ale
hlavne pocit víťazstva, že prekonali samých seba, pocit vyčerpanosti či bezmocnosti a došli
až do cieľa. Večer – za odmenu,
že to všetci zvládli, sa športové
ihrisko premenilo na tanečný
parket a rozbehla sa diskotéka.
Štvrtok patril ocinom. Účast-

níci sa v rannej modlitbe
oboznámili a podelili s ako pozitívnymi tak aj negatívnymi
vlastnosťami ocinov. A keďže
všetci sme Božie deti, nezabudlo sa ani na Boha Ocina.
Deň sa niesol v znamení futbalu, vybíjanej, rímskej vojny
či vodných hier. Priestor sa
našiel aj na prípravu programu
na večerný táborák a táboráku
samotného. Každá rodinka si
pripravila scénku a večer sa
mohol začať. To bol oheň! A tá
zábava pri ňom... Po spoločnej
večernej modlitbe nasledovala individuálna rozprávka na
dobrú noc pre mladších a beseda o vzťahoch pre starších.
Nastala noc a nastalo ráno, deň
piaty. Náplňou rannej meditky
bolo zamyslieť sa nad svojou
maminou – jej hodnotami, úsilím, no zároveň si prisvojiť druhú maminu, tú nebeskú. Aj jej
radu na cestu do neba – ruže-

nec. Potom sa už decká mohli
naplno oddať športu. Začala sa
olympiáda s disciplínami ako
je vrh bremenom, streľba na
bránu, skok, šípky, vzduchovka, chodúle, švihadlo, kolky,
a iné. Večer sa opäť tancovalo,
na rozlúčkovej diskotéke. Tam
mali všetci šancu sa vyblázniť
a vydať zo seba poslednú dávku energie.
A prišla sobota – deň posledný a s ním ranná modlitba
v znamení rodinných vzťahov.
Pre mnohých to bolo akési spytovanie svedomia a predsavzatie, že tie vzťahy vylepšia. Poniektorí si povedali: „Prídem
domov a nič sa nezmení, len
ja.“ Posledná svätá omša na tábore, po nej písanie odkazov na
chrbát, na ktorom samozrejme
visel papier, ocenenia, upratko,
poďakovanie a hŕŕ sa domov.

Skutočnosť, že nás niekto miluje, nás málo uspokojuje. To, čo nás robí vskutku šťastnými je,
že my môžeme niekoho milovať. (Paul Claudel)

Myšiak, Humenné
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Tábor s Kateri Teka Kwitha
Náš tábor sa niesol v indiánskom duchu. Kateri bola mladé
dievča, ktoré bojovalo za svoju vieru, preto sme sa rozhodli, že
niečo z jej života priblížime dievčatám.

H

neď keď deti dorazili do
tábora sa začalo „ lovenie
mäsa“ – detí, ktoré sme priviazali ku kolom. V tomto tábore
nemali vlajky ani nič podobné ,
ale každý kmeň mal vlastný totem, a pri vstupe do chaty bolo
zavesené tipy.
Mali sme šesť kmeňov – Mapučovia, Sengerejci, Otavalci
(sú borci), Kečuovia, Macaovia a kmeň Mohawkov – animátorov. Keď už boli kmene
úplné, spolu so svojimi náčelníčkami bojovali o miesto kde
budú spať. Po týchto bojoch sa
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večer konala ich prvá indiánska omša.
Druhý deň väčšinou deti neznášajú, pretože je najťažší, ale
zároveň je aj plný radosti a smiechu, najviac sa tu spoznajú, porozprávajú a majú na to toľko
príležitostí. Keďže celý deň putovali, mali zo sebou minimum
vecí, takže si museli pomôcť ako
sa dalo. Keď bolo nepriaznivé
počasie a podobne, vtedy sa ukázalo, aké kto je. Takto sa mohli
prejaviť pri výstupe na Pilsko do
výšky takmer tisícšesťsto metrov
nad morom.

Tretí deň sme spoločne bojovali vo všelijakých možných
aj nemožných bojoch, ako napríklad zavesiť sa na lano a tak
traﬁť loptu vo vzduchu, nájsť
iba s pomocou svojej tváre v tanieri múky cukrík a pod., aby
sme získali polienka, ktoré sme
použili neskôr pri ohníkoch.
Poobede si deti vyšli na kopec nacvičiť nástup a za ten čas
boli unesené a ku kolom priviazané animátorky. Jedna z hlavných náčelníčok – boli dve
Čupi, Jamadi – nám oznámila,
čo sa stalo. Úlohou detí bolo

Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode
vyplávala spolu s nimi na hladinu. (Pollio Vitruvius)

Lajﬁn

svoje animátorky oslobodiť, za
rôzne súťaže získavali puzzle a
postupne ich mohli odbremeniť
od šatiek na rukách a očiach.
Súťaživosť a snaha detí, aby čo
najrýchlejšie pomohli svojim
náčelníčkam, nemali konca
kraja.
Takúto podobnú situáciu
sme zažili na ďalší deň. Keďže
Kateri išla na misie, aj my sme
si to vyskúšali počas misijného
ruženca. No a potom sa to stalo. Tentoraz však boli unesené
a priviazané deti a keďže bolo
veľmi horúco, náčelníčky ich
oblievali vodou. Potom, ako sa
deti oslobodili, bolo počuť slová: „Tri dva jedna!“ a odštartovala sa celotáborová oblievačka. Vo vzduchu lietali hrnčeky,
ruky, voda...
Cez tábor sme sa mohli na-

učiť kopec vecí zo života indiánov ako napríklad strieľanie
z lukov a tance. Robili sme si
indiánske účesy, maľovali sme
si tváre a kmeň náčelníkov mal
aj indiánske oblečenie. Aby deťom nebolo ľúto, aj ony si zhotovili tričká a už boli skoro ako
indiánky. Len im chýbala červená pokožka. Aj tá sa však po
čase pridala vďaka slnku, ktoré
neúnavne svietilo a svietilo.
Poslednú noc sa skončili scénky o Kateri, mali sme
nádhernú omšu, počas ktorej
si deti obnovili krstné sľuby,
pretože v scénke – ale aj v skutočnom živote – Kateri prijala
krst.
Keď už bola tmavá a tajomná noc a horeli len dve fakle,
Kateri sa prihovorila deťom
z neba a dala im krásny od-

Neuskutočnené sny nikdy neznamenajú tragédiu. Ako často sa však menia v tragédiu
sny uskutočnené. (Stanislaw Dygat)

kaz, aby bojovali za svoju vieru. Dievčatá boli plné dojmov
a pocitov, ktoré zostanú zachované v ich srdiečku aj v podobe
rybičky a modlitby, ktoré dostali na pamiatku.
Najkrajšou udalosťou v ten
večer boli indiánske ohníky.
Za získané polienka si založili
vatru a začala sa pravá táborová opekačka. V tmavej noci sa
do tmy vznášala žiara piatich
ohňov, znela pravá indiánska
hudba a bolo cítiť vôňu opekaného jedla. Do krásneho ticha
sa niesol smiech a rozhovory
dievčat o tých krásnych veciach, čo zažili: kopec zábavy,
radosti a smiechu občas aj plaču pre drobné boliestky a ako
napokon všetko dobre dopadlo.
Jana Vojtasová, Námestovo
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Kubín putuje rodinne
My sme skvelá partia, nuda tá nás zabíja.
Pačmagovci túlaví, prileteli z Oravy.
My sme Šumachri, chlapíci, žiadna facka na líci,
nikto z vás nás nezlomí, máme čisto v svedomí.

A

ko i po iné roky, aj tento rok sa konal v Dolnom Kubíne saleziánsky putovný tábor –
Puťák. Každé ráno sa šesťdesiat usmiatych a nedočkavých tváričiek nasáčkovalo do autobusu
a hurá za dobrodružstvom. Témou bola rodina
– svätá, vlastná, farská i tá najväčšia – Cirkev.
Celý týždeň sme boli rozdelení do štyroch super rodín Adamsovci, Pačmagovci, Smajlíkovci
a Šumachri.
Naše putovanie sme začali prechodom zo
Španej doliny na Staré Hory. Počas cesty si „rodinky“ pripravili a zahrali scénky, ktoré zachytávali život Panny Márie, na ružencových schodoch sme sa pomodlili jeden desiatok ruženca

Púť detí do Marianky
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a v kostole sme to zavŕšili svätou omšou po ktorej nás bratia redemptoristi oboznámili s dejinami tohto pútnického miesta.
V utorok sme putovali ku kaplnke sv. Vendelína. V scénka o lenivej Marcelke sme si zdôraznili
našu úlohu doma v rodine. Potom každý napísal
ďakovný list svojim rodičom, ktorý sa niesol ako
obetný dar počas svätej omše.
V stredu sme sa pokochali pohľadom na Roháče a plesá. Svätú omšu nám slúžil otec Peter
Kuchár, SDB a vysvetlil nám našu úlohu a poslanie vo farskej rodine. Že nik sa nemôže vyhovárať na to, že je malý alebo starý a tak neužitočný, lebo každý má svoju úlohu.
Témou štvrtého dňa bola Cirkev. Po svätej
omši vo farskom kostole hurá na Kubínsku hoľu.
Tu sme zistili, čo všetko ešte nevieme o Svätom
Otcovi Benediktovi XVI. A samozrejme nechýbal ani futbal chlapcov proti dievčatám.
Vyvrcholením bol – Kaštieľ v Mokradi, ktorý
je vždy lákavý svojou tajomnosťou i obrovským
dvorom. Okrem skúšky odvahy, športovej zručnosti, tvorivosti a dôvtipu deti vyrábali aj darčeky pre rodičov.
Na záver sme si všetci pochutili na studenej
zmrzline a boli sme radi, že celý týždeň sme
mohli spolu s naším Oteckom vytvoriť jednu super veľkú rodinu a veríme, že to bude trvať celý
rok aj v našom Oratku.
Pauli a sr. Mária
Dolný Kubín

N

a púti pre deti a mládež Bratislavsko–trnavskej
arcidiecézy už tradične nemohlo chýbať šamorínske stredisko. Zo Šamorína sa ráno 27. mája do
Marianky rozbehol autobus plný detí, ktoré sa rozhodli osláviť svoju Matku Máriu pešou púťou z Rače
do Marianky.
Autobus sa s nami rozlúčil na Peknej ceste a ďalej
sme sa spoliehali na kvalitu našich topánok, pršiplášťov a v neposlednom rade na fyzickú kondičku, ktorú

Žiadne dieťa nie je také roztomilé, aby matka nebola šťastná, keď konečne zaspí. (Ralph Waldo Emerson)

Lajﬁn

A

Leto na Mamateyke
Slniečko nás pekne potrápilo toto leto. Ani teploty
blízke štyridsiatke však nezabránili tomu, aby na
Mamateyke zavládol obvyklý hurhaj a nadšenie
z pripravovaných akcií.
môžeme rozvíjať maximálne na dunajskej hrádzi.
„Prechod cez Karpaty“ ukazovala modrá turistická značka, ktorá nás po „2,35 hod.“ priviedla na
vytúžené miesto do Marianky. Tu sa na nás konečne
začalo usmievať slnko. Občerstvenie v podobe teplého čaju, párkov, koláčov a mnohé príjemné stretnutia
so známymi i neznámymi pútnikmi.
Pre deti boli pripravené workshopy na rôzne témy.
Do ich prípravy sa zapojili aj mladí z nášho strediska.

ko každoročne sa u nás organizovali tábory, v ktorých
si aj tento rok každý našiel ten
svojmu srdcu blízky. Animátori
a animátorky sa najskôr nadopovali na duchovných cvičeniach. Potom sa pustili do akcií
pre mladších. Odštartovala to
spoločná akcia – prímesťák Narnia so 150 účastníkmi. Potom
pre chalanov saleziáni pripravili tábor o križiakoch. Dievčatá s animátorkami a sestrami
mali dve špeci akcie. A obidve
o tohtoročnej top-téme rodina.
Mladšie dievčatá v Mariánke
získavali certiﬁkát Domčeka
v prérii a počas tábora sa im podarilo zažiť úlohu otca, mamy,
detí aj súrodencov. Chatovačka
pre staršie dievčatá v Plaveckom
Mikuláši sa inšpirovala materiálom o ANIDORe á la Ruši.
Navyše dievčatá pripravili zábavné popoludnie pre deti z dediny a zažili zaujímavé besedy
– s mladou mamičkou aj s mamou viacdetnej rodiny.
Rodina – vždy a všade – nech
nám to v stredisku zostane ako
živá spomienka na leto.
Lucia Kroneislová a Apa

Deti tu čakali aj dva kone, ktoré sa ponúkli, že ich kúsok prevezú. Pripravená bola prezentácia detských
speváckych zborov a celé stretnutie vyvrcholilo slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval otec biskup
Ján Orosch spolu s kňazmi našej arcidiecézy.
Okolo šestnástej hodiny nás už netrpezlivo očakával autobus, aby nás priviezol do Šamorína, kde môžeme prežívať pokojnú realitu nášho každodenného
života.
sr. Barbara Šranková

Ak budeme jesť chlieb premenený na jeho Telo, staneme sa chlebom pre druhých. (Jean Vanier)
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Leto po rožňavsky

T

ento rok sme prázdniny začali stanovým
táborom v Starej Ľubovni. Bol to plný týždeň s osemdesiatimi deťmi v krásnom prostredí
a ešte k tomu v stredoveku. Mali sme možnosť
vyskúšať si rôzne remeslá – a zistili sme, že
vôbec to nie je také jednoduché rozdúchať kováčsku vyhňu, vytvarovať hlinenú misku, alebo
si upliesť košík. Ale to ešte nie je všetko: šerm,
kuša, luk, kone, sokoliari – to bol náš bohatý
program, ktorý sme stihli za týždeň.
Prímestský tábor v spolupráci so saleziánmi bol tiež zaujímavý. Týždeň hier sprevádzal
Tomáško z knihy Veru nie tak ako u zbojníkov
– a vyviedol aj všelijaké zbojstvá. Tábor spestrila
aj nocovačka – to je v Rožňave najobľúbenejšie
slovíčko: deti sa vyšantia a sestry sa vyšťavia :-)
Potom prebehlo ešte zopár akcií a zrazu ste
skončili, vytúžené prázdniny. O rok príďte zas!
sr. Monika Méryová, FMA
Nasledujúci príspevok získava CENU LAWÍNIATKA. Jeho autorka,
Marta, je tentoraz najmladšou prispievateľkou Lawíny.

Ako sme sa zamestnali na úrade práce

Prázdninový týždeň 14.–18.augusta bol na Kremnickej v Petržalke veľmi pestrý.

P

ráve vtedy sa tam konal prímestský tábor s témou RODINA. Zaznamenali sme dianie
dňa o rodičoch.
Účastníčky sa prihlásili na
našom táborovom úrade práce
a podľa priradenia pracovníčok
úradu sa rozdelili do rôznych
zárobkových činností. Vytvorili
sa skupiny, v ktorých sa musela vykonávať práca, ktorá sa
im priradila. Keď všetky zaujali
svoje pracovné miesta, náš štáb
– ja (13), Sára (8) a Rebeka (10)
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– sa bol ako prvých pýtať na pocity a názory pracovníčok verejnoprospešných prác:
„Mne sa tu naozaj páči, som
so svojou prácou spokojná, rada
ju robím.“
Upratovačka nám pri vykonávaní svojej práce povedala:
,,No táto práca sa mi vonkoncom nepáči. V reálnom živote
by som upratovačkou byť nechcela.“
Doktorka so sestričkou sa ku
svojmu zamestnaniu nevyjadro-

vali – asi mali veľa práce :-)
Od našich pracovitých kuchárok sme sa dozvedeli, že nám
pripravujú obed.
Usilovné krajčírky si svoje
výtvory zatiaľ nechávajú.
Nakoniec niečo o našej práci
kameramanky, scenáristky (ja)
a moderátorky: ,,Naša práca sa
nám páčila, bola fakticky dobrá. V podstate náš skvelý štáb
by bol dobrým štábom určite aj
v budúcnosti :-)“
Marta Koštová

Zo školy by mal vychádzať mladý človek ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista. (Albert Einstein)

aB
animátorský

BONUS

Pre dušu Na raňajky Biblia • Nebojte sa Ako udržať
spoločenstvo • Animátorská abeceda • Na stretko Napíšme
spolu r-mail pre Máriu • Medi@ Nenaletím reklame, lebo
viem svoje • Animátori pod lupou Hudy a Maťo z Dolného
Kubína • Tvorivá dielňa Hodvábna krása

aB Pre dušu

Na raňajky Biblia

V istej krajine nastalo veľké prenasledovanie
kresťanov. Keď prišla tajná polícia a našla Sväté
písmo, muselo sa počítať so zatknutím. Rodina
istého nábožného kostolníka sa nedokázala
s tou knihou rozlúčiť. Bola im ako každodenný
chlieb, bez ktorého sa nedá žiť. Jedného dňa
však prišla hliadka. Matka to tušila, lebo cez
okno videla prichádzať dvoch cudzích mužov.
Práve sa chystala piecť chlieb. Cesto už mala
umiesené na stole. Rýchlo vzala Bibliu, zavinula
ju do cesta a dala do pece. Polícia dôkladne
prehliadla dom, Sväté písmo však nenašla. Keď
na druhý deň položili chlieb na stôl a zbadali
v ňom neporušenú Bibliu, všetci si uvedomili:
Biblia je chlieb pre život. Ako každodenný chlieb
živí človeka, aj Božie slovo, keď ho denne čítame
a rozjímame, dáva nám silu pre život.

U

ž ste veľkí, asi si nespomeniete na chvíľu,
keď ste sa stali „malými Kristami“. Ak vám
pri týchto slovách zišlo na um, že to bolo pri krste, tak máte jeden bod. Možno teraz si poviete,
že to bolo dávno a Kristov obraz ste už prekryli
všeličím a všelikým a možno ho aj trochu zdeformovali. Našťastie je tu spoveď, ktorou tieto
deformácie môžeme dať do poriadku.
Začala škola a tým aj obdobie, keď sa budete
pohybovať aj v neveriacom prostredí, kde budete počúvať a zažívať všeličo, čo môže ohrozovať
pokoj a čistotu duše i tela. Ježiš nás stále pozýva vsadiť svoj život každý deň na Neho. Odvaha
urobiť to, pochádza zo sily, zo sviatosti, ktorou
je práve krst.
Správna animka má vždy čo ponúknuť deťom a ľuďom, s ktorými sa stretá. A preto, aby
z plnosti srdca hovorili ústa a vo svojom každodennom živote prežívala to, k čomu sa zaviazala
pri krste, je dobré osvojovať si zmýšľanie, slová
a konanie Ježiša Krista. Ako na to? Určite už tušíte.
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Každá žena má moc urobiť krásnym a milým toho, koho miluje.
(František Hrubín)

Pre dušu aB
Veľmi dôležitou pomocou je denné rozjímanie zo
Svätého písma. Vďaka rozjímavej – meditatívnej
modlitbe sa učíme počúvať Boha a viesť s ním
dialóg. Boh sa k nám prihovára rôznym spôsobom, ale najdôležitejším je Božie Slovo – Písmo
Sväté. Božie Slovo je aktuálne Božie oslovenie
vo chvíli, keď ho počúvame. Preto je veľmi dôležité zachytiť každé slovo, premyslieť ho, správne
pochopiť aj v súvislosti s inými slovami. Pri premýšľaní nad Božím Slovom sa snažíme spoznávať seba vzhľadom na pravdu, ktorú sme počuli.
Usilujeme sa zistiť, kde sa máme naprávať, čo
máme robiť, aby sme boli podobnejší Kristovi.
To však nestačí. Nestačí počúvať, uvažovať,
poznávať Boha a seba. Po oslovení sa od slušného človeka čaká aj odpoveď. Našou odpoveďou
Bohu je modlitba, ktorá spontánne vychádza zo
srdca. Je to odpoveď dieťaťa, ktoré si chce zachovať Otcovu priazeň a lásku, ktoré je rozhodnuté urobiť to, čo mu Otec naznačil. Odpoveď sa

môže dať slovom alebo konkrétnym skutkom.
Teda krátke zhrnutie: Po prečítaní Božieho
Slova sa snažíme dobre pochopiť, potom aplikujeme Pánove požiadavky konkrétne na seba. Porovnávame svoj život s pravdami Evanjelia. Tým
sa v našom srdci prebudia city lásky, ľútosti, ale-

bo vďačnosti. Tieto city potom pohnú našu vôľu
k rozhodnutiu buď sa v niečom naprávať, alebo
v začatom dobre vytrvať.
Prajem vám na každý deň dobrú chuť k takýmto biblickým raňajkám.
sr. Daniela Somorová, FMA

P.S. Súradnice na čítania
zo Svätého Písma na každý
deň nájdete aj v LAURADIÁRI. Ak ste ho ešte nedostali, informujte sa vo vašom
stredisku.

Najťažšie zločiny sú tie, ktoré konáme v skrytosti srdca.
(Fjodor Michailovič Dostojevskij)
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aB Nebojte sa
„Podľa akého programu mám ísť, aby
som v skupine udržal nadšenie pre
vieru?“, pýtajú sa často mládežnícki
pracovníci skúseného Jima Burnsa
a možno je to aj naša otázka. „Existuje
mnoho osvedčených metód,“
odpovedá Jim, „mnoho organizácii
pracujúcich s mládežou, kníh,
jednotlivé zbory využívajú všetky
programy, aké si vieme predstaviť
a zdá sa, že všetky sú účinné. Ale
napriek tomu môže každá metóda
zlyhať.

Ako udržať
spoločenstvo

E

xistuje však spôsob, ako duchovne i počtom
budovať skupinu. Bez ohľadu na názory
niektorých ľudí platí, že mládež ide tam, kde sú
ich vrstovníci, takže i počet môže mať niekedy
význam. Je však jedno slovo, ktoré vyčnieva medzi všetkými ostatnými – slovo vzťah.

c

Aj v animátorčení treba začať od A. Ponúkame ti základy saleziánskych
animátorov na pokračovanie.

A
D
E

Animovať – Nadchýnaj, motivuj, rob život zaujímavým a príťažlivým.

B

Boh – Stredobod tvojho
života a tvojej činnosti

Dar – Väčšina ľudí prijíma veľmi rada dary a koľko starostí
je pri ich hľadaní a vyberaní, či sa tej konkrétnej osobe hodí a či
sa jej bude páčiť. Každý z nás môže byť darom. Vážne? Alebo
čím si pre druhých?

Entuziazmus –
Radosť, správna energia a dynamika pre
vzťahy, pre činnosť,
pre akcie, pre vieru.
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F
G

Cieľ – Kam ideš? Neviem? A ty? Uvidíme...
Mať už dnes cieľ, kam by si
zajtra mohol prísť. K tomu
je potrebný čas, chuť a odvaha. Ciele sú rôzne, ty si
ich vyberáš a rozhoduješ
sa, či budú prízemné alebo
náročné.

Fotoalbum – Zbieraj skúsenosti, zaznamenávaj ich a spracúvaj do databanky, aby si ich kedykoľvek a kdekoľvek mohol
použiť pre šírenie dobra.
Garant – Vieš si stáť za tým, čo hovoríš alebo konáš?
Môžu sa na teba spoľahnúť? Buď teda garantom každej akcie, každého stretka, rôznych stretnutí.
Šťastie sa narodilo ako dvojča, musí sa zdieľať. (George Gordon Byron)

Nebojte sa aB
Naša kresťanská viera je spečatená osobným
vzťahom k Ježišovi Kristovi. Teologicky vzaté Ježiš je vtelením Boha. Je Bohom v tele (Kol
1, 15). Ako Ježišov život je zosobnený v Evanjeliu, rovnako náš život musí byť zosobnený v práci s mládežou. Keď máme vôbec mať akýkoľvek
vplyv na mladých ľudí, musíme budovať naše
vzájomné vzťahy a v nich realizovať našu vieru.
Mladých ľudí unavujú pokrytecké programy či
manipulačné metódy. Dokážu totiž prekuknúť
falošné pohnútky.
Keď budeme budovať úprimné priateľstvo
a dovolíme im vidieť zdravé vzťahy medzi členmi
tímu vedúcich, potom budú mladí ľudia vidieť
v dospelých priateľov a dôverníkov. Verím, že ak
sa mladí aktívne zapoja do práce, zostanú v spoločenstve hlavne vďaka zdravým a úprimným
vzťahom.

I na poli práce s mladými nadväzovaním osobných kontaktov platí, že je ľahšie ľudí „prilákať“
než si ich potom „udržať“. Je tu šesť vecí, ktoré
sú potrebné pre účinnú prácu s mládežou:
práca v tíme
vzory
láska bez podmienok
duchovná výživa
stretnutie s mladými v ich vlastnom
prostredí,
čas, ktorý s nimi strávime.
K jednotlivým bodom sa dostaneme v budúcich
číslach Lawíny.
Podľa knihy Jima Burnsa Nebojte sa venovať
mladým pripravili:
Zuzana Brestovanská a Monika Skalová

Animátorská abeda
H
Ch
J
I
K
Humor – Nemal by ti chýbať
humor, ale taký nenásilný, ktorý rozosmeje, vytvorí príjemnú uvoľnenú
atmosféru a pritom rešpektuje a nikoho nezhadzuje a neuráža.

Iniciatíva – Zariaď
si tak čas a energie,
aby ťa nemuseli do
niečoho tlačiť, štyri
krát prosiť a chronicky povzbudzovať, ale
ponúkni to, čo nosíš
v sebe. Nemusí to byť
práve nejaká chrípka
:-)

Chvíľa – Moment, ktorý prežívam je
veľmi dôležitý môžem veľa získať, ale aj
veľa stratiť. Nauč sa žiť spiritualitu prítomného okamihu, tu a teraz, taký/á
aký/á som. Využi tú chvíľu, ktorú práve
držíš v rukách! Je tvoja!

Jadrnosť – Dalo by sa to nazvať aj podstatnosť. Nezaoberaj sa príliš detailmi, aby ti podstatné veci neunikli. Skús to vyvážiť.

Kreativita – Je vždy vítaná! (Takto za teba potom varí „vitana“). No jednoducho ťa nič neprekvapí, naraz ti niečo napadne
a vieš to zrealizovať. Máš kopec nápadov a prídu práve vo vhodnú chvíľu. Vieš využiť malé i veľké veci, vieš si to skombinovať.
Avšak je to aj dar fantázie lásky, ako sa priblížiť k deťom, k mladým, ako ich osloviť, prihovoriť sa, všimnúť si ich.
Monika Skalová, FMA

Strach je choroba zlého svedomia. (Karel Čapek)
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aB Na stretko
S našimi kamošmi pokecujeme cez e-maily. Nevynechajme ani
Pannu Máriu. Aj s ňou sa dá skvele komunikovať. Pošlime jej
nejaký ten špeci e-mail – teda r-mail. Aj stretko je na to dobrou
príležitosťou.
Pre staršie
Animátorky na začiatku naťahujú dievčatá: „Vieme tajomstvo, ale neprezradíme.“ Vzbudia ich zvedavosť a napokon aj
im dajú šancu sa ho dozvedieť
– keď splnia podmienky. Zviažu ich za ruky kúskami špagátu. Animátorka ich vedie a so
zaviazanými a očami prekonávajú rôzne prekážky. Až prídu
k tajomstvu, ktoré bude niekde
ukryté – animátorka im ho pomôže nájsť tak, že spieva – a na
intenzite pridáva vždy, keď sa
priblížia k úkrytu tajomstva.
Keď ho napokon nájdu, samozrejme, že ho nevedia prečítať,
lebo majú zaviazané oči. Animátorka im ho prezradí – ale
len formou telefónu – majú si

navzájom odovzdať. Tajomstvo
znie: „K najväčším pokladom
sa treba prekopať.“ Potom ešte
každé dievča musí túto vetu
povedať nahlas. Keď už tá veta
zaznie viackrát, animátorky
im pomôžu dôjsť na to, že treba kopať. Navigujú dievčatá
na miesto, kde poklad možno

vykopať. Môže to byť napr. ruženec (Aké prekvapenie!) Na
záver im vysvetlíme, že vlastne
celá hra, čo sme hrali, bola ako
modlenie ruženca.
Boli sme zviazané: aj ruženec
nás takto spája, zvlášť, keď sa
navzájom za seba modlíme,
zostávame spojené. 
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Pre mladšie
Na poslednom stretku v septembri dáme deťom za úlohu
priniesť na budúce stretko 10
cukríkov – spolu z nich zviažeme ruženec – popri tom sa
o ňom porozprávame – môžeme použiť aj príbehy a inšpirácie z tejto stránky. Potom
sa pomodlíme jeden desiatok
a celý mesiac máme zásobu
cukríkov na stretko – vždy si
„dáme“ jeden desiatok.
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Modliť sa znamená celý sa odovzdať Bohu a dovoliť mu, aby vládol nad naším životom. (Jean Vanier)

Na stretko aB
Príbehy a inšpirácie o ruženci

Vyberte si podľa toho, čo by sa vášmu stretku páčilo:
 Svätý Otec Ján Pavol II.
sa popri tom, že sa staral o celý
svet, každý deň modlil všetky tri
a neskôr všetky štyri ružence.
 Každý Zdravas je ako
ruža pre Pannu Máriu. Keď sa
modlím desiatok nedbalo, to
akoby som jej podávala kytičku len tak o ničom so slovami:
„Tu máš, keď teda chceš.“
 Keď sa modlíme ruženec,
ale stále zotrvávame v hriechu,
to akoby sme Márii dávali ruže
v plesnivom košíku.
 Každý Zdravas je ako darček pre niekoho, komu chceme
pomôcť. Má hodnotu diamantu. Predstavte si, ako vás budú

e Máriu..
.

mať vaši priatelia radi, keď im
budete dávať také vzácne dary.
 Páter Pio: Ruženec je
zbraň, ktorou vyhrávam všetky
bitky. (Vieme, že boje o duše
sú tie najtvrdšie)
 Jeden brat sa opýtal pátra Pia, koľko ružencov sa už
dnes pomodlil. Odpoveď znela: „Tridsaťštyri. Ešte sa však
chcem pomodliť dva za najväčších hriešnikov. Ale neboj
sa, nie je to za teba.“
 Ruženec má veľkú silu
zmieriť ľudí. Vo Fatime Panna Mária vyzývala: „Modlite
sa ruženec. Vďaka tomu vojna
čoskoro skončí.“

 Ako sa naučiť modliť ruženec? Tým, že sa ho modlíš
:-) Ľahšie to ide tomu, kto má
rád Pannu Máriu a chce uvažovať o všetkom, čo Ježiš urobil
pre našu záchranu.
 Ruženec je záchranná
reťaz: V Sixtínskej kaplnke
je namaľované, ako anjel vyťahuje na ruženci dvoch ľudí
z priepasti.

 Hľadali sme tajomstvo:
Keď sa chceme pomodliť čo
i len desiatok ruženca do cesty
sa nám stavajú rôzne prekážky
– dievčatá môžu z vlastnej skúsenosti hovoriť aké: nechuť, pocit, že to bude trvať nekonečne
dlho, hlučná hudba...

kovať, kým pochopíme, čo
mama od nás chce. :-)

Opakovali sme tajomstvo:
Každý desiatok v sebe ukrýva
jedno tajomstvo. Nie je ľahké ho objaviť – nestačí sa len
krátko nad ním zamyslieť.
Je dobré si ho zopakovať desať krát, aby sme prišli na to,
o čom to vlastne je. (Aj nám
treba niekedy viackrát zopa-

Radosť z pokladu: radosť
z toho, že si navzájom môžeme ružencom pomáhať.

Kopanie: to je vytrvalosť, ktorú potrebujeme pri modlitbe,
lebo často nie je vypočutá
okamžite. (Pán Boh nie je automat.)

Na záver si môžu povedať
spoločný úmysel, za ktorý sa
pomodlíme jeden desiatok.

Keď začne rásť láska, ktorá je obetou, darom a jednotou, preniká do reči, gest a do tela. (Jean Vanier)

pripravila Apa
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aB Medi@

Nenaletím reklame,
Naše decká vo veku 7–14 rokov
sú SKIPPIES, to ste vedeli? SKI
– čo? School Kids with Income
and Purchasing Power – teda
čosi ako decká s finančným
príjmom a nákupnou silou. To
chce povedať, že pre tvorcov
reklám sú významnou cieľovou
skupinou. Vedia, že cez decká
v tomto veku dokážu z rodičov
vytiahnuť peniaze. A vedia, ako
ich namotať. My, animátori sme
tí, ktorí môžu našim deťom
pomôcť čítať reklamu a vnímať
ju zdravo realisticky.

26

e
j
o
v
s
m
lebo vie

1. TÉMA: CIEĽOVÁ SKUPINA

Trocha teórie
„Prieskum u detí v staršom školskom veku
(11–13 rokov) potvrdil obľúbenosť sledovania
televíznych reklám a ich citlivosť na signály
emocionálnej povahy. Vierohodnosť úžitkových
vlastností zdôrazňovaných reklamou však bola
nízka. Deti to formulovali takto: Reklama hovorí pravdu vtedy, keď sa to hodí. Pomerne výrazná nedôvera k argumentom nemá však za následok zníženie záujmu o sledovanie reklamy. Deti
a mládež uprednostňujú reklamy netradičné,
originálne, dejové, vyúsťujúce do vtipnej pointy“ (Hradiská, 1998, s.34). „Najvýznamnejšiu
skupinu pre tvorcov reklamy tvoria deti vo veku
od sedem do štrnásť rokov, tzv. skippies. Tieto
deti pod vplyvom reklamy, ktorá ich upúta nápaditou formálnou prezentáciou, akustickými
a vizuálnymi efektmi,
ľahko zapamätateľnými sloganmi, sa

Mať niekoho rád je len jedna stránka veci – tá pohodlnejšia.
Znášať sa s ním je tá druhá – tá plná nedorozumení. (Pearl S. Bucková)

Medi@ aB
stávajú šíriteľmi informácií medzi ďalšími rovesníkmi, ale aj významnými spotrebiteľmi najmä určitých druhov tovaru (potraviny, nápoje,
elektrotechnika...)“ (Hradiská, 1998, s. 30).
Zvlášť deti v staršom školskom veku možno
považovať z hľadiska zadávateľov reklamy za
špeciﬁcky významnú cieľovú skupinu. Z pohľadu mediálnej výchovy ich zase môžeme označiť
ako ľahko ovplyvniteľných, keďže ešte nie sú
v plnej miere schopní dešifrovať metódy, ktoré
tvorcovia reklamy používajú, aby získali pozornosť konzumentov. Jednou z úloh mediálnej

Aktivity na stretku
CIEĽ: deti pochopia pojem
cieľová skupina aj dôležitosť jej
vyšpeciﬁkovania
POMÔCKY. mäkká tenisová
loptička, kolky
PRIEBEH
Triafanie
Vyzveme dobrovoľníka, aby sa
s loptičkou do niečoho traﬁl.
Nezadáme mu ani cieľ, ani smer.
Keď hodí, spýtame sa ho, či sa
traﬁl. Odpoveď necháme otvorenú – niečo možno zasiahol, ale
ťažko povedať, či sa traﬁl, tam
kam mal a to z jednoduchého
dôvodu, lebo nevedel, kam sa
má traﬁť.
V druhej časti úlohy mu predložíme kolky a jeho cieľom bude
traﬁť ich. Potom vyhodnotíme,
či sa traﬁl. Tentokrát už poznal
smer, poznal cieľ – jeho akcia
mohla byť účinnejšia a vedel si
zhodnotiť aj nakoľko bola účinná
podľa toho, koľko kolkov zhodil.
Tvorcovia reklám stoja pred

výchovy je zaoberať sa rozvojom spôsobilostí,
ktoré im umožnia chápať a hodnotiť mediálnu
reč reklamy.
Literatúra
 HRADISKÁ, Elena. 1998. Psychológia reklamy. Bratislava: Elita. ISBN 80-8044-051-4
 MIKLOVIČOVÁ, Andrea. 2005: Mediálna výchova ako prostriedok ochrany detí a mládeže pred
vplyvom reklamy. Bakalárska práca UCM v Trnave.

podobnou úlohou. Musia sa pýtať, aký je človek, ktorý by mohol
mať záujem o ich produkt, čo má
rád, čo rád robí, ako a v akých
médiách bude sledovať reklamu.
Keby toto nevedeli, ich reklama
by bola iba triafaním do neznámeho terča, na neznámu vzdialenosť a neznámym smerom.
Vytvoriť a publikovať reklamu je
veľmi nákladné, preto by strieľanie do neznáma spôsobilo veľké
ﬁnančné straty.
Autori reklám veľmi dobre
vedia, že nezasiahnu všetkých.
Preto si vyberú skupinu ľudí, ktorí majú niečo spoločné a mohli
by mať záujem o určitý produkt.
Takúto skupinu ľudí nazývame
cieľová skupina. Celkom výnimočnou skupinou sú práve násťroční diváci.
Brainstorming
Vyzveme účastníkov stretka, aby
formou brainstormingu zostavili stručnú charakteristiku svojej skupiny. Dáme dôraz na to,
aby nevynechali fakt, že nie sú
zárobkovo činní, ale majú znač-

Sto mužov dokáže vytvoriť tábor, ale len žena
dokáže vytvoriť domov. (Čínske príslovie)

nú ﬁnančnú silu – cez peňaženky svojich rodičov. Preto sú pre
tvorcov reklám cieľovou skupinou, o ktorú majú záujem.
Tvoríme reklamu
Mobilný telefón je produkt zaujímavý pre každú cieľovú skupinu.
Rozdelíme deti na tri skupiny
a každá z nich má vytvoriť reklamu na mobilný telefón pre jednu
vekovú skupinu: pre tínejdžerov,
ľudí vo veku ich rodičov, pre dôchodcov.
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aB Animátori pod lupou
,,Animátor je kamarát, ktorý neklesá
na duchu, ale má úsmev od ucha
k uchu :-)“ Som presvedčená, že
táto veta platí aj o Majke a Maťovi
z Dolného Kubína.

Mária Hudáková (21)
Ako ťa volajú? Reagujem na všetky varianty Márie a aj
Hudy a Hudie
Kde funguješ, keď funguješ? V stredisku Dolný Kubín (FMA), vo farnosti
Niečo o rodine: Mám starostlivých rodičov a dve sestry Veroniku(17) a Petru(15)
Čo ťa baví: učenie sa všetkému novému, čo sa dá naučiť, pozeranie sa na svet z kopcov a z konského
chrbta, občas si aj na basketbalovej lopte pohrám
a gitarou zahádžem do koša – alebo naopak?
Škola: Právnická fakulta UPJŠ, Košice
Zvláštny znak: rada robím to, čo iní nie
Stretko, krúžok ktorý vedieš: gitarový krúžok v oratku
 Ako si sa dostal/a k animátorstvu?
M.H.: Ani neviem, človek sa trochu motá okolo
detí a zrazu o ňom všetci vravia, že je animátor.
M.M.: Nedobrovoľne. Čítal som doma jednu dobrodružnú knihu za druhou. Ľudia okolo ma chceli
z toho dostať, a tak ma sem-tam niekde vytiahli. Tu
som zistil, že dobrodružstvo je ešte lepšie žiť, ako
o ňom čítať, nuž som čoraz častejšie vychádzal medzi ľudí. Až ma dostali. Našťastie.
 Čo ti dáva animátorstvo ako osobe?
M.H.: Radosť z toho, že tým, čo viem, môžem byť
užitočná a aj nenahraditeľné skúsenosti – zodpovednosti, organizovania akcií, výchovy...
M.M.: Je to príležitosť učiť sa žiť v spoločenstve.
Viem, že keď s chalanmi dokážeme vytvoriť dobrú
partiu, stojí to za to. Učím sa komunikovať, prijí-
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mať cez druhých seba, no a sem tam aj zatlačiť do
úzadia vlastné ego, však to poznáme.
 Charakterizuj pojem slova animátor/ka
M.H.: Osoba, ktorá dáva zmysel aj na prvý pohľad
nezmyselnej činnosti.
M.M.: Anima znamená duša, takže treba vnášať
ducha tam, kde sme. Aby ľudia okolo videli, že nás
baví žiť a že to má šťavu. Myslím si, že animátor je
človek, ktorý dokáže vytvárať vzťahy, a tak dávať
druhým domov.
 Aký bol tvoj najhorší/najlepší zážitok s deťmi
a mladými?
M.H.: Na jednom tábore sme pri návrate domov
skoro pozabudli jedno dievča v meste, z ktorého
sme odchádzali. Ešte že to skončilo len párminúto-

Dáma je žena, ktorá robí z mužov gentlemannov. (Alec sir Guinness)

Animátori pod lupou aB
vým meškaním vlaku a vyhrážkami uja sprievodcu, že to zaplatíme, lebo inak by to mohol byť skôr
najhorší zážitok detí s animátormi :-)
M.M.: Raz sme z tábora museli poslať niekoľko členov domov, lebo... lebo vyvádzali. Ale aj to je skúsenosť a som presvedčený, že ani v preventívnom
systéme nesmie chýbať dávka zdravej náročnosti.
 Odkiaľ čerpáš energiu?
M.H.: Podľa toho na čo... Pokiaľ ide o animátorstvo, tak z najzaručnejšieho Zdroja – z Eucharistie.
Ďalej z takých – nazvala by som to – „motivačných“ kníh, na ktoré bol podľa mňa špecialistom
Ján Pavol II.
M.M.: Dôležitý je pravidelný duchovný život, no
a potom chvíle, keď je človek sám a nechá si veci
prejsť hlavou.
 Ako sa na animátorstvo pozerá tvoja rodina?
M.H: Myslím, že nie je animátor, ktorý by nepoznal
otázky typu: „Kde zasa ideš?“ a „Kedy prídeš?“ Ani
mňa to neobišlo, ale nikdy mi v tom nebránili, skôr

naopak - napečú, odvezú, pomôžu, keď potrebujem.
M.M.: Rodičia mi v podstate nebránia, aj keď nadšení nie sú. Bráškom a segričke to veľmi žily netrhá. Niekedy sa nechajú zlanáriť a idú na akciu, tak
je potom zábava :-)
 Kto je tvojím vzorom?
M.H.: Všetci dolnokubínski animátori – to sú takí
obetaví ľudkovia, že keby ste ich poznali, určite by
sa stali aj vaším vzorom. A je aj dosť ďalších ľudí,
ktorí mi krížia cesty, šíria okolo seba dobro a nezištne pomáhajú.
M.M.: Sv. Tomáš Morus, duchovný radca, priatelia.
 Tvoj odkaz pre Laurákov
M.H.: Nech už robíte čokoľvek, vždy to robte na
Božiu slávu. Znie to ako pekná fráza, no ja to myslím vážne :-)
M.M.: Buďte sami sebou. Aj keď to nie je len tak,
je to fajn.
Pripravila Aďa Feketová

Martin Matis (21)
Ako ťa volajú? Martin, Maťo
Kde funguješ, keď funguješ?
V stredisku Dolný Kubín (FMA), vo farnosti
Niečo o rodine: Je nás sedem detvákov (22, 20, 17, 13, 11, 9, 6).
Aj sestru mám. To je tá v strede
Čo ťa baví: Staroveké zábavky (zbrane ako luky, nože…),
chodenie po trávnatých plochách a vyvýšeninách,
kopcoch, šport – volejbal, horolezectvo, vyhrávanie na spievajúcom dreve, dobré knihy, spoznávanie nových miest
Škola, zamestnanie: Ekonomická fakulta
UMB, Banská Bystrica
Zvláštny znak: Trochu krívam na jednu nohu
Stretko, krúžok ktorý vedieš: chalanské
stretko Avaro, 1. trieda SŠ a vyššie

Ženy bez mužov vädnú, muži bez žien hlúpnu. (Anton Pavlovič Čechov)
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aB Tvorivá dielňa
Niečo pekné a užitočné. Milý doplnok pre
vás alebo darček pre niekoho drahého.
Tieto všetky kritériá spĺňajú ručne
maľované hodvábne šatky.

Hodvábna krása
Pomôcky
Farby na hodváb a kontúrky na hodváb – dajú sa kúpiť v špecializovaných obchodoch pre umelcov. Cena jednej farby sa pohybuje okolo 130 Sk.
Saténová alebo hodvábna šatka – nám sa podarilo v jednej textilnej galantérii zohnať biele šatky
60 × 60 cm za 60 Sk. Existujú aj biele hodvábne kravaty. Keď sa namaľujú, vyzerajú úžasne.
Ďalej potrebujeme štetce, trochu parafínu na umytie štetcov, poprípade nejaký vzor alebo obrázok – motív, ktorý chceme na šatku namaľovať.
Postup
Najprv si kontúrkou namaľujeme obrysy nášho obrázku. Existujú rôzne farby kontúriek. Náš výber
farby ovplyvní celkový dizajn a atmosféru šatky. Keď vyschne kontúrka, vypĺňame plochy farbami.
Farby sa riedia vodou. Po vyschnutí je dobré šatku prežehliť z rubovej strany – farby sa tým ﬁxujú – teda zostanú tam aj po vypraní, čo sa dosť hodí, vzhľadom na to, koľko sme do toho investovali
:-) Prežehľujeme asi 5–6 minút.
Námet: Janka Thomková
Foto: Oto Naď
a Janka Thomková
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Žitím len pre seba hrdzavie osobnosť. (Victor Hugo)

Príbeh

Zvončeky šťastia
Bolo jedno mesto a v meste chrám.
Na jeho schodisku sedel slepý žobrák.
V tom chráme sa odvíjal celý život mesta:
tam sa konali krsty, svadby aj pohreby.
Žobrák tam sedával mnoho rokov.

R

az vynášali z chrámu zosnulého a žobrák zrazu vstal
a poklonil sa. „To bol vzácny človek,“ povedal ľuďom naokolo, „a
určite príde rovno do neba.“
Všetkých to veľmi zarazilo.
„Ako to môžeš povedať?!“ pýtali
sa neveriacky. „Veď si ho nikdy
nevidel! Bol úplne obyčajný, tak
ako my!“
Ale žobrák im odpovedal:
„Nie. Práve preto, že nevidím,
naučil som sa dobre vnímať hlasy. Preto hovorím: ktokoľvek
v tomto chráme prial šťastie,
vždy bol v jeho hlase aspoň malý
kúsok závisti. Ktokoľvek niekoho poľutoval, mal na dne hlasu
štipku škodoľúbej radosti, že nešťastie sa stalo inému. Ale on, keď
vyjadroval sústrasť, mal v hlase len smútok. A keď on prial šťastie,
v jeho hlase zneli zvončeky šťastia a nič viac. A to je tak vzácne, že
vám vravím: ten šiel isto rovno do neba!“
zdroj: Daniela Fischerová: Malé príbehy z Orientu
(redakčne upravené)
Tento príbeh mi pripomenul jeden citát: „Keď si sa narodil, všetci
plakali. Ži tak, aby plakali aj vtedy, keď budeš odchádzať.“ Ľudia
si nás zapamätajú podľa toho, ako sme žili. Tak nemárni svoj život,
ani jeden jediný okamih! Správaj sa tak, aby v tvojom okolí z teba
počuli len „zvončeky šťastia“. Nezačneš už teraz? Veď odmena je
vysoká.
Otvorené srdce želá vaša Lucia
Tým najkrajším snom lásky, je vernosť. (Samuel Taylor Coleridge)
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Ftipy, ftípky
Vysvetľuje učiteľka v škole:
– Deti, teraz ma dobre počúvajte. Čím viac syra, tým
viac dierok. Čím viac dierok,
tým menej syra. Výsledok: čím
viac syra, tým menej syra!
Prváčik Janko príde domov
a mama sa ho pýta:
– Ako bolo prvý deň v škole?
– Je to podvod. Na dverách
je napísané 1. trieda a vo vnútri
sú samé drevené lavice.
Žiak vraví učiteľke:
– Pani učiteľka, nechcem
vás strašiť, ale otec mi povedal,
že ešte jedna päťka a ktosi dostane cez hubu!
Ako sa volá western spoza
školských lavíc?
Sedem nedostatočných!
– Peťko, prečo máš v diktáte
také isté chyby ako tvoja susedka v lavici?
– Asi preto, že máme rovnakú učiteľku, pani učiteľka!
Syn poslal domov SMS:
– Mama, nespravil som
skúšku, priprav na to otca.
Mama odošle odpoveď:
– Otec je pripravený, priprav sa aj ty!
Fyzik, biológ a matematik
idú po ulici a vidia, že do jedného domu vošli traja muži a
vzápätí vyšli štyria. Fyzik to
komentuje:
– Páni, to je jasná chyba merania.
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Hovorím pravdu, nepoužíval som kalkulačku!

Biológ mu oponuje:
– Nie, oni sa medzitým rozmnožili.
Matematik sa usmeje a povie:
– Nemáte pravdu. Teraz
tam vojde ešte jeden a nebude
tam nikto.
Príde učiteľka do triedy a
hovorí:
– Žiaci, dnes budeme počítať s kalkulačkami. Deti sú celé
šťastné a učiteľka hovorí:
– Koľko je 5 kalkulačiek mínus 3 kalkulačky?
– Koľko je 5 + 5?
– No 11,90 s DPH.
Jožko dostane úlohu,
aby stokrát napísal ‚Nebudem tykať pani učiteľke‘.
Na druhý deň prišiel do školy a
pani učiteľka sa ho pýta:
– Jožko, prečo si to napísal

dvestokrát a nie stokrát?
– Aby som ti urobil radosť.
Profesor na medicíne ukazuje medikom snímok a vraví:
– Pozrite naň. Pacient má
značne zakrivenú lýtkovú kosť
a skrátenú kosť holennú. V dôsledku toho kríva. Čo by ste robili v takomto prípade?“ obráti
sa na jedného z poslucháčov.“
– „No,“ odpovie zadumaný
adept lekárskej vedy, -“asi by
som kríval tiež!“
Učiteľka sa pýta Móricka:
– Povedz mi zvieratko na P.
Móricko odpovie:
– Patkáň.
– A teraz mi povedz zvieratko na D.
– Dva patkáne.
Pani učiteľka len zakrúti
hlavou a pýta sa ďalej:
– A teraz na Ž.
– Žeby tri patkáne?

Chceš realizovať svoje sny? Prebuď sa! (Joseph Rudyard Kipling)

