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46

UVODNIK
Dragi nadobudneži,
končno je tu! Moja prva številka Plamenčka. Gotovo
se že sprašujete če bo pod mojim uredništvom kaj
drugačen kot je bil do sedaj in odgovarjam vam z
enim velikim DA. Od zdaj naprej bo Plamenček ilustriran, na sredini pa vas
čaka čisto pravo presenečenje (pazite, ven ga je treba strgati zelo previdno,
da se ne uniči).
Od začetka tega skavtskega leta pa do zdaj, se je nabralo kar nekaj zanimivih
zgodb in prigod, ki vam lahko v teh mrzlih zimskih dneh, krajšajo čas. Ob
praznikih pa vam želim obilo prijetnih trenutkov, topline, radosti in predvsem
ljubezni. Preživite jih z družino in s prijatelji, privoščite si peko najljubših
božičnih piškotov in jih kombinirajte z odličnim čajem, ki ste ga nabrali sami.
Želim vam, da v novo leto vkorakate polni skavtskega duha in motivacije za
nove dogodivščine.
Na tem mestu se želiva z Vsestranskim svizcem zahvaliti Srečni kanji in
Flegmatični želvi za vse predano znanje glede urejanja Plamenčka in dosedanjih izkušenj, ne smeva pa pozabiti niti na Igrivega Rogača, ki nam vsakič
brezkompromisno priskoči na pomoč. Hvala
Iskriva taščica
Plamenček je glasilo stega Breznica 1, enote Združenja slovenskih katoliških
skavtinj in skavtov.
Letnik 23, številka 1, december 2015
Glavna urednica: Iskriva taščica
Tehnični urednik: Vsestranski svizec
Pomočniki urednika: Navdušena sova, Zagnana vidra, Domiselni svizec,
Neustavljivi volk, Vzdržljivi gams, Štefan Čop, Samo Pivač
Uredniki za veje: Prisrčna mravlja, Iskriva taščica, Vzdržljivi gams, Zabavna
vidra
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Luč miru iz Betlehema je že pri nas in s nas pozdravlja poslanico:
»Imam majhen problem.
Tvoj dar še vedno gori, a se bojim,
da brez prave strasti.«
molitev šolske sestre Notre Dame
»Pomisli, ni vse odvisno samo od tvoje moči.
Pomembno je, da je tvoje dejanje
dejanje ljubezni.
To šteje, to greje.«
Naša prava luč je Jezus Kristus. On je merilo našega življenja. S sprejemom
Luči miru iz Betlehema, smo v svoje domove prejeli Jezusa, ki nas nagovarja,
naj si vzamemo trenutek ob gorečih svečah na adventmem venčku in sami, z
družino ali s prijatelji zmolimo molitev šolske sestre Notre Dame.
O Bog, Ti si izvir življenja in miru. Tvoje ime naj bo slavljeno vekomaj.
Vemo, da si tisti, ki v tem času vojn vodiš naše misli k mislim o miru.
Prosimo te, da bi sovražniki spet začeli govoriti drug z drugim; da bi si
odtujeni znova podali roke v prijateljstvu; da bi narodi iskali pota MIRU.
Utrdi naše odločitve, da bomo za vse to pričevali s svojim življenjem. Daj
nam: razumevanje, ki konča spore; usmiljenje, ki pogasi vse sovraštvo;
odpuščanje, ki premaga vsako maščevanje. Daj moči vsem ljudem, da bodo
živeli po tvoji zapovedi LJUBEZNI.
Amen
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PREHODI
Skavtsko leto smo letos s prehodi otvorili v Smokuču, kjer nam je Srečna
kanja pripravila zanimiv program. Za tiste, ki se prehodov niste udeležili, pa
vas zanima kako se je dan odvijal, so ga opisali posamezniki iz vsake veje.

Volčiči in volkuljice
V soboto, 10.10.2015, smo imeli prehode. Ob 14.30 smo se zbrali pri koritu
v Smokuču. Peš smo odšli proti Rebru. Delali smo rožne venčke iz naravnih
materialov. Spet smo se lotili hoje. Vsaka veja si je izbrala svoj kotiček. Vsi
volčiči, ki so prestopili v vejo iv, so prebrali poslovilna pisma. Kmalu smo imeli
malico. Ko smo pojedli, smo se slikali. Odpravili smo se do cerkve na Breznici,
kjer smo imeli sv. mašo. Preživeli smo lep skavtski dan.

Volkuljici – Vida in Lara

Izvidniki in vodnice
Lahko rečem da smo že vsi komaj čakali na začetek novega skavtskega leta
in končno je prišel!!!
V soboto popoldne smo se zbrali v Smokuču, kjer smo se igrali igrico »Ujemi
zmaju rep in mu odtrgaj glavo«, na koncu pa ugotovili, da ne poznamo pravil.
Potem smo se razdelili po skupinah in vsaka je naredila svoj rožni venec iz
naravnih materialov. Najbolj izvirna je bila naša skupina, ki je rožni venec
naredila iz kupa žaganja, ki je bil v bližini. Potem smo se počasi odpravili nad
Breznico, kjer smo imeli ene najbolj čustvenih prehodov v zgodovini. Od nas
sta se poslovila naša voditelja Eva in Žan in z odhodom povzročila mokre oči.
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Četa je izgubila kar nekaj najstarejših članov in povzročila drugi naval solz.
Ko smo ugotovili, kako se je naša četa zmanjšala, pa nas je preplavil še tretjii
val solz. Ko smo si opomogli, smo med nas sperejeli kar 13 novincev, ki so
za prehod v četo dobili piti polnomastno mleko s 3,5% maščobe. Med naše
vode smo sprejeli tudi eno novo voditeljico in sicer Moniko Golja, ki smo jo
sprejeli z metom vzrak. Proti večeru smo se odpravili k skavtski večerni maši.
Po maši pa smo se vsi veseli ob pričakovanju na novo skavtsko leto odpravili
domov.

Kreativna kanja, Zagnana vidra, Navdušena sova, Vsestranska žolna,
Pojoči orel, Iznajdljivi volk, Ustrežljiva sova

Noviciat
Po programu, ki smo ga imeli možnost prebrati že pri VV in IV, smo skupaj šli
naprej do kraja kjer smo imeli prehode, voditelja Žan in Eva sta zamenjala
svojo funkcijo v voditelja klana, najstarejši v četi pa smo šli v noviciat. Preden
smo se dobili z voditelji, smo dobili list z 10 nalogami, ki smo jih morali opraviti v roku 10 minut. Ko smo končali vse, smo morali do “najboljših voditeljev”,
Simona in Blaža. Nato smo se domenili vse glede srečanj, sporočanja in kaj
bomo delali. Po končanem “srečanju” smo imeli malico, nato pa je bil piskan
kvadrat. V kvadratu so se vsi voditelji še enkrat predstavili in zapustila nas je
Tejka. Po razdrtju z Vogo smo se skupinsko in po vejah slikali. Nato pa smo vse
skupaj zaključili s sveto mašo na Breznici.

Zgovorna cvergla
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Popotniki in popotnice
Letos smo se na prehodih zbrali v starem vaškem jedru v Smokuču, kjer sem
najprej opazil, da nas je zelo veliko. Po mojih ocenah 74 skavtov, kamor pa
niso všteti voditelji. Odšli smo na »igriše nad Smok'č«, kjer smo se za ogrevanje igrali igro kače. Po kačjih skupinah smo nato svoje misli usmerili v
katehezo, skladno z mesecem Rožnega venca. Nato smo klanovci pograbili
kramo, izvidniki poiskali tista dekleta, za katerimi se mečejo že od tabora,
volčiči pa poiskali, kam so prej v naglici odvrgli nahrbtnik, in odšli na kraj v
senci mogočnih hrastov, ki geografsko leži nad Breznico. Tam smo se razdelili
po vejah in opravili prehode. Klan se je najprej moral sprijazniti z dejstvom,
da Vzdržljivi gams odhaja v noviciat, a ni bilo časa za solze, saj nam je pripravil
pozorno presenečenje, ja, sladkarije smo jed'l! Klan Achinzon nato krsti nova
voditelja naše veje, Evo in Žana. Steg Breznica 1 nato stegovodja v
kvadratu seznani s stanjem in zadolžitvam med voditelji. Bržkone smo po
slikanju novonastalih vej na poti v cerkev, kjer smo prejeli žeg'n za novo
skavtsko leto in brezniški fari pokazali, da še vedno zmoremo nafilat' četrt
cerkve!

Ambiciozni medved
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JAKEC LOGATEC 2015
Kot že nekaj časa, so se tudi letos udeležile Jakca ekipe iz Breznice. Iz kategorije IV smo se tekmovanja udeležili Urh, Vida, Katja, Anja in Toman, iz klana oz.
novinciata pa kot ekipa Gajstn’ Gurenc – David, Karmen, Urša, Miha in prjatelj
iz Škofje loke Damjan. Ekipa Berta pa so bili Rok,Urban Koser, Tavčar, Oblak
in Andrle. Izvidniki in vodnice smo v Logatec prišli že zvečer, saj se je za nas
program začel že zgodaj zjutraj.
Naslednje jutro smo se zbudili polni pričakovanj. Najprej je bil pozdravni govor in nekaj navodil, sledili so sestanki vodij ekip ter pisni testi tekmovanja.
Medtem, ko so prišli še ostali, smo se že pripravljali na odhod. Nazaj smo prišli
lačni in utrujeni. Ekipi PP sta se pripravljali na odhod(ob 20h), mi pa smo malo
poležali. Zvečer je seveda sledila žurka. Glasne dobre glasbe ni manjkalo. Plesalo in žuralo se je do približno malo čez polnoč, potem pa smo se počasi
zavili v spalke, malo poklepetali ter sčasoma zaspali.
Okoli 4h so prišli člani ekipe Berta, ne dolgo zatem pa še Gajstn’ Gurenc.
Zjutraj smo najprej vse napakirali ter počistili. Preoblekli smo se v kroje, saj je
po zajtrku sledila sv. Maša, po maši pa še razglasitev rezultatov. Takrat smo izvedeli da ekipi Gajstn’ Gurenc ponoči ni manjkalo dogodivščin. Iz Logatca so
namreč prepešačili kar do Vrhnike(ne zanalašč seveda), tam pa so se odločili
da jim bo hoja nazaj vzela preveč časa in so tako poklicali organizatorje Jakca, da jih pridejo z avtom iskat. Tudi IV-jevci nismo najbolj blesteli, saj zaradi
raznih težav nismo našli kar dveh točk. Ekipa Berta pa je osvojila odlično prvo
mesto z vodstvom pred drugo uvrščenimi za več kot 170 točk.

Iznajdljivi volk

Vir: http://jakec.skavt.net/jakec15/
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Klan Acinzhon:
TREND
NARAŠČANJA
Prvo leto Berta, drugo prav tako in tudi letos. Berta je ime naše skupine
vsa tri leta, ko tekmujemo v kategoriji JAKEC PP (kategorija popotnikov in
popotnic). Ime izhaja iz poimenovanja naših presvetih svetilk, sposojenih
od zabrezniških gasilcev (Gasilci hvala vam!), ki nam vsa tri leta precej
olajšujejo orientacijo po jakčevih stezah.
Prvo leto tekmovanja za kategorijo PP nismo vedeli kaj priačkovati od
nočne orientacije, saj smo do sedaj imeli izkušnje le z dnevno. Po eni strani smo bili v nestrpnem pričakovanju, po drugi pa nas je bilo strah prej
nepoznane izkušnje. Po prvem kar uspešnem letu (5. mesto) smo dobili
zagon za doseganje višjih ciljev. Naš trend je bil naraščujoč, saj smo že
naslednje leto (lansko leto) dosegli 2. mesto.
Ko smo letos nabirali ekipo (z dvema novima članoma), smo že v fazi
dogovarjanja v podzavesti vsi čutili, da je letos edini sprejemljiv cilj zmaga. V nasprotnem primeru bi seveda prišli v navzkriž z našim trendom
naraščanja. Pozabili nismo niti na to, da se nam kaj hitro lahko pripeti tudi
manjša ali večja napaka in pristanemo nizko na lestvici, a ker verjamemo,
da je »psiha«zelo pomemben dejavnik pri nočni orientaciji, smo vse naše
pozitivne misli raje usmerili na dosego zastavljenega cilja.
Preden smo se odpravili na pot, so nas seveda čakali še izpiti iz znanja
topografije in vrisovanja točk na zemljevid. Da bi dosegli čimboljši rezultat, smo se zadnje minute intenzivno »piflali« topografske znake in
osvežili spomin na pravila vrisovanja. Še preden so bili objavljeni rezultati
testov, nas je ob 20:10 čakal odhod na progo. Že popoldne smo sklenili,
da bomo čim večji del poti pretekli, četudi nam naslednji dan odpadejo
noge.
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Do druge točke je šlo vse gladko, a že tretja nam je povzročala težave in nas
popeljala na nekaj večkilometrski obhod, ki nas je pripeljal nazaj do 2. točke.
Seveda je ozračje postalo napeto in ob misli na nepotrebno prehojeno pot,
pride hitro do nestrinjanj med člani ekipe. Hvala bogu smo znali vsak malo
popustiti in uspelo nam je priti do naslednje točke. Tretji točki je sledilo več
mrtvih. Ker smo bili že precej utrujeni smo za vsako naslednjo upali, da bo
živa in ko smo videli da je spet mrtva, je morála pristala precej na dnu. Velika zahvala gre pri mrtvih točkah Gašperjevemu instinktu, ki ga je kar naprej
kot magnet vlekel k rdeče belim prizmam. Vsaka najdena točka nam je dala
nov zagon za nadaljevanje. Pri sedmi točki smo končno spet dočakali živo
točko in tukaj smo se lahko tudi malo spočili. Bila je prava oaza sredi jakčevih
prepletenih poti. Po nadaljnjem, bolj ali manj uspešnem prečkanju manjšega
močvirja (z nekaj več vode v čevljih), smo kar hitro našli osmo kontrolno
točko. Večje težave so nam povzročale zadnje tri. Pri vsaki smo se že skoraj
obrnili in šli na naslednje, a z veliko sreče smo jih našli v zanjem trenutku. Po
opravljeni zadnji nalogi smo zbrali zadnje atome moči in odtekli proti cilju.
V nedeljo dopoldne je sledila razglasitev rezultatov. Z vsakim razglašenim
mestom se je napetost vedno bolj stopnjevala. Napoved tretjega mesta: ni
nas omenjenih, napoved drugega mesta: že spet nas ni omenjenih. Imeli smo
dober občutek, a v nas so se porajali dvomi: češ, »kaj pa če smo ga kje usrali«.
Sledila je razglasitev prvega mesta in bili smo na koncu z živci: »Prvo mesto
v kategoriji PP je dosegla skupina ............................ BERTA!!!«. Sledila je evforija
navdušenja. Zahvaljujoč izvidnikom in vodnicam so se slišali tudi spodbudni
kriki iz dvorane. Polni zadovoljstva smo poleteli na oder in prevzeli nagrade
in pokal.
Letošnji Jakec je bila ena izmed težjih preizkušenj in posledice v nogah smo
čutili še nekaj dni kasneje, a končni rezultat je poplačal vse trude!

Domiselni svizec
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ČETINO JESENOVANJE
Dan I (petek)
Prvi dan jesenovanja smo vodniki z voditelji in klanovci preživeli zunaj, kar
je bilo zelo zanimivo in poučno, saj smo se naučili zakuriti ogenj s kresilom
po dežju, zgraditi velik bivak ter narediti trinožnik. Skuhali smo si trgance in
naredili omako iz oreščkov in kisle smetane. Za zjutraj smo si naredili jajca
(na zelo zabaven način), naredijo pa se tako: v eno posodo naliješ vodo in
prižgeš ogenj ter z eno palico mešaš, da se naredi vrtinec, potem pa hitro
razbiješ jajce nad vodo in počakaš še malo in imaš že kuhano jajce! Zvečer pri
sestavljanju krstov smo se zelo smejali in se zabavali. :)Zjutraj smo se samo še
odpeljali v trgovino in do Podbrezij, kjer se je jesenovanje začelo! :)

Ustrežljiva sova
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Dan II (sobota)
V soboto, 24. oktobra, smo se dobili pri cerkvi Tabor v Podbrezjah. Tam smo se
razpakirali in sklicali krog. Potem smo se razdelili v tri skupine. Dve skupini sta
igrali imenski nogomet, ena skupina pa je pripravljala govor o sebi. Skupine
so se menjale. Nato se je vsak predstavil in povedal nekaj o sebi. Kmalu smo
imeli kosilo. Po kosilu pa je nastopila velika igra. V tej igri smo zbirali materiale
kot so voda, kamen in smrekove vejice. Igra je potekala do večera. Zvečer pa
smo piskali kvadrat, v katerem so nas razdelili v vode (žolne, vidre, košute,
orli, volki). Po kvadratu so nastopili krsti, po krstih pa večerja, ki je bila obilna.
Po večerji smo se odpravili spat.

Nika Krvina

Dan III (nedelja)
Ker se je premaknila ura, smo lahko spali malo dlje, a telovadbe nam ni uspelo
prespati, ker nas je neusmiljena Coach Lucija na ves glas vrgla iz spalk....in
tako se je začel dan. S telovadbo. Naredili smo kar nekaj sklec in kar nekajkrat
tekli okoli cerkve. Nadaljevali smo z zajtrkom, nato pa pohiteli v kvadrat. Ko
smo ga razdrli smo se razdelili v dve skupini, ena se je naučila delati alpskega
metulja, ki je zelo uporaben pri škripcu. V drugi skupini smo ponovili smeri
neba. Vsak je bil ena smer nato pa smo se menjali, tudi z zavezanimi očmi. Šli
smo na kosilo, najbolj nam je bilo všeč, da ni bilo treba pomivat posode. Po
kosilu smo v vodih napisali dele maše, ki je sledila po pevskih vajah. Po maši
nam je ostalo še nekaj časa zato smo se šli roverčka. Ko pa so začeli prihajati
starši smo se zbrali v kvadrat, spustili zastavo in polni novih dogodivščin odšli
domov.

Košute
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DSV IV- DRŽAVNO
SREČANJE VODITELJEV IV

Se sprašujete kaj predstavlja zgornji napis? To je slogan letošnjega Državnega
srečanja IV, katerega sem se v Cerknici udeležila tudi sama. Več o tem kako
se je dogodek odvijal, pa v prispevku Neutrudljive pume iz stega Železniki 1:

Cerknica - jesenski DSV 2015
Z oktobrom poleg vseh obveznosti na faksu in izven njega pride tudi jesenski DSV. Letos smo se voditelji veje IV zbrali v Cerknici, kjer smo odkrivali kaj
nas bóli oziroma kje nas bolí. Pri reševanju teh dveh vprašanj pa sta nam
bila vzgled Jona in Izidor, skavtski voditelj, ki se je med skavtskim taborom
spraševal ravno to.
Ob prihodu v Cerknico ni manjkalo toplih stiskov rok, objemov in pozdravov. Kamorkoli si se ozrl, si videl znan in nasmejan obraz. Ob namiznem nogometu in biljardu smo tako preživeli prve trenutke srečanja. Ko pa smo se
vsi nabrali na kup, pa smo v kvadratu ponosno dvignili zastave, zapeli himno
in tako uradno začeli DSV. Višek večera pa je bila sveta maša, ki je meni odprla
mnogo vprašanj o voditeljstvu in odgovornosti, hkrati pa sem začutila mir in
veselje, da sem skavtinja in da mi je bila dana možnost voditeljstva.
Ekipa 9 voditeljev, ki smo na tem DSV-ju postali imenovani, nas je na ukaz
13
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državnega vodstva moralo spati v ločeni sobi. Polni idej, strahu in tudi malo
paranoje smo pozno ponoči le zaspali, a naš spanec ni trajal dolgo, saj sta nas
čarovnici iz Slivnice ob 5h zjutraj zbudili in odpeljali na vrh Slivnice, od koder
smo morali sami najti pod navzdol. Izziv smo uspešno prestali in prišli ravno
na zajtrk.
Po zajtrku pa je sledila ceremonija, ki bo meni ostala v zelo lepem spominu,
saj sem postala imenovana voditeljica veje IV. Ob Tjašinem, Kristjanovem in
Mitjevem stisku roke sem začutila ponos in veliko veselje, da mi je korak uspel, da sem vztrajala, tudi ko je bilo težko. Prav tako sem bila ponosna na
ostalih 8 na novo imenovanih voditeljev, s katerimi smo se v teh 2 dneh res
povezali. Zelena rožica bo sedaj s ponosom prišita nad levi žep mojega kroja.
Sobotni program je popestril tudi igralec Gregor Čušin z igro Besni prerok
Jona. Zatem smo nekaj besed namenili tudi novemu vzgojnemu namenu,
kjer smo si med seboj izmenjali prakse načrtovanj.
Da pa DSV-ja ni bilo tako hitro konec, smo imeli še 2 kroga delavnic. Izbira je
bila letos res zanimiva, saj si lahko izbral med kovaško in jamarsko delavnico,
delavnico izdelovanja piščalk, retoriko itd. Delavnice so nam tako omogočile,
da smo se preizkusili v nam novih spretnostih, ki jih ne srečamo vsak dan. Ob
zaključku DSV-ja pa smo v spomin dobili »tabletke«, ki nam lajšajo bolečine
in rešujejo probleme, ko nam je kot skavtskim voditeljem težko.
Letošnji jesenski DSV je bil res zakon. Domov sem sicer prišla zelo utrujena, a
polna zagona, idej in novih prijateljev. Predvsem pa z zavestjo, da bo letošnje
skavtsko leto nekaj posebnega.

Neutrudljiva puma, Železniki 1
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JESENSKI DPSV (DRŽAVNI
POSVET STARIH VOLKOV),
2015

… Tržnica idej, izdelovanje ptičjih hišic, pripovedovanje pravljic, skala
posveta pod veličastnim Solkanskim mostom v soju gorečih sveč, dobra
hrana, petje in druženje pozno v noč, Iztok Mlakar in interpretacija njegovih
pesmi, smeh, nova poznanstva, skavtski duh, prepevanje pesmi in pogovor z
Bogom, bansi…
Vse to in še več, smo stari volkovi iz vseh slovenskih đungel doživeli na
jesenskem državnem posvetu v Novi Gorici. Končni vtis je bil super !!
Z vami pa bi rada delila najbolj superkulski bans, ki sva se ga z Akelo naučili
na DPSV-ju.

Vir:http://freecoloringpagesco.uk/?q=jungle+book+mowgli+boy
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Na sprehod sem odšel
In lačen sem postal,
Vzel sem majhno škatlico,
Ki prej sem jo pobral.
Le kaj je v majhni škatlici stisnjeno zelo,
To so sardine, to so sardine!
Le kaj je v majhni škatlici stisnjeno zelo,
To so sardine, s poprom in soljo!
Na hrib sem se povzpel….
Po morju sem veslal….
Sem v megli znašel se…
Domov sem vrnil se…
In kamorkoli greš,res daleč al še dlje,
Ne pozabi, da nikoli, ne brez škatlice!

Prisrčna mravlja
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JESENSKI SVET ZDRUŽENJA
2015
Skrbna čebela, Preprosta žolna, Prisrčna mravlja in Igrivi Rogač smo se v soboto, 14.11.2015 odpeljali na redno jesensko zasedanje sveta ZSKSS v Slovensko Bistrico. Vikend je bil zelo pester, saj smo imeli zanimiva predavanja,
prišel je gost iz Kenije, imeli smo svet regije, izmenjevalnico dobrih idej in
skavtskih predmetov, sveto mašo z več kot 100 voditelji iz cele Slovenije, …
Ko sem govorila z vodniki IV sem prišla do spoznanja, da ne vedo kdo so to
delegati, kaj je to Svet združanja in kako je ZSKSS sploh zgrajen.
V naslednjih vrsticah sem poskušala razložiti vse to »skavtsko terminologijo
Začnimo od začetka.
V Združenju se prepletajo tri ravni: lokalna, regijska in državna.
Na lokalni ravni so stegi (Breznica 1), ki jih vodijo skupnosti voditeljev (SKVO).
Stegi se združujejo v regije (Ljubljanska, Mariborska, Primorska), na čelu katerih so regijski odbori.
Na nacionalni ravni je najvišji organ v ZSKSS – Svet Združenja, v katerega vsak
steg voli 2 predstavnika (to sta pri Breznici 1 Tamara Kreft in Matic Lukan) in
ki se srečuje dvakrat letno.
V vmesnem času organizacijo vodi 10-članski izvršni odbor pod vodstvom
načelnice in načelnika.
Nadzorni odbor in častno razsodišče pomagata ohranjati preglednost in
pravilnost delovanja.
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Kaj bolj jasno?
Ali si vedel/a?
*Da je en član nadzornega odbora iz našega stega – Aleš Jekovec?
*Da je članica Ljubljanskega regijskega odbora Barbara Polda, naša dosedanja stegovodkinja?
*Da so na jesenskem Svetu združenja 2015 podpisali ustanovno listino
novega stega Poljanska dolina 1, kar pomeni, da v Sloveniji deluje 72 stegov.
*Da je Mirjam Resman prejela srebrno značko ZSKSS za 10 let voditeljstva.
*Da je Eva Žemlja prejela bronasto značko ZSKSS za 5 let voditeljstva.

Preprosta žolna
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PODVIGI
SREČANJE ORLOV ALI KAKO V SNEGU
ZAKURITI OGENJ
Lepega sobotnega dne, ko smo tudi na Breznici dočakali prve snežinke, se
Orli le-teh niso ustrašili. Nasprotno, še z večjim veseljem so svoje srečanje
pripravili v Rebru, kjer so v snežnem metežu zakurili ogenj.
Martin, kako si se počutil v soboto, ko je začelo snežiti? Si bil vesel,
da boste v snegu kurili ogenj in ali si prvič kuril ogenj v mokrem
vremenu?
Glede snega sem se počutil odlično, bilo mi je všeč. Prvič sem kuril v mokrem,
zato mi je bilo zelo všeč da smo zakurili.
Opazujoči orel, kako ste si v soboto na srečanju razdelili delo?
(kdo je nabral dračje, kdo je pripravil ognjišče in podobno)
Nekateri smo najprej počistili oziroma naredili ognjišče, drugi pa so nabirali
suh les ter ga razcepili. Potem smo še nabrali več dračja, tako da se bo do
naslednjič posušil. Tone in Urh sta zakurila, jaz sem naredil palice za hrenovke.
Jan, kako ste se v snegu lotili kuriti ognja? S čim ste zakurili in koliko časa ste potrebovali, da ste dobili plamen?
Porabili smo okoli 10-15 minut. Tone in Urh sta razcepila palice na manjše
tako da so bile suhe, ostali pa smo pripravili debelejša polena ki smo jih imeli
shranjene še od prejšnjič.
Tone, kaj ste počeli potem ko vam je uspelo zakuriti ogenj? Ali ste
kaj skuhali, ste se samo greli, ste se pogovarjali?
Ko smo zakurili, smo jedli hrenovke, greli roke, Martin je celo hotel dimiti
kepe. Jaz sem še sušil rokavice.

Orli
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Vir:https://jkazziefanfiction.wordpress.com/2012/05/28/wrecked-with-bella-chapter-21-ghosts-andgoats/camping-activities-for-kids-1/
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KAKO VIJOLIČNOZELENEMU NAŠITKU NA
DESNEM ROKAVU KROJA
DATI ZGODBO
Bil je zadnji vikend krompirjevih počitnic. Že dalj časa smo jaz, Urh in Miha
razmišljali o podvigu na Stol. Vedno, ko smo se vozili po avtocesti mimo
Žirovnice, smo si vselej dejali : »letos bo nš«. Ta »letos« se je vlekel kar nekaj
časa, nakar se kar naenkrat skupaj odločimo, da besede postanejo resničnost.
Pripravili smo nahrbtnike, označili pot na zemljevidu in se v petek zjutraj odpravili od doma. Ker smo skavti in si vselej zadanemo visoke cilje, smo pot
začeli povsem iz dna (pri Davidu doma (nad Gimjes)). Najprej smo hodili čez
Jelenkamen do Pristave. Ker smo štartali dokaj pozno, smo pot hitro nadaljevali in sicer do Pustega Rovta. Tam smo imeli »fruštk«. Ko smo dobili dovolj
energije, smo nadaljevali pot. Ker je bilo tisti dan vreme zelo slabo (gosta
megla), smo se odločili, da pot nadaljujemo po grebenu. Bila je zelo naporna
,predvsem zaradi neprehodnih borovcev. Zato nam je skavtsko znanje prišlo
še kako prav. Hodili smo večinoma po brezpotjih, plezali čez prepadne stene
(Mihu najslabši del poti). Nekaj poti smo prehodili tudi v čisti temi in ker nismo hoteli tvegati, smo na Potoškem Stolu postavili bazo (šotor). Bilo je zelooo
mrzlo. Problem je bil predvsem to, da smo bili po hoji skozi borovčke povsem mokri. Skuhali smo si pasulj, se pripravili za spanje in zaspali. Noč je bila
zelo zanimiva, predvsem zelo mrzla. Da bi vse to lažje prestali, smo se tesno
stiskali skupaj (tudi v neprijetnih položajih).
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Zjutraj ko smo vstali, smo zagledali nekaj neverjetno lepega. Bila je še skoraj
čista tema, na nebu polno zvezd, v dolini pa prekarsen razgled. Ker smo hoteli ujeti sončni vzhod, smo hitro pospravili bazo in oddrveli na vrh. Pot navzgor
je bila po mojem mnenju najtežja. Med potjo smo žvižgali in peli, tako da
smo ujeli vzhod. Bil je zagotovo eden najlepših, če ne celo najlepši v mojem
življenju. Gore lesketajoče se od sončnih žarkov, razgled je bil čist kot solza.
Vsi smo se spogledali in si dejali : »vredn je blo«. Triglav, Grossglockner ter
ostale prelepe vrhove in naravo, smo opazovali skoraj dve uri. Ker je naš Miha
bil na Stolu prvič, sem ga »krstil« s tremi močnimi udarci po zadnji plati. Nato
smo z nasmehom odšli nazaj proti domu. Ker smo bili že neverjetno zgodaj
na vrhu, so nas na poti dol vsi izjemno hvalili. Nama z Miho se je dobra zdela
predvsem pohvala dveh »hudih« blondink. Bili smo zelo ponosni, nekako
vzvišeni. Pot navzdol je bila lažja kot navzgor. Pri Valvasorjevemu domu nama
je Miha častil čaj, saj je bil prvič na Stolu. Po okrepčitvi smo pot nadaljevali vse
do veroučnih učilnic, kjer smo prigode z veseljem pripovedovali izvidnikom,
ki so čakali na srečanja. Tega pohoda ne bom pozabil nikdar v življenju.

Nabriti Orel
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SKAVTSKA ŠOLA ŽIVLJENJE
Z NARAVO II, 2. VIKEND
Za nama s Skrbno čebelo je že drugi ŽVN vikend to leto in sama
lahko rečem, da je še vsakič bilo zelo zabavno in poučno, polno
odlične na ognju pripravljene hrane in prespanih noči v bivakih.
Podrobneje pa nam bo 2. vikend opisal Tr’ nrtrbolši Svizec iz stega
Mozirje 1:
Na 24. kimavca, hladnega in polnega pričakovanj, smo se dobili na standardni »jakčevi« lokaciji v Logatcu, kjer so gospod Janez Elija dodali še zadnji
žegen našim izdelkom za drugi vikend SŠ ŽVN II. Vsem nam je uspelo preplesti, spihati, zdrajsati, posušiti in v herbarij umestiti našo vstopnico v še eno
izjemno bogato druženje v Logaških goščavah.
Z »lokalnim« prevozom smo bili privedeni v nam nepoznan kraj, kjer so nas
pričakali taborni ogenj in ostali voditelji. Obljubljena »plantaža« praproti nas
je pričakala ter s svojo košatostjo prav hrepenela po sečnji. Hah, res, res. Nekaj
minut smo namenili iskanju nam ljube lokacije, kjer bi si za tisto noč ustvarili
svoj kvartir. Kratek premislek inže so nastajale različne »poti« med praprotjo in tudi kupi vej so začenjali dobivati podobo živalskega skeleta. Na srečo
so posledice lobadarjevega delovanja za sabo pustile veliko, nam uporabnega, lubjas katerim smo dobro okrepili slemena naših bivakov. Budna očesa
inštruktorjev so nas vseskozi spremljala in nas opozarjala na oster naklon
naših streh, ki bi nam nudile dobro obrambo pred pronicanjem dežja, ki je
medtem že padal. Našo »gradnjo« je prekinila že skuhana večerja, ki je oddajala precej neznane vonjave. Sedeči okrog sačevsmo si morali umiti desnico,
da smo lahko z njo zajemali alžirsko tradicionalno jed, imenovano Tadžin.
Kombinacija kuskusa, pišéta, popra, arašidov in datljev je dajala nenavadnodober okus, katerega sem označil za moj okus Afrike. Polni afriškega »duha«
smo nadaljevali z gradnjo in zadnjimi detajli. Med delom smo si pomagali,
za kar smo vsi končali v uglednem času. Dobro namočeni od dežja smo na
koncu dneva postali pred ognjem in se ogreli za našo prvo »optimistično«
spanje. Ponoči je dež še vedno vztrajal ampak naš trud se je izplačal v obliki
nemotenega spanca.
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Sveže jutro smo pričeli s skoraj obrednim drajsanjem lokov, ki je deloval kot
telovadba in jutranja meditacija v enem. Res znamo šparat. Po zajtrku sta nas
dvojica inštruktorjev naučila plemensko pesem Jahveju za nov začetek dneva, tabora ali ulova. Zdi se mi, da smo se jo hitro zapopadli in jo kmalu za tem
začeli sami prepevati med potjo proti naši novi lokaciji za tisti dan. Razdeljeni
v dvoje skupin smo se podali na pohod, katerega je bilo potrebno
grafično orisati. Na koncu poti smo si te »zemljevide« izmenjali in naloga
vsake skupine je bila priti do začetka nasprotne skupine, orentirajoč po njihovih opažanjih med potjo.
Vsi z uspešno opravljeno nalogo smo zopet z »lokalnim« prevozom prišli
nazaj na presečiščno točko naših poti, ki je po nekaj korakih vodila v ustje
kraške jame. Priznam, kot rudarju mi je bila izredno všeč. Med hojo me je
prevzemala veličina dvoran in izrazitost kapniškega delovanja. Pravijo, da je
na koncu predora vedno luč. Metaforično ali ne, naša je izgledala kot taborni
prostor, kateri je dobil z »delujočim« ognjiščem podobo pravega paleolitskega domovanja, le da z malce sodobnejšo opremo.
Po kosilu iz enega lonca smo imeli delavnico brušenja nožev in sekir z brusnim kamnom. Delavnica nalašč za vsakega imetnika noža »Bahco-a«, torej
večina. Spoznali smo tipe rezil in rokovanje z njimi pri samem brušenju, pri
katerem smo se tudi preizkusili. Sledila je delavnica o vremenoslovju, na kateri smo spoznali osnovne pojme, pojave in njihovo napoved.
Po razjasnitvi smo spakirali in se težko ločili od jame ter nadaljevali pot, spet
v dvoje skupinah po zarisanem poligonu – orientacija. Spoznali smo se s
sistemsko orientacijo, kjer vsak član dobi funkcijo in ob opravljanju le te, pripomore k boljši komunikaciji »na begu«. Vsaki skupini se je priključil še po en
inštruktor, ki je skrbel za merodajnost med potjo. Med hojo se je tu in tam pojavila kakšna užitna goba, ki smo jo radostno, kot plen, prinesli na cilj. Travnik
ob katerem smo »bivali« je kmalu oživel, ko smo se bosih nog sprehajali po
njem. Po kratkem premoru smo na naslednji delavnici izdelovali bakle, ki so
ob večerni maši služile kot svetilo in kot duhovni simbol. Za baklami je sledila priprava »skutino-orešnih« štrukljev, ki so ga z delavno ročico raztegnile
urne roke udeležencev. Ostali pa smo skrbeli da je ognju bilo zadoščeno.
Med vsem dogajanjem pa se je vzporedno odvijal še en proces, ki ga sodobni
človek imenuje »zelhanje« oziroma sušenje govejega mesa. Predhodno smo
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izdelali trinožnik z »smrekovo rešetko«,izdelano iz korenin, in ga na debelo
pokrili s praprotjo, da je ta zadrževala dim. Na tanko narezano meso je bilo
obešeno na to rešetko in s pomočjo prhlega lesa in žerjavice smo ustvarjali
dim, ki ga je bilo potrebno nenehno nadzorovati. Nazaj na štruklje, med kuhanjem smo se »nabiralci«lotili grmičastih glogov, ki so nam ponujali svoje
šipku podobne plodove. Med obiranjem smo spoznali, da se včasih tudi
vlogi lovcev in nabiralk lahko zamenjata.
Taborni vrvež se je prekinil s 5 minutnim ogledom najbolj panoramske televizije. Na sporedu, sončno za/odhajanje. Začelo se je ohlajati in tudi čas za
prvo večerjo. Ob mazanju ostankov štruklja iz serveta so brihtne glave hitro
poiskale analogijo med upogibanjem serveta in ukrivljenostjo vesolja.
Haha, zdaj razumem na kakšen način je razmišljal mali Neil preden je postal
astronavt. Med širjenjem vesolja se nam je pridružil DA iz Ljubljane 1, ki je
kasneje daroval mašo. Preden smo se oblekli v naša večerna oblačila, smo
pripravili ogenj in zalogo drv za našo večerjo, ki je bila nazvana »Piščanec
bosna sport«, očitno že zelo uležane jedi med skavti. Z zanetenjem prve
bakle se je večerna daritev pričela, in sicer na oltarju narejenem iz naših
spakiranih nahrbtnikov. Ko je bakla med mašo dogorela smo jo zamenjali,
tako da je ostal plamen vseskozi celotno mašo. Napolnjeni z božjo besedo
in duhovno hrano smo se umirjeni vrnili ob ogenj, kjer je peka potekala v
polnem teku. Piščancem smo jo pošteno zagodli z obilico žerjavice in se
že malce utrujeno veselili druge večerje. Iz gob se je pripravila omaka, ki je
oplemenitila krompirjevo prilogo, katero je bilo moč pokapati z telesnimi
sokovi zapečenega piščanca. Kot sladico je bila že nared glogova marmelada z nemalo glogovimi koščicami, ki je z okusom precej dobro presenetila.
Med iztekom večera je nastalo naše pribežališče za poslednjo noč, katerega
idejni vodja je bil Tomaž. Ob koncu dneva smo se zasluženo podali v horizontalo ter pričeli z globokim »razmišljanjem«. Prebujeni v nov dan smo
zlezli iz bivaka ter začeli dan z že utečenim »Wenn de Yaho«, s pomočjo katerega smo ogreli spodnjo čeljust do bližajočega zajtrka. Svež kruh in razni
namazi so nas okrepili za delavnice stezosledstvo in izdelava pasti, ki so, kot
že vajeni, potekale v dvoje skupinah. Pri prvi smo spoznavali sledi različnih
živali v Sloveniji, spoznali projekt o volkovih ter s praktičnim sledenjem in
opazovanjem znakov preizkušali znanje. Spet pa je med kakšno stečino napoto rastla tudi kakšna poznana goba.
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Ob menjavi smo na drugi delavnici spoznali štiri pasti s katerimi bi si lahko
pomagali v stiski. Poudarjeno je bilo tudi dejstvo, da je takšne vrste lov v
Sloveniji prepovedan. Čeprav so bili rezultati naših izdelkov precej mamljivi.
Med delavnicami je kuhlo prevzel Kristjan, ki je med dogajanjem pripravljal
goveje kosilo. Ko je bila ura prava smo se hitro zbrali okoli lonca z žlicami in
hitro začeli jesti. Od tega golaža smo si verjetno dodobra zapolnili okus popra, ki je dal ognja našim borbončicami. Veseli, ker poli, smo počasi spakirali
tabor in se z »mestnim« prevozom poslednjič pripeljali na začetek poti, v Logatec. Naročeni z novo domačo nalogo(čaj, izdelane krplje in vajo drajsanja)
smo si še zadnjič pomahali v tem letu in v upanju na snidenje ob koncu februarja zaželeli srečo v prihodnje.

Tr’ nrtrbolši Svizec, Mozirje 1
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NOVICIAT SE PREDSTAVI
PREHOD IZ ČETE V NOVICIAT ?
Prehod je bil izjemno težak, predvsem za psiho. Razlika je predvsem v
srečanjih in v družbi znotraj skupine.
RAZLIKA MED NOVICIATOM IN ČETO?
Nabriti orel: V četi je bol.
Zaljubljena mravlja: Drugačna družbena sestava.
Pozorna sova: Srečanja imamo v večernih urah, kar mi je zelo všeč.
Priročni pingvin: V noviciatu smo bolj kreativni.
Zgovorna cvergla: V noviciatu je bolj sproščeno vzdušje, se imamo bolj kul,
ker nas je manj.
Vzdržljivi gams: Drugačne metode dela, naši člani noviciata postajajo bolj
odgovorni in se pripravljajo na vstop v PP.
KAJ POČNETE NA SREČANJIH?
Spoznavamo apostole, veliko ustvarjamo, dosti jemo (se pozna na vagi), socializiramo, NE uporabljamo mobilnih telefonov, sami pripravljamo srečanja
in seveda ubogamo naša lepa in preljuba voditelja Blaža ter Simona.
KATERO JE BILO VAŠE NAJLJUBŠE SREČANJE?
Tisto, na katerem smo jedli klobase in zasko......Tisto, na katerem smo pisali
pisma....Tisto, na katerem smo izdelovali hiške iz papirja.....Tisto, na katerem
smo izdelovali mošnjičke.
KAJ NAJBOLJ POGREŠATE V NOVICIATU?
Nekatere člane čete, nekatere voditelje, otroško razigranost in URHA!
KAKO IZGLEDA IDEALNO SREČANJE NOVICIATA?
Hrana, hrana, hrana, pijača, hrana, hrana, pijača, hrana in dobra družba.
VAŠ NAJLJUBŠI NOVICIAT <3
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KLAN O SREČANJIH
Klanovci smo zagnano začeli s srečanji na temo »Ideje, ki so spremenile svet«. V
preteklih dveh mesecih smo se podučili in raziskovali različne uporabnosti za
vse vrste inovacij, ki se nam danes zdijo povsem običajne. Tako smo spoznali
zgodovino, razvoj in uporabo avtomobilov, šifriranja, telefona, zvonov in navadne jedilne žlice. Pripetilo se je, da smo ravno na večer pred 1. novembrom,
dan ko naj se ne bi zvonilo, veselo in glasno pritrkovali v zvoniku. Zanimiv
način uporabe jedilne žlice pa smo spoznali na prvem srečanju, ko smo z njo
izdolbli krompir in v njem skušali speči jajce. Da pa se krompir ne bi zažgal,
sem ga edini zavil v alu folijo in sem na koncu edini ostal lačen, saj se jajce ni
skuhalo. Tako da če boste to poskušali sami, se sprijaznite z malo zažganim
ovojem krompirja. Na zadnjem srečanju smo poleg ceste v Vrbo skušali narediti čim daljši telefon iz vrvice in dveh lončkov. Uspelo nam je potegniti telefonsko linijo približno četrtino poti do Vrbe. V klanu se imamo torej super.

Zagriženi pingvin

vir: http://cleanclipart.com/light-bulb-clip-art/
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SUDOKU ZA NAJMLAJŠE
V igri sudoku za najmlajše se pojavljajo 4 elementi (sonce, luna, oblak in
zvezda).
Posamezen element se v vsaki vrstici, v vsakem stolpcu in v vsakem od štirih
pravokotnikov pojavi natanko enkrat. Tvoja naloga je, da izpolniš prazna
polja.

Vir: http://www.ringaraja.net/otroski_koticek/sudoku/slikovni-sudoku4x4---5_89&4135.html
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LABIRINT
Tvoja naloga je preprosta. Čim prej najdi pot skozi to »skropocalo« na drugo
stran. Srečno!

Vir: http://www.astrolog.org/labyrnth/art.htm
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UGANKA
Osem črk iz abecede A T Č R F N I K je razporejenih po logičnem
pravilu. Dopolnite niz z naslednjima črkama, ki ju izberete med predlaganimi skupini.
Vir: http://www.uganke.org/zahtevne-uganke.html

Vir: http://www.clipartsheep.com/confused-student-clipart-284158.html

REŠITEV: LH
Črke na lihih mestih na 1, 3, 5 in 7 mestu so vsaka tretja v naši abeseci.
Črke na sodih mestih pa so ravno tako vsaka tretja v abecedi, vendar vpisane od zadaj naprej.
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Na Breznici je letos jeseni začela delovati še ena skupina skavtov,
bratovščina odraslih skavtov. Na enem izmed svojih srečanj smo
ekskluzivno za Plamenček pripravili našo predstavitev.

Kako to, da smo se odločili ustanoviti
bratovščino/pridružiti se bratovščini?

- ker bi se radi družili z enako mislečimi;
- ker želimo nadaljevati nekaj lepega;
- ker želimo nadaljevati s skavtskim načinom življenja;
- ker bi radi izkusili skavtstvo;
- ker želimo ponovno doživeti lepe trenutke/dogodke/izkušnje, ki smo jih
izkusili v otroštvu in mladosti;
- ker želimo živeti skavtsko geslo:”Biti kar najbolje pripravljen služiti” in to je
lažje v dobri družbi;

Koliko nas je?

BRATOVŠČINA
SE

- zaenkrat iz srečanja v srečanje več (na uvodnem
srečanju 12, na 1. srečanju 15, na 2. srečanju 22)

Kdo smo?

- zaenkrat še neformalna skupina, ki z veseljem medse
sprejme vsakogar, ki se nam želi pridružiti;
- “mineštra” nekdanjih aktivnih skavtov, starejših skavtskih voditeljev, ki se počasi poslavljamo od aktivnega
delovanja v stegu ter tistih, ki v svojem skavtskega načina
še nismo izkusili, nam je pa skavtstvo blizu oziroma bi ga
radi izkusili;
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Kaj počnemo?

- mesečna srečanja, na kater obnovimo oziroma se naučimo skavtskih znanj
iz vseh starostnih vej pri skavtih: kot VV smo se urili v spretnostih kače Kaje
in spletli adventne venčke, kot IV smo ponovili oziroma se naučili vozlov in
vezav ter postavili 2 jedilnici; kot PP smo odšli na pot in na Breznico prinesli
plamen LMB;
- sodelovali bomo z mladinsko skavtsko organizacijo
- se bomo srečevali z drugimi bratovščinami;
- zimovanje in poletni tabor;
- čaka nas še veliko lepega, zanimivega in zabavnega;

Kako smo začeli?

- po maši pred cerkvijo smo se stari skavt dogovorili, da bi bilo dobro, da se
spet
dobimo in obudimo spomine;
- z Aljoševim vztrajnim prepričevanjem, da Tatjana “prevzame vajeti”;
- s Tatjaninim povabilom na uvodno srečanje;
- po večletni želji in ideji, ki se je končno udejanila;

PREDSTAVI
Kako izgledajo naša srečanja?

- 1x mesečno (zadnja nedelja v mesecu);
- na srečanjih prisotni tudi otroci;
- na uvodnem srečanju smo si razdelili pripravo srečanj;
- srečanja vsebujejo strukturo skavtskih srečanj (poleg teme še molitev,
duhovna misel ter igra);
Bratovščina
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RANJENA DUŠA
Ste vedeli, da letos mineva deseto leto odkar prepevamo, za nas že stalnico
na skoraj vsakem druženju, Ranjeno dušo. V nadaljevanju sledi zgodba o tem,
kako je pesem nastala.
So stvari v življenju, ki se dogodijo le, če samemu sebi dopustiš, da se iz postojenja duše rodijo in izrazijo najgloblja notranja občutenja. In tako je bilo
v primeru Ranjene duše. Nekaj članov našega stega se je zbralo v želji, da
napišemo pesem za Skavtfest 2005. Po začetnem otipavanju smo kmalu zaslutili, da želimo odpreti registre svojih duš, da ne želimo blebetati ali pisati
nekih patetičnih epov ali himničnih koračnic. Ne, želeli smo iskreno izpoved
duše! Ko je dozorela odločitev in so se duše uglasile, so v vsej silovitosti iz nas
bruhali stihi lepote, ljubezni in globokih, nezaceljenih ran, ki so tlele v skritih
kotičkih naših notranjih prostranstev. Tako se je rodila pesem Zdaj sem na
tleh, rodila se je sama od sebe, samo priklicati jo je bilo treba iz nas samih.
Ko smo v Postojni stali na odru, smo vedeli, da ta pesem ne bo nagovorila
strokovne žirije, niti temu ni bila namenjena. In res je bilo tako; ostali smo brez
priznanja in nagrade, bili smo nerazumljeni, nekateri so nas celo pomilovali.
A pesem je šla svojo pot in nagovorila srca vseh ranjenih duš in jim blažila
mučne bolečine duševnih brazd preteklih srčnih porazov. Pesem je šla svojo
pot in se naselila med ljudmi in tam danes živi in opravlja svoje poslanstvo.
Ko vam bo hudo in boste sami, ranjeni v svoji bolečini, si zapojte pesem,
zapojte si jo enkrat, dvakrat, večkrat si jo pojte in opazili boste, kako bo skozi
vas vzvaloval utrip prijetne bolečine, in takrat boste postali del te epopeje,
ki druži vse nas, vse tiste, ki čutimo in se prepoznamo pod imenom Ranjena duša. To je občestvo, ki skupaj deli svoja občutja prijetnega in sladkega
trpljenja.
A pozor, ta pesem ne izraža vseh naših čutenj, zato smo za vse trpeče pripravili novo pesem, ki bo predstavljena na letošnjem Skavtfestu. Bratje in sestre, prihaja nova tolažilna pesem: Umiram, bejbi.

mag. Blaž Otrin
zgodovinar, arhivist, oče, mož in globoko ranjena duša
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ZMAGOVALNA PESEM
SKAVTFESTA 2015

Na letošnjem Skavtfestu je zmagal steg Ajdovščina-Šturje 1, s pesmijo Z rutko na pot. Odločili so se, da jo bodo delili tudi z nami, če pa se jo želite naučiti,
je spodaj napisana z akordi, najdete pa jo tudi na Youtube-u, pod geslom: Z
rutko na pot - Zmagovalna pesem Skavtfesta 2015.
Besedilo: Veronika Geržina, Veronika Malik, Barbara Grahor
Glasba: Barbara Grahor
Aranžma: Barbara Grahor in Samo Vovk
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Z RUTKO NA POT
E

H
F#m
A
Sprva videl sem le košček blaga,
E
H
F#m A
pogled pa segal je dlje, prebudil
duha.
E
G#m
Želja tlela je, čast krepila se,
A
znanje in pogum sem zbral, obljubo
dal.
E
H
F#m
A
Zdaj iz tega blaga moja je rutka.
A
H/A
Saj: ‘Ko enkrat obljubiš,
A
H/A
obljubiš za vedno.’
C#m
F#
Rutka nas povezuje
A
skupaj zdaj:
E
A
REF: gremo tja, kjer vse barve so
sveta,
F#m
H
pisani okrog vratu pripadamo drug
drugemu.
E
A
Gremo tja, kjer vse barve so sveta,
F#m
H
križ ob poti še stoji in skavtski duh
nas poživi.
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A

H/A

A

H/A

Puščava močno sled, živiva kreposti.
Skupaj zreva v svet in skavtske norosti:
bobrov trden jez, rdeče rože kres,
tabor nasmejanih src in srečno pot.
Rutka moja še zdaj, skavtska obljuba.
Saj: ‘Ko enkrat si skavt,
skavt ostaneš za vedno.’
Rutka nas povezuje
skupaj zdaj:
REF.
A
H/A
Bobri – Trden jez!
A
H/A
Volčiči – Dober lov!
A
H/A
Izvidniki – Vedno pripravljeni!
A
H/A
Popotniki – Srečno pot!
Saj: ‘Ko enkrat obljubiš,
obljubiš za vedno.’
Saj: ‘Ko enkrat si skavt,
skavt ostaneš za vedno.’
REF.
A
H/A
Saj: ‘Ko enkrat si skavt,
A
H A E
skavt ostaneš za vedno.’

PREDSTAVLJAMO VAM

INTERVJU: SKRBNA
MRAVLJA
Za prenovljeni Plamenček se je letos brez
zadržkov prijazno javil Vzdržljivi gams, da
bo za vam zanimivejše prebiranje poskrbel
z intervjuji za rubriko Predstavljamo
vam. Tokrat je govoril s Katjo Čop, oz. po
skavtsko s Skrbno mravljo.

Katja, lep pozdrav.
Heeej :)
Kako se počutiš v našem stegu? Kako se počutiš v veji in v skupnosti
voditeljev?
V stegu se dobro počutim. Skavti so mi dali nekaj res dobrih prijateljev, ki so
ostali vse od osnovne šole do sedaj, ko večino časa preživim v Ljubljani. Še
posebej dobro se trenutno počutim v veji VV, saj se mi zdi, da smo voditelji
zelo povezani med sabo. V SKVO-ju pa šele dobro začenjam, tako da se še
uvajam.
Letos si postala voditeljica v veji VV. Kaj te je prepričalo, da si
postala voditeljica?
Kaj svetuješ klanovcem, ki razmišljajo o tem koraku?
Dobro sem se počutila med sovoditelji. In všeč mi je, ko vidim, kako volčiči
uživajo, se povežejo in sprejemajo med sabo. In kako malo je treba, da so
zadovoljni. To bi rada predala naprej volčičem: skupaj smo močnejši in
življenje je lepo, če imaš ob sebi dobre prijatelje. Drugače mi je pa zelo všeč
občutek, ko z voditelji skupaj načrtujemo npr. zimovanje, tabor … Takrat
smo polni navdušenja. Potem se moraš malo »pomatrat« in biti vztrajen,
da vse pripraviš, na koncu je pa spet najboljši občutek, če vidimo, da nam
zastavljeni program uspe. Klanovcem bi svetovala, naj uživajo v klanu, se čim
bolj povežejo med sabo in naj se ne ustrašijo novih skavtskih izzivov, ki jim
prihajajo naproti.
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Kakšno ime so ti nadeli pri volčičih. Nam lahko kaj več poveš o
tem liku? Ti je ime všeč?
Pri volčičih sem mama Rakša. Letos sem v Knjigi o džungli prebrala, da to
pomeni »demon«. Mati volkuljo so tako poimenovali, ker se je odločno
postavila pred Šir Kanom za svoje mladiče. Le-ta jih je namreč hotel pohrustati.
Tudi jaz si želim biti tako pogumna.
Kot nova voditeljica imaš zagotovo veliko novih idej in energije.
Kaj boš poskušala spremeniti oziroma izboljšati v veji in v samem
stegu?
Želim si dobrih odnosov v SKVO-ju. Na splošno mi je v stegu všeč in se sedajle
ničesar ne morem spomniti, kar bi še posebej rada spremenila. Bom pa
seveda povedala sproti.
Tisti, ki te bolje poznamo, vemo, da se ukvarjaš s številnimi
dejavnostmi. Katera dejavnost te poleg skavtstva še veseli? Zakaj
si izbrala ravno to dejavnost?
Trenutno me zelo veseli ples. V Ljubljani plešem street jazz. Ob plesu se res
sprostim. Rada tudi ustvarjam iz različnih materialov. Hvaležna pa sem tudi,
da imam možnost skupaj z Ano in Rokom voditi zborček Žabice, pri katerem
prav tako lahko izrazim svoje ideje in ustvarjalnost. Zelo me veseli tudi glasba
in igranje kitare. Skratka… Veliko stvari bi se še rada naučila in preizkusila
Ob nedeljah poješ tudi v
zboru Pojem.si. Katera je
tvoja najljubša pesem?
Prva, ki se jo spomnim je:
Prerodi me.
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Vemo, da pridno študiraš v Ljubljani. Kaj študiraš in kaj si želiš
postati?
Študiram biokemijo. Za vse, ki ne veste točno, kaj je to, bi na kratko razložila
takole: učimo se, kako deluje naše telo na nivoju molekul. Pa mogoče tudi
takole: kemijske reakcije v celicah. Je pa res, da tudi jaz šele postopoma
spoznavam področja biokemije in različne možnosti, tako da si puščam
odprte možnosti glede tega, kaj bi kasneje rada počela. Vprašajte me še
enkrat čez 2 leti.

Kdor te pozna ve, da zelo rada igraš kitaro. Kdo te je navdušil za
igranje kitare in ali imaš zaradi znanja igranja kitare pri skavtih
kakšne prednosti?
Res je, zelo rada igram kitaro. Spodbudila me je mami, mislim da ko sem bila
v 2. razredu, prve akorde pa me je naučil Tone Špendov. Prednosti? Največja
prednost se mi zdi, da lahko popestrim taborne večere ob ognju in prispevam
k njihovi čarobnosti.
Kaj bi naredila, če bi imela na voljo neomejeno količino denarja?
Šla bi na kakšen plesni tečaj, ki poteka cel teden neprekinjeno. Gotovo bi
prispevala v gradnjo nove skavtske sobe. Podprla bi projekte, ki delujejo v
dobro ljudi in narave, pa trenutno nimajo dovolj financ. Pa nikomur ne bi
povedala, da ga imam neomejeno, saj bi drugače verjetno živela v veliki
nevarnosti. Pa verjetno bi se še česa spomnila, če bi ga res imela.
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Pri skavtih si že kar nekaj časa, zato se je zagotovo nabralo že kar
nekaj zanimivih prigod, zagotovo pa obstaja kakšna prav posebna,
ki se ti je vtisnila v spomin. Nam jo zaupaš?
Prvo, kar mi pade na pamet, je dogodek iz TZV-ja. Zadnji dan smo vsi stali v
krogu, na sredini eden on naših voditeljev s kitaro in smo peli himno »Pridi,
polepšaj mi ta dan«. Še zdaj se spomnim te res ogromne energije ob našem
petju.
Bližajo se božični prazniki. Povej nam kako bi po tvoje potekalo
idealno preživljanje božičnih praznikov?
Tako kot praznujem zdaj, se mi zdi že idealno. V krogu družine, petje pri
polnočnici in še z Žabicami, božična večerja ... Se že veselim božiča.
Za konec nam zaupaj še tvojo najljubšo misel Baden Powell-a.
»Naredi s tem, kar imaš, največ tam, kjer si.«
Hvala za pogovor, Katja. Bodi pripravljena.
Vedno pripravljena!

Vzdržljivi gams
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POIZKUSI
VOLČIČA
ŠTEFA
ZABAVNA
BRIZGALNA
potrebujemo:
*plastenka
*2 slamici
*voda
*kos plastelina
*zamašek
*lonec

Najprej v zamašek zvrtaj dve
luknjici za slamici.

Skozi luknjici v zamašku
potisni
slamici.
Ena
mora biti daljša kot
druga. Luknjici zatesni s
plastelinom.
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Zamašek s slamicama privij v
plastenko in pihni skozi slamico,
ki ni v vodi.

ZA KAJ GRE?

Ko pihneš zrak skozi slamico,
ga nekoliko stisneš , kar poveča
njegovo moč. Zrak, ki ga vpihaš v
plastenko, poveča tlak nad vodno
gladino, kar vodo potisne skozi
drugo slamico iz plastenke.

POIZKUSI NAREDITI TA POIZKUS TUDI SAM. ČE TI NE BO ŠLO, LAHKO
POGLEDAŠ FILMČEK NA INTERNETU:
Odtipkaj: YouTube in potem fizika štefan.
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OBVESTILA

OBVESTILA
Začetek marca 2016 bomo Brezniški skavti organizirali tombolo. Denar, ki ga
bomo zbrali, bomo namenili za gradnjo nove skavtske sobe. Ker si vsi želimo,
da bo nova skavtska soba kmalu nared, naproščamo VSE, ki se kakorkoli
čutite povezani z nami, da nam pomagate pri zbiranju denarja. Seveda vsak
po svojih zmožnostih. Načinov za pomoč pa je več:
*Z zbiranjem papirja za papirno akcijo, ki bo od 22. do 24. aprila 2016.
Kilogram papirja res ne prinese veliko denarja (7,5 centov), vendar če aktiviraš
sorodnike, prijatelje, sosede, da zate zbirajo papir, lahko zbereš zares veliko
papirja.
*V začetku marca bomo organizirali tombolo, katere izkupiček bomo
namenili novi skavtski sobi. Več o tem kdaj in kje bo potekala tombola, boste
pravočasno obveščeni in seveda lepo povabljeni, da se je udeležite.
Za tombolo že poteka akcija zbiranja dobitkov in k sodelovanju ste povabljeni
tudi vi. Lahko so to dobitki, ki jih podarijo podjetja ali trgovine, sprejemamo
pa tudi izdelke, ki so nastali izpod rok domačih ustvarjalcev (pletenine, izdelki
iz lesa, slike, ročno izdelane voščilnice, …) in seveda tudi kuponi za kakšno
storitveno dejavnost (masaže, pice, striženje, …).
Uradno prošnjo za dobitke, kjer je razložen namen tombole z žigom in
podpisom stegovodje, naročite po mailu zemlja94@gmail.com (Mojca
Žemlja). Vse dobitke zbiram pri meni doma (Vrba 23) do konca januarja. Za
vse informacije, pobude in vprašanja sem dosegljiva tudi na mobilni telefon:
041-972-103.
Že v naprej hvala, da bomo z vašo pomočjo skavti kmalu dobili nov dom.

Preprosta žolna
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NOVI FOSILI
Barbara Polda
Tina Šranc
Anja Gluhar
Aleš Jekovec
Mirjam Resman

Skrbna čebela
Sladkosneda lisica
Srečna kanja
Igrivi rogač
Ustvarjalno prikupna košuta

SKVO
Ana Leskovar
Mišo Lužnik
Marjan Lampret
Monika Žemlja
Žan Kreft
Eva Žemlja
Blaž Žemlja
Simon Gluhar
Gašper Stojc
Mojca Žemlja
Monika Golja
Meta Horvat
Tamara Kreft
Katja Čop
Matic Lukan

46

Marljiva žolna
Pametni volk
Modri piton
Potrpežljiva Kanja
Nabriti bober
Zabavna vidra
Razposajeni merjasec
Vzdržljivi gams
Neustavljivi volk
Preprosta žolna
Iskriva taščica
Skromna pastirička
Prisrčna mravlja
Skrbna mravlja
Lačni svizec

SK AV TSK A IMENA

POPOTNIKI IN POPOTNICE
Pia Čepič
Peter Kunstelj
Janja Tavčar
Urban Koser
Polona Toman
Jana Žemlja
Rok Lužnik
Gašper Anderle
Uroš Dolžan
Štefan Volk
Lucija Čop
Ema Zupan
Jakob Tavčar
Urban Žemlja

Skrbna pižmovka
Zanesljivi pingvin
Dobrovoljna pižmovka
Vsestranski svizec
Radovedna pižmovka
Požrtvovalna pižmovka
Domiselni svizec
Zagriženi pingvin
Udarni svizec
Vestni pingvin
Prebrisano zabavna mravlja
Iznajdljiva mravlja
Ambiciozni medved
Ognjeviti svizec

NOVICIAT
Karmen Zalokar
Petra Kovač
Nina Vavpotič
David Brelih
Teja Mezek
Kaja Kunšič
Matija Legat
Miha Demšar

Zaljubljena mravlja
Pozorna sova
Živahna žolna
Nabriti orel
Zgovorna cvergla
Razigrano zasanjana mravlja
Priročni pingvin
Šarmantni volk
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IZVIDNIKI IN VODNICE
Katja Mezek
Manja Bukovec
Barbara Volk
Lucija Dolžan
Vida Leskovar
Neža Brelih
Ana Čop
Ema Konte
Sandi Vertelj
Urh Nagode
Juš Čop
Blaž Kovač
Blaž Junež
Matevž Toman
Angelika Mali
Janja Sikošek
Nika Vereš
Anja Dolar
Zala Omejc
Ana Toman
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Navdušena sova
Ustrežljiva sova
Pustolovska žolna
Sanjava žolna
Vsestranska žolna
Vztrajna sova
Kreativna kanja
Miroljubna kanja
Pustolovski orel
Iznajdljivi volk
Poskočni orel
Opazujoči orel
Prikupno pozabljivi volk
Pojoči orel
Iskrena Košuta
Energična Košuta
Navihana vidra
Zagnana vidra
Brihtna vidra
Bistra žolna

