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UVODNIK

Jamboru
na
pot!
Energični galeb

Ni

tabora brez jambora
JAMBOR JE NAJPOMEMBNEJŠA ZGRADBA, KI S
KRIŽEM NA VRHU IN Z OBEŠENIMI ZASTAVAMI
KAŽE, DA SMO: PRISOTNI NA TERITORIJU IN NA
TABORU. OB JAMBORU SE ZDRUŽUJEMO, IMAMO
GLAVNI ZBOR, OB JAMBORU MOLIMO, OZNANJAMO
NAJVAŽNEJŠA SPOROČILA, SPREJEMAMO GOSTE,
SE POSLAVLJAMO. JAMBOR SKUPAJ DVIGA IN
SPUŠČA CEL TABOR. JAMBOR JE STIČIŠČNA TOČKA.
Jambor, ki ga imate v rokah, je nastal iz želje in
potrebe, ki jo je opazilo deželno vodstvo SZSO, da zopet
obudimo naše glasilo. Zakaj pa? To izdajo spremlja kopica
želja … Želja po rednem spremljanju dogajanja v naših stegih.
Želja po deljenju lepih izkušenj, misli in pričevanj. Želja, da bi
voditelji imeli na voljo nekaj na kožo napisanega materiala.
Želja, da bi vzpodbujali izzive, ki jih metodologija zastavlja
vsaki veji. Zato smo poseben prostor namenili lovu na plene,
specializacije in podvige voda pa tudi mislim, ki se rojevajo
na klanovski poti. Nekdo je nekoč rekel, da je skavtizem
pripovedovanje. Zato in ker brez korenin ne moremo, smo
odrasle skavte prosili, naj nam vsakič povejo zgodbo ... eno
tako, ki govori o SZSOju. Skavtska vzgojna metoda pa ne bi
obstajala brez voditeljev, ki sledijo svojemu plemenitemu
poslanstvu. Njim v navdih in prevetritev, pa tudi duhovnim
asistentom, staršem in vsem, ki srečujejo skavte na svoji poti
je torej namenjen prispevek o „filozofiji“ skavtizma.
Želje, želje … Vsak od nas ima čisto svoje, intimne
želje, skavti pa s svojo življenjsko držo izražamo, živimo in
uresničujemo tudi božje želje. Jambor tako uvaja duhovna
misel, ki nas želi spomniti, da smo navsezadnje pričevalci
Njegove ljubezni.
Z željo, da bi vsak od nas v Jamboru našel navdih,
da bo „kar najbolje vedno pripravljen služiti“, vam v branje
ponujamo Jambor in mu želimo srečno pot!
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BODI
LUČ

V MENI JE

Prizadevna medvedka

Nada

B

odi Luč. Ne kres, ne petarda, ne zgolj rojstnodnevna svečka na torti. Bodi tista Luč,
ki traja tudi po koncu praznikov, tista, ki sveti, tudi ko zmanjka umetno napajanje.
Tista, ki sveti, tudi ko je težko. Morda je plamen šibek, a vztraja.
Pa zmoremo? Oziroma, naj se ozrem raje vase, ker ta odgovor nosim le jaz
zase. Zmorem? Lahko vedno svetim? Vodim? Sem zgled? Dajem? Ponosno svetim, tudi
ko je okoli tema? Kajti Luč lahko še podaljša sence in odzivi nanjo niso vedno nujno
lepi.
Konec leta je na primer vedno v znamenju luči in Luči. Zunanjega blišča in
veselega pričakovanja Njegovega rojstva. Eden izmed teh simbolov je tudi sprejem
Luči miru iz Betlehema. A vendar se z decembrom to ne konča. Da lahko svetimo,
moramo prej pripraviti pot, pripraviti netivo. Nismo le kratkotrajne petarde, eksplozivna
sredstva, ki sicer pridobijo pozornost. V nas samih je Luč, mi sami smo Luč – in zanjo
se moramo kdaj umakniti vase, se ji posvetiti, zanemariti zunanji svet „praznovanja in
blišča“.
Post je lahko čudovit čas. Čas, ko zbiramo netivo, da bomo lahko „goreli“. Kajti
ko bomo v resnici predano goreli, ne bomo kar prehitro izgoreli, vnemali bomo še druge
in to, da bomo dajali, bo na koncu bogatilo še nas.

Za Luč moram včasih oditi stran. V Puščavo. Vase. Da slišim. Da se oddaljim.
Naj bo
Da spet vidim. Kajti le tako Ga bom lahko prepoznala, le tako Ga bom lahko slišala ...
postni čas
priložnost
za naše Luči, da bomo na dan
Njegovega vstajenja svetili še bolj!
5
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Nepredvidljivi orel

VSTANI,
POJDI IN
SE NE BOJ!

Ali se zavedaš,
kako si pomemben in dragocen član družbe?

Si ena najvažnejših komponent Cerkve!

A mi ne verjameš?

G

lej, že papež Janez Pavel II. je v mladih prepoznal
ogromno bogastvo, ko je priredil prvi Svetovni dan
mladih. V vas (in nas, saj nismo še tako stari ☺) se
skriva bodočnost. Ti in tvoji sovrstniki ste tisti, ki boste
oblikovali svet. Ali boste to storili po Kristusovem vzoru?
Pri skavtih se na marsikateri način poglabljamo v
svojo vero, jo nadgrajujemo in jo ponujamo v spoznanje kot veselje in radost. Največkrat se nam to
posreči s petjem. Nadgrajevanje in utrjevanje vere
pa se ne dogaja zgolj na skavtskih dejavnostih.
Mladina se zbira tudi v drugih skupinah ali pa si
versko življenje izoblikuje kar v domačem okolju.
Da bi se lahko mladi verniki iz različnih skupin in ozadij lahko srečevali in si izmenjali izkušnje, je na škofiji
urejena komisija, ki služi prav temu. Imenuje se Mladinska pastorala. V njej so predstavniki raznih mladinskih organizacij, ki, poleg drugega, ciljajo tudi na
versko rast svojih članov. Za mlade, pretežno od 16.
leta dalje, pripravljamo razne aktivnosti in pobude,
kot na primer romanja. K temu spadajo tudi mestni
dogodki, o katerih si verjetno že slišal/a, npr. Binkoštno bdenje. Trudimo se, da bi najbolje prepoznali tvoje potrebe in zanimanja, tako da lahko tudi tebi
nudimo možnost, da se soočaš s sovrstniki in se pri
tem notranje obogatiš. K temu veliko pripomore, če
si aktiven vernik, tudi v domači župniji. Na tak način
lahko dodobra spoznaš versko realnost, ki te obdaja.
Soočanje z mladimi, ki imajo tvoje dvome, ti lahko
pomaga premostiti marsikatero težavo in zadrego.

kot boš dajal/a več boš prejel/a, več kot prejmeš, več lahko rasteš. Verjetno tako druženje ni preveč
»moderno«, a kaj, ko je aktualno in ti zagotovo lahko
pomaga priti do odgovora na marsikatero vprašanje.
Nisem tukaj, da bi komu belil glavo. Rad bi, da bi položili vse svoje skrbi in dvome na mizo, okoli katere
sedi veliko drugih mladih, ki imajo taka ali drugačna
vprašanja. Lepo bi bilo, da bi lahko to storili, ko je ob
vas izkušena oseba, človek, ki je že marsikaj preživel.
Kolikokrat bi radi o nečem spregovorili ali kaj vprašali,
se pa kraj ali pa morda osebe, ki nas obdajajo, ne
zdijo primerne? Vsi smo si različni. Vsak drugače
misli, vsakemu se porodijo drugi občutki. A vsi imamo nekaj, kar nam je skupno: to je Božja Ljubezen.
Kar nam Bog polaga na srce je to, da smo bratje
in sestre. Da se ljubimo med seboj. Da bo tisti, ki
se poniža, povišan. Papež Frančišek v svojem pismu piše »jaz sem misija«, ki pa lahko pomeni tudi
»jaz sem misijon«. Vsak izmed nas ima določen
cilj. Gospod kliče vsakega izmed nas, na nas pa je,
da njegovemu klicu prisluhnemo in mu sledimo.
Pa še nekaj: v kolikor te zanima spoznati drugačno Cerkev, Cerkev mladih, ne obotavljaj se in
se kar pridruži določeni dejavnosti. V pripravi je
že srečanje za slovensko mladino tržaške škofije!
Potekalo bo 10. marca, točnejše podatke pa boš
prejel/a v kratkem preko strani SZSO na Facebooku.

»PRIJATELJI, JEZUS JE GOSPOD TVEGANJA, TISTEGA, KI JE VEDNO “ČEZ”«. POTREBNO JE VELIKO
KORAJŽE, ČE ŽELIMO SLEDITI JEZUSU. POTREBNO JE PRITI DO ODLOČITVE, DA SE ZAMENJA KAVČ S
PAROM ČEVLJEV, KI TI BODO POMAGALI HODITI PO POTEH, O KATERIH SE TI NITI NE SANJA, PO POTEH, KI
LAHKO ODPIRAJO NOVA OBZORJA, Z ZMOŽNOSTJO, DA NALEZEŠ DRUGE Z VESELJEM.«
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Jasna Košuta

Bistrooki gams

PROGRAM

goriške nadškofije
mladinske pastorale
O

ktobra letos bo potekala sinoda škofov katoliške
Cerkve z naslovom: ‘Mladi, vera in razločevanje
poklicanosti’. Papež je izrazil željo, da bi nasledniki
apostolov ne le govorili o mladih, temveč da bi se letos
njim posvetili, jim prisluhnili, prehodili z njimi določeno
pot, se z njimi srečevali in soočali. V sklopu programa
mladinske pastorale Goriške nadškofije smo pripravili
nekaj pobud, ki so namenjene predvsem mladim, a
tudi tistim, ki se z mladimi ukvarjajo in so mladi po srcu.
Prejšnjo jesen smo zbirali dobre prakse
in mnenja različnih mladinskih skupin ter organizacij, ki jih bomo februarja predelali in jih poslali na državni urad za mladinsko pastoralo. Konec
novembra pa je potekal gala večer, večerja in delovno srečanje operaterjev mladinske pastorale.
Najstnikom (višjemu vodu in skupnosti RP)
bodo v postnem času namenjena tri srečanja s škofom
ob četrtkih zvečer: 15. 2., 1. 3., 15. 3., kjer bomo predelali različne teme, ki se najbolj tičejo mladih. Srečanja
se bodo najverjetneje odvijala v Gradišču ob Soči.
Mladim od dvajsetega leta dalje pa so namenjena štiri nočna romanja po krajih naše škofije, dve
sta se že odvijali oktobra v Ogleju in novembra v Subidi,
prihodnji dve pa bosta v petek, 23. februarja in 20. aprila.
Škofijske duhovne vaje za mlade bodo 6.,7.
in 8. aprila na Mirenskem Gradu, prireja jih ekipa
mladinske pastorale v sodelovanju s Katoliško akcijo.

Velika večina srečanj bo na škofijski ravni in
bo torej potekala v italijanskem jeziku, kot dekanijska
mladinska pastorala pa bomo priredili še dve srečanji:
na veliki četrtek (29. 3.) zadnjo večerjo in v nedeljo,
29. 4., branje evangelija po Marku. Kot vsako leto pa
se bomo skavti udeležili tudi mestnega križevega pota
na veliki petek zvečer (30. 3.).
Na Binkošti, 20. maja 2018, bo v popoldanskih urah potekalo škofijsko zborovanje mladih, kjer se
bodo lahko zbrali vsi mladi iz Goriške nadškofije, predebatirali različne teme, imeli nekatere delavnice in
druge aktivnosti ter na koncu skupaj pripravili nek programski dokument, ki bo povzemal goriško mladinsko
realnost, mnenje mladih, njihove predloge in kritike.
V poletnem času pa bo od 4. avgusta potekalo škofijsko romanje mladih iz Kobarida v Oglej z
zaključnim srečanjem s papežem in z mladimi iz cele
Italije v Rimu (11.-12. avgusta).
Program je kar pester in toplo priporočam
udeležbo na aktivnostih, vendar ne smemo pozabiti,
da je za uspeh sinode poleg sodelovanja na dejavnostih potrebna tudi molitev. Skavti smo sestavni del Cerkve in zato je prav, da tako z molitvijo kot s svojim delovanjem pripomoremo k ustvarjanju boljših pogojev za
vrednotenje mladih, vere in ugotavljanje poklicanosti v
današnjem svetu.
7
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ČASOVNICA

Lov na
bika v
Doberdobu

Opice
BANDARLOG

Volčiči in vokuljice iz Gorice smo 12. novembra 2017 bili na lovu v Doberdobu.
Že zjutraj se je začel lov na bika, ki je puščal svoje sledi po vasi. Tako smo ob reševanju različnih zanimivih
nalog in iger spoznavali tudi kraj. Naloge so bile raznolike: naučili smo se, kako se imenujejo razni predmeti, ki so jih uporabljali nekoč, brali smo zemljevid,
sestavili smo gugalnico ... Zadnji namig nas je pripeljal
na Gradino, kjer smo dobili bika – naše kosilo. Preden
smo ga pojedli, smo v krdelo sprejeli dva mladiča. Za
konec smo se udeležili sv. maše v doberdobski cerkvi.
_Vanessa

Na letošnjem lovu na bika je bilo zelo dobro
kosilo (bik). Zelo lepe so bile tudi igre, ki so nam pomagale, da smo dobili nove namige.

_Jakob,_Andrej

Najbolj mi je bilo všeč, ko sem vodil skupino, ko smo
se igrali s slikami in ko smo jedli kosilo. Všeč so mi bile
tudi igre.
_Erik

Lov mi je bil všeč, ker: smo bili skupaj, smo se igrali in
ker je bil bik (kosilo) zelo dober.

_Adrian

Všeč mi je bilo, ko smo jedli bika – kosilo, ker je bil zelo
dober. Jedli smo piškote in sendviče.
_Amadej
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Volčiči in volkuljice krdela Sambhur smo v nedeljo, 17.
decembra, imeli lov proti opicam Bandarlog v Mladinskem domu.
Zjutraj so nas stari volkovi zbudili in šli smo
telovadit. Potem smo šli zajtrkovat. Po zajtrku smo si
umili zobe, na poti do kopalnice je Amadej skozi okno
opazil opice, ki so ukradle totem našega krdela. Kričali
smo po stopnicah in šli povedat starim volkovom, kaj
se je zgodilo. Šli smo se pripravit na boj. Potem smo
šli ven in opice so nas prestrašile. Akela se je zmenila
za pravila igre, s katero bi si mi na pravičen način spet
pridobili totem. Medtem so nam opice skrile imena,
ki so visela na totemu. Ko smo jih iskali, smo morali
biti pozorni, da nas opice niso ulovile. Ko smo dobili
svoje ime, smo ga nesli starim volkovom in tam smo
naredili več sestavljank, na katerih so bile napisane
Mojstrske besede, pravila Džungle. Nato smo morali
nesti po eno Mojstrsko besedo pred poglavarja opic, ki
je držal naš totem. Na koncu smo jih premagali in jih
zapodili. Totem in imena smo dobili nazaj, imena smo
spet zavezali na totem.
Potem smo se igrali igro morilec in nato izdelali zvezdo repatico, da smo lahko z njo okrasili naša
božična drevesca.
Domov smo se odpravili veseli, saj smo premagali opice Bandarlog in doživeli veliko lepih trenutkov skupaj.
Amadej, Erik, Ivan, Tadej, Vanessa
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PRAV TAKO KOT ČASOVNICE NA FACEBOOKU BO TUDI TA
ČASOVNICA BELEŽILA NAŠE DOGODKE, OD LOVA KRDELA
VSE DO DOGODKOV SZSO NA DEŽELNI RAVNI. Z ŽELJO,
DA BI ŠE BOLJE VEDELI, KAJ SE DOGAJA MED NAMI, DA
BI BILI ŠE BOLJ POVEZANA SKAVTSKA DRUŽINA.

BETLEHEMSKA
LUČKA
V soboto, 16. decembra 2017, smo se
združili vsi goriški skavti, da bi sprejeli betlehemsko
lučko miru. Dobili smo se v parku spomina (Parco della
Rimembranza) ob drevesu skavtizma. Skupaj z italijanskimi skavti smo bolje spoznali betlehemsko lučko in
njeno letošnje sporočilo: treba je sprejeti plamen in ne
ostati samo sveča. Krdela smo imela različne dejavnosti in spoznali smo nove prijatelje. Ko smo prišli na
sedež stega Gorizia 1, smo se tam razdelili v krdela in
si povedali, kar smo spoznali o novih prijateljih. Potem
smo se razdelili v tri skupine in se igrali lepo igro, pri
kateri smo morali od ostalih skupin dobiti nazaj imena
svoje skupine. Po igri smo popili čaj in pojedli piškote.
Po malici smo šli k maši. Srečanje smo zaključili s
skupnim zborom.
Adrian, Ana, Jakob, Martin, Vanessa

Delovanje
krdela črnih
tačk

Ponosna lisica

Z izletom stega smo v Krdelu črnih tačk pozdravili odrasle volkove in se podali novemu letu naproti. Dvajseterica volčičev se je v zimskem času podila
po openskem in kriškem lovišču, kjer je spoznala celo
vrsto prebivalcev džungle. Poleg Akele in Kače Kaa
je krdelo lovilo z Bagheero, poslušalo pripoved očeta
volka, kako je skoraj skočil na Movglija, spoznalo pava
Moora in se igralo z Ikijem, Mangom in Čilom. Enkrat
je v volčji brlog pokukal tudi mišek Čikaj, vse pod bistrim očesom modrega slona Hatija, varuha džungle.
Pred božičnimi prazniki je Akela zatulil volkovom, da je
napočil čas za skalo posveta. Zbrali smo se v Trebčah,
se razmigali z Bagheero, izdelali podstavek za svečko
z Moorom in prisluhnili duhovnim mislim medveda Baluja. Skupaj smo povečerjali in odšli k skali posveta. Tu
smo si ob svetlobi rdeče rože dobro ogledali mladiča,
Vesno, in jo kar s tremi dobrimi besedami sprejeli v krdelo. Odšli smo spet v trebensko župnišče in ob Akelovem pripovedovanju zgodbice trdno zaspali. Naslednje
jutro je hitro minilo: telovadba, pospravljanje spalnih
vreč, zajtrk, pomivanje posode in čiščenje prostorov,
pa je ura bila že 8.30, ko so volkove prišli iskat starši,
da bi vsak šel v svojo župnijo pomagat izvidnikom in
klanovcem razdajatu LMB pri sveti maši.
9
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ODLOČNO
Družabna sova
Živahna puma

V

PONOSNO

VZTRAJNO!

soboto, 25. novembra 2017, smo se vodniki in podvodniki goriških vodov zbrali ob 15. uri v župnijski
dvorani v Doberdobu z namenom, da bi se kaj novega
naučili. Voditeljici sta nam organizirali dvodnevni vodniški tečaj z geslom Odločno, ponosno, vztrajno!
Ob prihodu smo takoj odložili prtljago in se
lotili dela. Najprej so bile na vrsti pevske vaje, saj smo
župniku obljubili, da bomo pri maši kaj zapeli. Nato pa
smo debatirali o tem, kaj pomeni biti skavt in katere lastnosti naj bi bile značilne zanj. Kot cilj letošnjega skavtskega leta smo si zadali, da bomo stremeli k idealu
skavta, se zavedali svojih grdih lastnosti in se skušali
poboljšati.
Po maši je sledila delavnica o podvigih s Simonom Petrom. Obrazložil nam je, kako je pomembna
pohvala članom ob koncu vsake dejavnosti voda. Predlagal nam je tudi veliko alternativnih podvigov. Razlagal nam je o osebnem napredovanju in nam naštel
vse možne specializacije ter nam položil na srce, da bi
člane voda podpirali za nove specializacije. Potem smo
s Sandro govorili o tem, kaj ruši vod in kaj ga združuje.
Imeli smo dolgo debato o tem in zanimivo je bilo, da je
vsakdo izmed nas imel različno mnenje in vsa so bila
pravilna.
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Sledila je res slastna večerja: vsakdo je prinesel nekaj za pod zob in to smo si potem bratsko razdelili. Po večerji smo govorili o tem, kakšen bi moral biti
vodnik. Andrejka nam je predstavila dobrega in slabega vodnika na konkretnem primeru. Utrujeni smo se
nato zavili v spalne vreče in mirno zaspali. Naslednjega dne nas je zbudila prijetna melodija kitar. Hitro smo
ustali, se pripravili in že nas je čakal obilen zajtrk. Po
zajtrku smo vse pospravili in počistili, saj nas je čakal še zadnji del programa vodniškega tečaja: pioneristična delavnica. Pod vodstvom Močnega bobra smo
ustvarili dva različna katapulta. Prva zgradba je bila
enostavnejša, druga pa malce kompleksnejša, zato
smo se razdelili v dve skupini. Ko smo oba dokončali,
smo preizkusili, če res delujeta … in uspelo nam je!
Oba katapulta sta dobro delovala. Šola vodnikov se je
bližala koncu. Imeli smo glavni zbor, zmolili in se poslovili.
Naučili smo se veliko stvari, ki so nas z vseh
zornih kotov obogatile. Kljub temu da smo bili utrujeni,
smo domov odšli polni idej in z upanjem, da bomo res
boljši vodniki in podvodniki, da bi znali člane motivirati
in voditi na primeren način, saj kot pravi Baden Powell:
“Vodnik ne sili, ampak vodi in usmerja”.
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ZIMOVANJE

VIŠJEGA
VODA

Sijoča puma

Sprejem luči miru
iz Betlehema
Lara Bearzi

16. decembra 2017 smo se skavti kraškega
stega srečali z drugimi tržaškimi skavtskimi organizacijami, da bi ponovno sprejeli Luč miru iz Betlehema.
Dobili smo se na Oberdankovem trgu ob 15.00, nato
se napotili k cerkvi Madonna del Mare pri Elizejskih
poljanah v Trstu. Obred se je začel ob 16.00 z lepo mislijo o krhki vrvici, ki pa z voskom postane majhna, a
pomembna svečka, ki daje toploto in svetlobo. Kmalu zatem nas je škof povabil, da premislimo o svojih
strahovih in da jih delimo. Celo mašo je vodilo veselo
vzdušje, ki je postalo res močno, ko smo končno dobili
Luč, ki je prispela iz Betlehema.
Po kratkem premoru za slaščico, smo z avtobusom dospeli na Opčine, kjer nas je čakala že pripravljena večerja! Zatem smo se z g. Bedenčičem družno
pogovorili o »plamenih«, ki jih imamo v srcu. Kasneje
so voditelji organizirali dve igri. Najprej smo se igrali
igro človek ne jezi se – malo drugače. Cilj igre je bil,
da smo iz Betlehema, kjer smo prižgali svoje svečke,
vse do konca tekmovali s prižgano svečko, kar ni bila
lahka naloga! Za naslednjo pa smo morali ven, na prosto. Fantje proti dekletom smo igrali napad na svečo.
Utrujeni in tudi malo potni smo se vrnili v Finžgarjev
dom ter se pripravili na spanje.
Naslednji dan po zajtrku, ko smo vse pospravili, smo se poslovili in vsak je v svoji vasi radostno razdelil Luč miru iz Betlehema, ki so jo vsi srčno pričakali
in sprejeli.

Č

lani višjega voda goriškega stega smo leto 2018
začeli z zimovanjem v koči sv. Jožefa v Žabnicah
priTrbižu. Tam smo taborili od 3. do 6. januarja.Ester,
Sandi, Tomaž, Bernard, Julija, Vanja, Petra, Tina, Michela in Vida smo se preizkusili v skavtskihveščinah
in različnih dejavnostih. Že od prvega dne nas je
čakal pester program. Med zimovanjem smozgradili
iglu, se pomerili v orientaciji in spoznavali okolico,
se sankali po stezah, ki smo si jih pripravilisami, si
ogledali film Soul Surfer in o njem predebatirali, skupaj smo kuhali in pekli piškote, združabnimi igrami
in kvizi pa smo urili svoje sive celice.
Pravi podvig je predstavljal pohod po zasneženi stezi na Svete Višarje. Štartali smo ob
5. uri izpred koče in ob 7.20 prišli na planino pod
Višarjami, od koder smo občudovali sončni vzhod.
Zaradi mraza pa smo se hitro odpravili še do romarskega svetišča na Svetih Višarjah in si nato privoščili
oddih na toplem v gostišču pri Juretu.
Zadnji dan nas je četovodja Andrejka prijetno presenetila, saj smo se na poti domov ustavili v Tablji (it.
Pontebba), kjer smo dobro uro drsali na ledu in se
pri tem zabavali.
Ta skavtska izkušnja je pustila v nas nepozabne spomine in pripomogla k temu, da smo se kot skupila
povezali.
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Simon Peter Leban

PRENOČEVANJE
ODHODNIKOV

družbeno-politične. Čeprav se s temi vprašanji v bistvu srečujemo skoraj že v vsakdanjem življenju, je najti
odgovor nanje težje, kot se lahko zdi na prvi pogled. Izbire odhoda predstavljajo odločitve, ki jih dober državljan sprejme in živi v njihovi luči tudi takrat, ko nima
skavtske rute okoli vratu.
Čeprav smo bili vsi že kar utrujeni od intenzivnega razmišljanja, nas je ponoči čakalo še bdenje.
V soju sveče smo iz Mojzesove knjige brali odlomek o
gorečem grmu in razmišljali, ali smo tudi mi vsakodnevno pripravljeni odgovoriti »Tukaj sem«, ko zaslišimo
klic na pomoč.
Kljub vsemu pa ni manjkalo priložnosti za
smeh in dobro voljo. Spominjali smo se dogodivščin, ki
smo jih skupaj doživeli na skavtski poti, predvsem pa
utrdili prijateljske vezi z roverji in popotnicami iz drugih
klanov.

TREH KLANOV
SZSO

CHALL

Zanesljiva panda

RP

“T

ežko je odvreči staro kožo«, je rekla Kača Kaa, ko
se je Mowgli poslavljal od džungle. Težko mu je
bilo pustiti prijatelje, s katerimi je delil številne pustolovščine, in učitelje, ki so ga spremljali med odraščanjem
v džungli. Vendar se to ni dogajalo samo Mowgliju: življenje vsakega posameznika namreč stalno spremljajo
prehodi in spremembe. Naj bo to prehod iz osnovne v
srednjo šolo, selitev, poroka … S tem si prevzemamo
določene odgovornosti in stopamo tako v svet odraslosti.
Pri skavtih predstavljajo take mejne točke
prestopi v višjo vejo: volčiči oziroma volkuljice zapustijo džunglo in se pridružijo četi, izvidniki in vodnice
zaključijo svojo pustolovščino v vodu in prestopijo v noviciat in kasneje v klan. Če pa potekajo ti prestopi ob
določeni starosti, skupaj s sovrstniki, je odhod iz klana
gotovo najtežji, saj se mora zanj odločiti posameznik
sam.
V ponedeljek, 18. septembra 2017, smo se
zato najstarejši člani vseh treh klanov, ki delujejo v
Slovenski zamejski skavtski organizaciji, zbrali na prenočevanju odhodnikov. Po glavnem zboru v Nabrežini
smo se v dvojicah podali proti Mavhinjam, kjer se je
tudi odvijala večina programa. Med potjo smo imeli priložnost, da smo se s sopotnikom bolje spoznali, predvsem pa smo v pogovoru delili skavtske izkušnje.
V Mavhinjah so nas voditelji sprejeli po stari
slovanski navadi s koščkom kruha in soljo. Nato smo
se ob branju odlomkov in pogovoru poglobili v dejanski
pomen vseh treh izbir odhoda: skavtske, krščanske in
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Simon Peter Leban

M

arsikdo od vas se bo morda spraševal, kaj je to
‘challenge RP’; angleški izraz besede ‘izziv’ v
skavtski terminologiji označuje posebno aktivnost namenjeno roverjem in popotnicam. Gre za dejavnost,
neke vrste orientacijsko igro s postojankami, pri kateri
se RP srečujejo z različnimi izzivi in nalogami iz vsakdanjega življenja. V najkrajšem možnem času jih morajo po svojih najboljših močeh rešiti. Naloge so seveda zahtevne, preverja se tako praktično kot teoretično
znanje, spodbujajo se kreativne rešitve in skupinsko
delo.
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Tako so v soboto, 30. septembra 2017, vsi
trije klani SZSO, tržaški Lpu P’čase, kraški VKB klan
in klan Gorica, sprejeli izziv igre, ki te pelje v neznano, izziv tekmovalnih preizkušenj, pravzaprav pa vse
izzive vsakdanjega življenja. Vsak RP je prejel kuverto,
ki ga je najprej pripeljala do svojega sopotnika, šele
takrat je dvojica lahko dobila vse potrebne podatke,
ki so jo vodili do prve postojanke krožne igre, ki se je
začela na Vrhu sv. Mihaela naslednje jutro. Do tedaj
so se mešane dvojice ali trojica morale čimbolj približati svojemu označenemu območju, tam poiskati
prenočišče pri dobrih ljudeh ter se poglobiti v program,
ki je bil posvečen tematiki sprejemanja izzivov ter pogumnih odločitev v vsakdanjem življenju.
Ob 8.30 so na sedmih vrhovskih postojankah klanovce čakali voditelji, ki so preverjali znanje in
spretnosti udeležencev. Tako so morali klanovci rešiti
sedem kvizov namenjenim splošni kulturi, slovenski kulturi in slovnici, krajevnemu znanju, skavtskim
veščinam, skavtski zgodovini in civilni vzgoji ter se
preizkusiti v kurjenju ognja, napenjanju vrvi, zamenjavi
avtomobilske gume, ocenjevanju teže in razdalje, Kimovi igri ter nenazadnje topografskemu in planinskemu znanju.
Po napornem tekmovalnem jutru je tudi napočil čas, ko so se lahko roverji in popotnice malo
odpočili in si med sabo izmenjali vtise in izkušnje minulega izziva. Vsi so se zbrali v bližini Kraljice krasa,
kjer so imeli skupno kosilo. Nato je sledil še skupni pogovor o programu, o tem kako se sami soočajo z izzivi v
vsakdanjem življenju, če in kdaj se aktivno odločajo ali
odzivajo. Tekmovanje pa se nikakor ne more zaključiti
brez nagrajevanja. Zmagala je trojica, ki so jo sestavljale Maja Devetak, Marta Fajt in Veronika Skerlavaj.
Pester vikend so skavti zaključili slavnostno: s sveto
mašo, ki jo je daroval g. Ambrož Kodelja, in obredom
odhoda, ko je Matej Hlede prebral svoje pismo odhoda, utemeljil svoje tri izbire, se poslovil od svojih sopotnikov v klanu in po podelitvi odhoda odkorakal novim
izzivom naproti.
Tako se je zaključila aktivnost, ki bo še dolgo ostala v spominu udeležencev. Prav gotovo bodo
roverji in popotnice v vsakdanjem življenju bolj pazili
na sprejemanje izzivov, ki jim jih ponuja okolica, in se
bodo bolj zavestno odločali zanje.

Božična
duhovna
obnova
Nasmejana zebra

V

nedeljo, 17. decembra 2017, je klan Lpu P’čase
imel duhovno obnovo. Najprej smo imeli mašo
pri Sv. Jakobu, nato smo se porazdelili po dvojicah.
Klanovodja nam je narekoval vprašanja ankete za mimoidoče. Vprašanja v zvezi z mirom in božičem so bila
sledeča: kaj ti pomeni mir? kako lahko dosežemo mir?
kakšno vlogo ima mir za posameznika in družbo? kaj ti
pomeni božič in kako se pripravljaš nanj?
Najprej smo spraševali nekatere pešce po
Sv. Jakobu, nato smo šli v center mesta, na Goldonijev
trg in po drevoredu 20. septembra. Nekateri smo bili
najprej malo sramežljivi in nismo hoteli motiti pešcev,
a smo se nato opogumili, se sprostili in se brez težav
vljudno pogovarjali z neznanci. Spraševali smo mlajše
in starejše osebe. Srečali smo tudi take, ki niso hoteli
sodelovati in jih seveda nismo silili. Na Goldonijevem
trgu smo srečali tudi italijanske skavte. Začela sem
spraševati skavtinjo najstnico, ki je z veseljem sodelovala. Vprašala sem za sodelovanje tudi nekega starejšega moža, a je vljudno zavrnil. Pri spraševanju nisem bila zelo v zadregi, spoštljivo sem poslušala in si
zapisovala.
Ko smo zaključili nalogo, smo se napotili
proti ulici Risorta, kjer sta nas čakala klanovodja in,
na srečo, tudi kosilo. Med kosilom smo si vsi skupaj
izmenično pripovedovali o svoji novi izkušnji, ki je dobro uspela. Po kosilu smo zapisali vse odgovore na
plakat. Duhovno obnovo smo zaključili v kapelici, kjer
smo lepo po skavtsko v krogu prebrali nekaj odlomkov
v zvezi z mirom in nato globoko v tišini razmišljali. Na
podlagi teh odlomkov in tematike o miru smo pripravili
duhovnost za zimski tabor.
Prvič v svojem življenju sem anketirala mimoidoče po mestu. Res je, da doživljamo pri skavtih
vedno nove dogodivščine in izzive. Duhovna obnova mi
je bila všeč zaradi nove izkušnje, a tudi zaradi zanimive vsebine … miru. Na koncu podviga sem se še sama
vprašala, kaj mi pomeni mir. Odgovori na vprašanja
mimoidočih so bili povsem različni, cilj pa vedno enak:
enakopravnost, sožitje, vrline. Zanimivo je bilo slišati,
kaj ljudem pomeni božič in to z vidika vernikov ali ateistov. Nekaterim pomeni rojstvo Jezusa, drugim pa bolj
potrošniški praznik ali praznik, ko se družina združi in
praznuje z bogatim kosilom. Je božič mogoče praznik
miru? Dan, ko se spomnimo na bližnje, na potrebne
ali tudi na nas same in na svoje izbire. MIR. Mir je pomembna vrednota,ki je ne smemo nikoli pozabiti. V
obratnem slučaju je nevarno, da zavlada zlo. Človek
pozabi na dobra dejanja, tudi na tista majhna, a prav
nič manjvredna. Vsako dobro dejanje je vir miru.
13
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Človek pozabi na dobra dejanj tudi na tista
majhna, a prav nič manjvredna. Vsako dobro dejanje
je vir miru. Človek verjame, da je mir samoumeven,
nezlomljiv. A v vsakdanjem življenju, nas prevzamejo
želje po imetju, postajamo odvisni od materializma,
postajamo egoisti. Pozabimo na bližnjega, na dobroto,
ki je v vseh nas. Na tem malem svetu je veliko dobrega
kot tudi slabega; veliko je ljudi, ki hrepenijo po bogastvu, veliko je vojn in nečloveških grozot. Je mogoče
preprečiti zlo? Bo nekega dne zavladal mir? Mir je
orožje za zlo? Ta duhovna obnova mi je sprožila novo
razmišljanje. Moram priznati, da se prej nisem nikoli
spraševala, kaj je zame mir.

In za va

s...kaj
j

e MIR?

Med lovljenjem izjav na Goldonijevem trgu

Peter Coffoli

Zasanjana panda

S

O delovanju tropa LMB 2017

lovenska zamejska skavtska organizacija že vrsto
let sodeluje s skavti iz matice pri širjenju plamena
Luči miru iz Betlehema, ki jo vsako leto v adventnem
času prižgejo v votlini Jezusovega rojstva. V sklopu te
dobrodelne akcije isti plamen vsako leto obišče večino
Evrope, pa tudi nekaj neevropskih držav.
Dobrodelno akcijo luč miru iz Betlehema vsako leto spremljata tudi poslanica in kratko geslo. Letošnjo akcijo je spremljalo geslo »Pustiva se vneti«. Na
uradni spletni strani akcije LMB najdemo tudi krajšo
razlago: »To je vabilo v dvojini – ni ukaz in ni prisila. Je
kot odpiranje vrat – jaz sprejemam plamen in želim goreti, a bom neskončno srečnejši, če lahko to narediva
skupaj – zato te vabim, da se pustiva vneti«.
Slovenski skavti smo se tudi letos udeležili
svetovnega sprejema Luči miru, ki vsako leto poteka
na Dunaju. Prihod betlehemske luči je bil za našo zamejsko organizacijo že lani nekaj posebnega, saj je
sprejem za primorsko regijo prvič potekal prav v Trstu.
Letos pa je bila posebnost v tem, da regijskih sprejemov ni bilo – zato se je dunajskega sprejema udeležilo
več slovenskih skavtov kot prejšnja leta (naša odprava je bila celo najštevilčnejša), kar je še polepšalo vzdušje.
Na Dunaj smo se odpravili v soboto, 16. de-
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cembra, že v zgodnjih jutranjih urah. V avstrijsko prestolnico smo torej prispeli dovolj zgodaj, da smo se
lahko pred uradnim sprejemom Luči miru še malo razgledali po mestu. Na ulicah je bilo že takrat vse polno
mladih z rutami okrog vratu in (takrat še ugasnjenimi)
svečami v rokah.
Sprejem je potekal v cerkvi sv. Frančiška
Asiškega. Pri sprejemu so sodelovali trije predstavniki
vsake države; v našem primeru po en predstavnik vsake sodelujoče organizacije, ZSKSS, SZSO in ZBOKSS.
Seveda pa so bili tudi vsi ostali navzoči pri obredu, ki je
bil zelo zanimiv, predvsem zaradi pogleda na skavte iz
najrazličnejših držav, ki so spregovorili vsak v svojem
jeziku.
Po sprejemu smo se še enkrat sprehodili po
prazničnem Dunaju, kmalu pa je napočil čas za odhod,
saj smo morali v Slovenijo prispeti dovolj zgodaj, da
je lahko plamen betlehemske luči že naslednje jutro
gorel po raznih župnijah po Sloveniji.
Časa za počitek torej ni bilo veliko – tudi zato,
ker smo že v ponedeljek začeli s protokolarnimi sprejemi. Luč miru smo člani tropa LMB (v katerem SZSO
poleg mene zastopa še ena članica kraškega stega,
Ivana Pahor) s pomočjo treh deklet, ki so bile izbrane
kot nosilke, in njihovih spremljevalcev ponesli v

Jambor, letnik 41, št. 1

predsedniško palačo, na razna veleposlaništva in sedeže drugih pomembnih institucij v Ljubljani, pa tudi k
tedenski študentski maši. Vsi so nas zelo lepo sprejeli
in z veseljem prisluhnili sporočilu, ki smo ga prinašali.
Bil je torej zelo pester teden, nekoliko naporen, a poln
lepih doživetij.
Namen akcije Luč miru iz Betlehema je, poleg
vsakoletnega zbiranja prispevkov za različne dobrodelne organizacije, predvsem širjenje sporočila miru.

Geslo ob prvem prihodu Luči miru v Slovenijo,
pred 27 leti, je bilo takrat povsem aktualno: »Mir je čas
brez vojne.«Danes, ko pri nas že dolga leta živimo v
miru, smo na to sporočilo morda že malo pozabili. Prav
pa je, da si še vedno prizadevamo za širjenje sporočila,
ki ga luč prinaša; tudi z mislijo na Betlehem, kraj, od
koder prihaja plamen, v katerem so ljudje v tem obdobju daleč od mirnega, srečnega življenja.

ZiP Ta
2 17
Vodilna zebra

B

ožič je minil in tudi sv. Štefan skoraj. Še nekaj reči
je bilo potrebno dati v torbo in takoj spat, saj je
budilka naslednji dan zvonila ob 5.00, ker nas je čakal zimski potovalni tabor. Po mučnem zbujanju sva se
brat in jaz skobacala v avto in mama nas je peljala
do Sežane. Brat je takoj stekel k svojemu vodu, jaz pa
sem se pridružila klanu.
Pozdravili smo starše in se odpravili na vlak,
ki nas je peljal v Bohinjsko Bistrico. Takoj smo se kot
klan odpravili naprej. Po nekajurni hoji pod dežjem
smo izvedeli, da smo člani tajne ruske vohunske agencije KLP, ki mora pomagati ameriški službi ČIVA (Četa Izvidniki
in Vodnice Agencija) najti
geslo, s katerim bi deaktivirali rusko bombo, ki
jo hoče mafija ukrasti.
S ČIVO smo se srečali v
vasi Koprivnik, kjer smo
v tamkajšnjem župnišču
tudi prespali .
Naslednji dan smo se navsezgodaj zbudili in se odpravili ven na jutranjo telovadbo, ko nas je
pričakalo presenečenje ... sneg!!! Po zajtrku smo še
pospravili sobe in se podali na pot proti Pokljuki, točneje v Gorjuše, kjer so izvidniki in vodnice našli enega
izmed paketov ubite ameriške vohunke Ethel, v katerih
so bili namigi za skrito geslo. Odpravili smo se po zasneženi stezi do Bohinjske Bele, kjer nas je v župnišču
čakalo kosilo in skrivni paket. Od tod smo se odpravili
proti Bledu, našemu cilju, kamor smo prispeli v popoldanskih urah. Pri veslaškem centru so vohuni ČIVE
našli še en paket, nakar smo se ob bregovih jezera
sprehodili do župnišča. Sledila je sveta maša na dan
nedolžnih otrok in kasneje večerja ter taborna luč.

Zadnji dan smo vohuni KLP preživeli na
Bledu. Ogledali smo si (in okusili) znamenitosti in se
odpravili na grad. Tam smo se naužili lepega razgleda
in se fotografirali pri grajskem obzidju. Kaj kmalu smo
se morali vrniti, saj smo morali še pokositi in seveda
pripraviti nahrbtnike. Še zadnjič smo se sprehodili ob
jezeru in se odpravili na železniško postajo čakat vlak
proti domu. Fiiii ... Še zadnji zbor pa je bilo našega
zimskega potovalnega tabora konec.

KAJ O ZiPoTi 2017 MENIJO VOHUNI KLP-ja?
To je že moj tretji zimski tabor, letos pa sem ga doživel
z drugačnega vidika. Z vidika vremena lahko šele letos
rečem, da je bil tabor „zimski“.
_Delavni Lev
Všeč mi je bila prehojena pot. Razen slabega vremena, ki
smo ga imeli prvi dan, je bilo vse ostalo pozitivno.
_Odgovorni delfin
Mislim, da je zimski tabor res čudovita izkušnja. Letošnji
je bil moj drugi. Bilo je zelo lepo, ker smo bili skupaj z
izvidniki in vodnicami.
_Nepremagljiva vidra
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli iz Koprivnika na Bled po
zasneženi poti. Čeprav ni bilo vedno prijetno hoditi v mrazu in po snegu, sta me skavtska družba in razmišljanje o
miru, tematika duhovnosti, prijetno spremljali med hojo.
_Nasmejana zebra
To je prvič, ko sem bila na zimskem taboru, zaradi tega
je občutek enkraten. Izredno sem se zabavala, ker je bil
program zelo zabaven in hoja nikoli dolgočasna.
_Vodilna zebra
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IZLET STEGA

Trst

Refleksivni gams

Tržaški
pokrajinski
občni zbor
jesen 2017
Ponosna lisica

L

etos se je tržaški steg odločil, da bo kot cilj izleta
stega izbral vrh Tinjana, s katerega se razprostira
očarljiv razgled nad celotno Osapsko dolino do Brega
in Trsta. Izlet se je odvijal v nedeljo, 15. oktobra, v lepem in dokaj toplem jesenskem vremenu. Prisotnost
članov je bila še kar zadovoljiva, čeprav ne polnoštevilna. Program se je začel že v soboto s prenočevanjem
klanovcev in volčičev zadnjega letnika na prizorišču
praznika češenj v Mačkoljah. V nedeljo zjutraj smo
se pred 9. uro zbrali na bivšem mejnem prehodu na
Križpotu pod Mačkoljami, od parkirišča smo potem
krenili proti Ospu, kjer se začne steza, ki pelje do vrha
Tinjana. Vzpon je potekal brez težav, tako da smo ob
11. uri že zagledali tinjanske hiše in cerkvico na vrhu.
Pri cerkvici smo se lahko odžejali in se okrepčali pred
začetkom programa po vejah.
Približno ob 12.30 so voditelji sklicali zbor
in vsaka veja se je napotila na svoj del vasi. Sledil je
namreč obred odhodov, ko je vsaka enota pozdravila
člane, ki so prestopili v višjo vejo. Krdelo je tako pozdravilo 7 volčičev, ki so prestopili v četo. Iz čete pa sta
dva člana prestopila v noviciat. Ko se je končal obred
odhodov, so enote sprejele nove člane. Program se je
zaključil z raznimi igrami in skupinsko sliko pri cerkvi.
Sledil je sestop z vrha. Cesta nas je vodila do Škofij,
kjer je že čakal duhovni asistent Klemen Zalar za zaključno sveto mašo v vaški cerkvici. Sledil je zaključek
na trgu pred cerkvijo približno ob 17. uri. Ocena izleta je nedvomno pozitivna: čeprav je bilo število udeležencev manjše, je bilo vzdušje pozitivno in tudi program je potekal brez težav, tako da lahko rečemo, da
je ta izlet bil dober začetek novega skavtskega leta.
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28. oktobra 2017 smo se tržaški voditelji
SZSO sestali v Boljuncu na pokrajinskem občnem zboru (POZ). Komur ti formalni sestanki niso znani, naj
pojasnim, da je to sestanek članov, ki ga načelnika po
statutu SZSO skličeta vsaj enkrat letno. Na POZ-u pride do pomembnih odločitev in debat, za katere aktivni
volilni upravičenci tudi volimo, zato je toliko bolj pomembno, da se teh zborov udeležujemo. V pokrajinski
občni zbor spadajo vsi vpisani aktivni odrasli člani, to
pomeni da je tudi rover, ki je dopolnil 18 let starosti,
vabljen k sodelovanju. Da se lahko POZ začne, mora
biti zbor sklepčen, oziroma mora biti prisotna vsaj
polovica volilnih upravičencev + eden. Aktivno volilno
pravico imajo le aktivni voditelji, pripravniki in pomočniki. Sestanek se nadaljuje s tipičnim dnevnim redom,
in sicer z izvolitvijo predsedstva, načelniškim poročilom in poročilom stegovodij, predstavitvijo obračuna za
minulo leto in proračuna za tekoče leto ter koledarjem
pokrajinskih dejavnosti.
Letos smo prvi POZ začeli s sprejemom pripravnice Kreativne vidre, Petre Debelis, med volilne
upravičence, ki se je ponosno podpisala v seznam prisotnih.
Kraški steg, ki šteje nad 80 članov, se je predstavil z
zelo spremenjenim organigramom. Ponosna lisica je
sprejela stegovodstvo s Prisrčnobrundajočim volkom
in vodenje krdela, Neskončnogovoreči jelen je prevzel
klan, Praktični galeb s Kabaretskim srnjakom in Barbaro pa četo. Na izletu stega sta se od Sk.Vo.-ja poslovili Dobrosrčna panda in Energični galeb. Ker je bila
maloštevilčnost vodstva na Krasu zaskrbljujoča, so v
pomoč priskočili nekdanji aktivni skavti Tomaž, Elena
in Valentina.
V tržaškem stegu se stanje od lani ni tako
spremenilo. Na skalo posveta je ponosno stopila nova
Akela, Kreativna vidra.
Kar bo naše bralce še zanimalo, je koledarček dejavnosti, ki smo ga predstavili na POZ-u: 25.
2. bo dan spomina (iz DOZ-a), 30. 3. križev pot, 22. 4.
jurjevanje, 5. 5. delavnica za klane (organizira Krog/Il
Cerchio).
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JESENSKI DEŽELNI

OBČNI2017ZBOR
Dobrosrčna panda

J

esenski redni deželni občni zbor naše organizacije se je odvijal v nedeljo,
29. oktobra 2017. Po sv. maši v kapeli Zavoda svete družine smo se premaknili v prostore skavtskega sedeža v Gorici. Načelnika Veseli gams in Dobrosrčna panda sta v govoru podčrtala zahtevno poslanstvo voditeljev, ki so
zgled in duša, katerima sledi cela skupina mladih. Ta odgovornost ne nudi
prestiža, temveč pripravo prenočevanj in taborov, hojo v kroju po gorah, mestih in krajih služenja. V novem skavtskem letu, ko bomo izvolili novo deželno
vodstvo, se bomo še naprej trudili, da bomo ohranjali naše vzgojne vrednote.
Primerno bo treba ovrednotiti trop za usposabljanje voditeljev. Prav tako bo
treba sestaviti nov deželni vzgojni načrt glede na dejanske potrebe voditeljev.
Sledila sta odobritev proračuna za leto 2018 in predstavitev koledarja, nato so se voditelji preizkusili v delavnici o narodnostnih in političnih
vprašanjih v SZSO. Voditelji so, razdeljeni v tri skupine, debatirali o različnih
tematikah. Na koncu je potekala še predstavitev osnutka metodološkega pravilnika za vejo IV in nove spletne strani SZSO.
Posebno slavnosten trenutek je nastopil, ko sta Andrejka Leban in
Nika Cotič prejeli imenovanje. Sledilo je skupno kosilo in zaključek.
17
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PIŠEMO
ZA JAMBOR
ZAČASNI
rezultati
tekmovanja
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FILOZOFIJA SKAVTIZMA

ZA VELIKO IGRO SKAVTIZMA SE SKRIVA
NEŠTETO POJMOV, PEDAGOŠKIH PRINCIPOV,
METODOLOŠKIH PRIJEMOV, FILOZOFSKIH
VSEBIN IN ŠE MNOGO DRUGEGA. NAJ
RUBRIKA NAVDIHUJE IN OSVEŽUJE, KAR
OSTAJA VEDNO MODRO.
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A JE MORDA KDO OD VAS SPLOH
KDAJ POMISLIL, ZAKAJ »SKAVT«?
NEKOČ SMO NA NEKATERIH
MAJICAH BRALI CELO NAPIS:
SEMEL SCOUT, SEMPER SCOUT!
IN STE SE ZAGOTOVO VPRAŠALI,
ZAKAJ RAVNO »SKAVT«!

K

aj je pred več kot sto leti razmišljal Baden Powell,
ko je izbiral besedo za svoje novo gibanje, ki je bilo
sicer na začetku še zelo v povojih, a se je kaj kmalu razširilo po celem svetu in v veliki večini jezikov
tudi ohranilo obliko »skavt«? No, v času BP-ja je beseda »skavt« pomenila »izvidnika«, oziroma natančneje, tistega, ki je bil v vojski poslan ven z nalogo, da
preveri, kje se nahaja nasprotnik in kaj počne (a person, especially a soldier, sent out to get information
about where the enemy are and what they are doing).
S tem pomenom je beseda zabeležena v Cambridge dictionary, ki ga je verjetno BP kdaj pa kdaj tudi
imel v rokah. Iz istega slovarja pa lahko razberemo
še drugi pomen, in sicer »oseba, ki je zadolžena, da
poišče drugo osebo s posebnimi talenti, posebno v
športu ali zabavi« (a person employed to look for people with particular skills, especially in sport or entertainment). Nekaj zelo podobnega najdemo v italijanskem slovarju Treccani, v katerem je zabeležen
prvotni pomen »persona mandata in ricognizione«

(»oseba, ki je poslana v izvidništvo«), ob njem pa
še pomen »scopritore« oz. »najditelj« ob seveda že
razširjenem pomenu »pripadnika svetovnega skavtskega gibanja«. No, slovenski slovarji so v tem
nekoliko bolj skopi in beležijo samo zadnji pomen,
torej »člana mladinske organizacije, ki …«. Lahko
bi sklepali, da slovenski slovarji ne poglobijo tega
pomena zaradi krajše tradicije besede v slovenskem jeziku ali pa so razlogi tudi drugačne narave.
Vseeno pa, ker smo vsi mi poligloti, razumemo, da se
za besedo »skavt« skriva prav poseben pomen, to je
pomen »izvidnika«, »pregledovalca«, »iskatelja«, »najditelja«, torej nekoga, ki opazuje svet okoli sebe, raziskuje okolje, a v prenesenem pomenu tudi tistega,
ki v vsakem človeku išče skrite talente. Nekoga, ki je
torej izurjen, da zna videti okoli sebe in tudi znotraj
posameznih ljudi, ki v vsakem človeku išče in najde
tistih 5 % dobrega in iz vsakega tudi zna povleči ven
to dobro. Ta pomen seveda na dan privre najbolj pri
voditeljih, ki imajo nalogo, da v vsakem svojem varovancu poiščejo, kateri so njegovi talenti, mu jih
pokaže in jih ovrednoti. A popolnoma isto bi lahko
veljalo že za vodnike, ki imajo prav tako nalogo, da
v vsakem članu voda poiščejo to, kar zna delati najboljše, in mu dodeli naloge, da ga ovrednoti. Seveda
isto velja za klanovodje za vsakega novinca in klanovca posebej in rekla bi, da imajo isto nalogo tudi
stegovodje, ki naj poskrbijo, da se znotraj SKVO-ja
naloge razdelijo po talentih vsakega posameznika.
A seveda velja to pravilo prav za vsakega izmed nas:
naj bomo v nenehnem iskanju najprej svojih talentov, a tudi v neprestanem pregledovanju, kateri so
talenti in pozitivne plati vsakega, ki deli z nami našo
stezo življenja ali prehodi z nami samo en del nje.
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Prvi koraki v svet
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jambora...
Rožmarin

Lucija Tavčar

R
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es, veliko let je že mimo, odkar se Jambor ni več
prikazal na mojih policah. No, sem si mislila, opravil je pač svoj ciklus izhajanja, obveščanja, poročanja,
sporočanja, dobre volje, včasih tudi izzval nejevoljo
in nesporazum, a tako pač je. Tudi skavti smo ljudje,
vsak ima svojo glavo, svoj pogled in nenazadnje tudi
svoja zanimanja. Dolgoletna tradicija Jambora je tako
polagoma prehajala v zaton, na moje police je tu pa
tam pristopical še Skavtič, ki ga ureja mladi rod skavtov iz Slovenije. A ker so slovenski bratje skavti „zelo
odprti in radodarni“, so tudi naši SZSO ponudili svoj
kotiček, tako da se je od časa do časa vendarle oglasil
kak skavtič iz naših zamejskih vrst in s svojim zapisom
o delovanju opozoril, da tudi v zamejstvu še vedno živi
skavtski duh, saj želimo skavti v našem prostoru „stati
inu obstati“. In minilo je še nekaj let, pa je tudi v Skavtiču zamrl glas o zamejskem skavtizmu. O delovanju
naše organizacije lahko še vedno prebiramo novičke v
našem dnevniku in tedniku, tako da tudi starejši skavti lahko pozorno sledimo vsem pustolovščinam, ki jih
mlajša generacija doživlja v okviru organizacije.
A ker se današnja družba nenehno vrti v spirali raznoraznih sprememb, je jasno, da se tudi skavtizem ne more izogniti temu ritmu novosti in različnih pogledov na delovanje. No, in če stopim le korak
v preteklost, to je v ‘70 leta in ‘80 leta, se mi kot na
filmskem platnu zavrtijo spomini, sicer prekriti s prosojno tančico, ko je Jambor ždel tam na kupih v Mari-

jinem domu na ulici Risorta in čakal, da smo voditelji
le prilazili do štartne postojanke in si kar sami prisvojili število izvodov, določenih za vsak vod, ga nato
razdelili na sobotnih sestankih, si ogledali umetniško
izrisano naslovnico in sploh vse ilustracije, prekrite s
prefinjenim humorjem, za kar je v prvih časih poskrbel
naš Marino. Spomini pa se vijejo dalje, o kakih računalnikih se nam takrat še sanjalo se ni, zato pa smo
v svojih vrstah premogli odlično tipkarico Silvijo, ki je
mesec za mesecem skrbno pretipkala vse članke na
matrice, dobri stari ciklostil pa je nato opravil svoje nadaljnje delo.
In glej, po e-pošti sem pred meseci dobila
vabilo s prošnjo, da bi tudi odrasli skavti imeli svojo
rubriko v prebujajočem se Jamboru. Aha, marsikomu
se toži po skavtskem glasilu, mi je kar tako prišlo na
misel, in so se domislili, da le ni prav, če bi Jambor
šel popolnoma v pozabo. Morda bo med nas prišel
le za kratek čas, morda nas bo le enkrat ali dvakrat
predramil iz spanja, ne glede na to, kako bo nadaljeval svojo pot, mu srčno želim, da bi se še kdaj
oglasil v naših vrstah. S tem namenom sem tudi jaz
prisedla k računalniku in zabeležila nekaj bežnih
spominov iz zgodovinske preteklosti Jambora, ki je
predstavljal mali kamenček v mozaiku naše mladosti.
Glavni urednik Ivo je okrog sebe zbral kar veliko mladih skavtskih sil, ki so skrbele za tisk in spenjale posamezne liste, tako da je Jambor vsak mesec za-
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ZGODBOVINA
JE NAKLJUČJE, DA SE RIMA S “POPKOVINA”?
ODRASLI SKAVTI NAM BODO VSAKIČ
PREDSTAVILI ZGODBO. ENO TAKO O SZSO-JU,
DA BOMO VEDELI, OD KOD PRIHAJAMO IN KAM
RASTEMO.

dihal v estetsko privlačni obliki. Od prvih bolj preprostih številk se je nato razrastel v kar zajetno glasilo in
dejansko postal nositelj vseh skavtskih novic, sporočil,
dejavnosti in seveda še mnogih dovtipov za smeh in
dobro voljo.
Pot spominov se vije dalje ... Na obzorju se je
kot urednik pojavil Marko in tako je lahko Jambor nadaljeval svojo pot med bralce. Morda pa je bilo takrat
urednikovo delo nekoliko težje, spominjam se, kako je
dolgonogi Marko kar letal po šolskem hodniku na Vrdelski cesti za mlajšimi sodelavci, jih neprestano spodbujal, naj se kaj oglasijo na ulici Risorta, kajti čaka
jih delo pri Jamboru. Navihani Fifi, nekoliko bolj stoični
Mitja pa še marsikdo drug so uredniku belili glavo, zagotavljali svojo „neobhodno potrebno“ prisotnost, a ob
določeni uri se je naš urednik marsikdaj znašel sam
in se tako v svoji vpijoči osamljenosti lotil dela. Pa so
prikorakali kako uro pozneje še neizbežni pomočniki,
si takoj zavihali rokave in marš na delo, se s potuhnjenim humorjem opravičevali za zamudo, a bili tako simpatični, da si urednik ni mogel sploh privoščiti kakega
izpada jeze, saj so ga pošteno spravili v dobro voljo. In
Jambor je redno priplul med bralce, čeprav včasih po
kar razburkanih vodah.

A kaj hočemo, Urh, Zahar in Zaflavčič so bili
prav prisrčni in nepozabni junaki, ki so svoje pogovore
in načrte beležili kar pri Noncolu in jih pozneje seveda vključili v svojo rubriko Jambora. Celo svojo rubriko
so premogli ti „nepridipravi“! Občutek imam, posebno
zdaj, ko sem že v letih, da je njihova rubrika prešla v
nepozabno zgodovino Jambora, saj se jih starejši skavti v naših pogovorih vedno radi spominjamo.
Uredniški odbor je pozneje prešel v roke
mlajše generacije, ki danes predstavlja srednjo generacijo, oblikovno je Jambor spremenil svojo podobo,
nastopila pa je tudi doba računalništva, kar je nedvomno olajšalo delo. Še vedno pa je ostal naše skavtsko glasilo, nas razveseljeval z rubriko „ipse dixit“,
nam razsvetljeval možgane s križankami, nam poročal
o delovanju, skratka bil je NAŠ.
A kot se marsikdaj zgodi v medijskem svetu,
se je tudi Jambor vedno bolj poredkoma prikazal na
naših policah, dokler ni pred leti popolnoma usahnil.
Ob tem nisem začutila posebnega obžalovanja, saj
ima skavtska organizacija svojo spletno stran, pa sem
si mislila, če želim kaj povohati v skavtsko delovanje,
prisedem k računalniku, pritisnem na gumb in že sem
obveščena o dogajanju v skavtskih vrstah. Pa vendar,
glasilo je le nekaj drugega!
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SLUŽITI

in
Hinko Smrekar
Karikatura Ivana Cankarja

V

ZA KATALONIJO
IN
ZA EVROPO

zgodovinsko nostalgičnem obujanju spominov in okroglih obletnic bo letošnje leto seveda
še enkrat (in tokrat zadnjič) posvečeno obujanju
100-letnice prve svetovne vojne in njenemu zaključku. V letu 1918 vojne vihre pri nas ni bilo več,
saj jo je do reke Piave oktobra 1917 odnesel »čudež
pri Kobaridu«, nakar sta avstro-ogrska vojska in cesarstvo razpadla.
Zato bi v želji po iskanju okroglih obletnic
veljalo biti pozornejši še na nekaj drugih elementov.
11. decembra letos bo na primer 100 let, odkar je
umrl Ivan Cankar. Da, Cankar, ki je bil največji slovenski pisatelj in po mnenju mnogih skupaj s Prešernom največji slovenski literat. Cankar, ki je s črticami
ovekovečil lik matere in ki je s svojim ustvarjanjem
postavil slovensko slovstvo v takratnih dinamikah
modernizma ob bok Kafki, Joyceu in drugim ustvarjalcem. In to je vse znano. Morda nekoliko manj znana
pa je drugačna Cankarjeva plat, ki je v perspektivi
okrogle obletnice močno povezana z nami. Cankar
je bil politično in družbeno-angažirani človek. Če je
v njegovih literarnih manifestih s politično noto (Hlapec Jernej in njegova pravica, Hlapci, Kralj na Betajnovi) svoje ideje o socialni pravičnosti zavil v skepso
in pesimizem, lahko v njegovih nastopih v živo in v
političnih nagovorih najdemo nek povsem drugačen
naboj, prežet s spodbudnimi besedami (o tem je v
različnih slovenskih medijih veliko pisal komentator
Dejan Steinbuch).
To nas zanima predvsem iz dveh razlogov.
20. aprila 1918 je Cankar imel enega svojih zadnjih
javnih nastopov v Trstu, ki je bil takrat še (zadnje
mesece) del avstro-ogrskega cesarstva. Govoril je v
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Navihani tiger

Prvič, torej: Cankar je v Trstu rad nastopal.
Skupno je od leta 1907 do 1918 v »mestu v zalivu«
slovenske rojake nagovoril sedemkrat. Trst je (s
citatom pisatelja in ljubljanskega župana Ivana Tavčarja) med drugim poimenoval za pljuča slovenstva,
ki omogočajo srcu – Ljubljani – da utripa. Preroško
je Cankar te besede izrekel le dve leti pred tem, ko
so v povsem drugačnih okoliščinah in v okviru druge
države (kraljevine Italije, v kateri fašizem še ni prišel
na oblast) fašistične milice pod vodstvom škvadrista
Federica Giunte požgale Narodni dom. Skratka, zanimivo je, kako je Ljubljana obravnavala Trst še pred
dobrim stoletjem. Seveda, potem je leta 1920 prišla
Rapalska pogodba in 34 let kasneje še Londonski
memorandum ... in s temi pljuči ni bilo več nič.
Takrat (leta 1918) so bile razmere na slovenskem drugačne. Primerljive morda samo še z
obdobjem pred osamosvojitvijo, leta 1991. In na tej
točki še drugi del Cankarjeve misli, ki ga je mogoče
močno aktualizirati. Vprašanje narodnosti, ki je danes v ospredju predvsem zaradi Katalonije. Zgodovinsko je Cankarjev govor treba postaviti v obdobje
konca prve svetovne vojne in prebujanja narodne
identitete. Cankar je spregovoril slabo leto po majniški deklaraciji iz leta 1917, ko so južnoslovanski
narodi v avstro-ogrskem državnem zboru predstavili
program združitve v avtonomno enoto. Narodnost
je imela za politika Cankarja skupaj s socialnim
vprašanjem pomembno mesto. V Trstu je med drugim dejal:

»Nikdar se še ni naš slovenski narod tako visoko, tako sijajno razmahnil, kakor v teh zadnjih
dveh letih vojne. Dokazal je vsemu svetu, da je
zrel za svobodo, zrel za lasten svoj dom«.
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RAZGLEDNA TOČKA

In to narodno držo je Cankar ohranil tudi v
skepsi do ideje novonastajajoče SHS, ko je uvidel,
da bi tudi v tem konceptu države enakopravnost narodov ne prišla do izraza.
Cankar je sposobnost samostojnosti Slovencev
zagovarjal 70 let prej, preden so to spoznali sami Slovenci
in ves svet. Od Cankarjevega govora do osamosvojitve je preteklo 70 let. Spremenil se je svet, potrebno je bilo počakati konec t.i. »kratkega stoletja« in
padec berlinskega zidu. In potrebno je bilo počakati
na ponoven (čeprav kratkotrajni) trenutek enotnosti.
Katalonci to Slovencem zavidajo, ker sami doslej
še niso ujeli zgodovinskega vlaka. Tudi v današnjih
razmerah bo to zelo težko, kljub temu da so bili že
zdavnaj (s Cankarjevimi besedami) »zreli za svobodo,
zreli za svoj lasten dom«. To so dokazali s politično
organiziranostjo (katalonskimi strankami), institucionalno ureditvijo (katalonščina na primer v Kataloniji
daleč prednjači pred španščino na vseh nivojih) in
ekonomskim stanjem (Katalonija je najbogatejša regija v Španiji). Vseeno pa se potrebne okoliščine še
niso poklopile. Za Slovenijo je bilo ob osamosvojitveni enotnosti (ob 88-odstotni udeležbi na plebiscitu
je za samostojnost glasovalo več kot 90 odstotkov
ljudi) ugodno tudi mednarodno okolje. Na priznanje
samostojne Slovenije je blagodejno vplivala klima
padca berlinskega zidu: v tem duhu je demokratično
Slovenijo podprla Nemčija Helmutha Kohla. Zelo pomembno je bilo za Slovenijo tudi priznanje papeža
Janeza Pavla II, ki je na projektu padca socialističnih
avtoritarnih sistemov delal že vsaj dobro desetletje
pred tem z vsestransko pomočjo demokratičnim
reformnim težnjam naklonjenega sindikata Solidarnošč na Poljskem. Sveti sedež in Nemčija sta za seboj povlekla tudi EU in vse druge svetovne velesile, ki
so bile takrat skeptične.

SE SPOMNIŠ OBČUTKA, KO SI NA SVET
POGLEDAL/A Z VRHA GORE? RAZGLED TI JE
PONUDIL DRUGO PERSPEKTIVO, MORDA TI
JE DAL OBČUTEK CELOTE, KI SE JE NAENKRAT SESTAVILA IZ DROBCEV ŽE VIDENE
POKRAJINE. TRUDILI SE BOMO, DA BI BILE
POGLOBITVE O AKTUALNIH TEMAH V TEJ
RUBRIKI PRAV TAKE.

Katalonija kljub »zrelosti za svobodo« danes ne more računati na podobno ugodne okoliščine.
Prvič, ker je notranje razdeljena. Na decembrskih volitvah so stranke, ki odkrito podpirajo odcepitev od Španije, dobile večino, a zelo tesno. Drugič,
v katalonskem primeru danes ni zunanjih okoliščin,
ki bi bile naklonjene odcepitvi. Mislim na avtoritarno
in nedemokratično držo Španije, njenega premiera
Rajoya in kralja Felipeja. In mislim predvsem na zelo
pasivno vlogo EU (tudi Slovenija se pri tem nikakor
ni izkazala). Evropa, ki ima v posamičnih narodih
svoj temelj, na katalonskem primeru zanika svoje
korenine, ker se boji novih Katalonij. Evropa ostaja
pasivna, ker se s problemom vseh Katalonij (Škotska, Baskija, Severna Irska in številne druge) ni znala pravočasno soočiti. Namesto da bi ostala Evropa
narodov, je postala Evropa (togih) držav, ki imajo še
vedno hude težave s samobitnostjo narodov. In ravno kratko 20. stoletje nas je naučilo, da so (umetne)
državne meje zelo krhka in potencialno eksplozivna
zadeva.
CANKAR PA JE PRED 100 LETI GOVORIL O NARODU.
IN O NJEGOVI SAMOBITNOSTI. REKLI BI LAHKO, DA JE BILO TO
VIZIONARSKO. A KAJ, KO SE TO VIZIONARSTVO NAJVEČKRAT
URESNIČUJE SAMO OB SREČNIH OKOLIŠČINAH. TEGA VIZIONARSTVA ŽAL EVROPA ŠE NI RACIONALNO OSVOJILA.
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Pot, skupnost, služenje.
Krščanska, skavtska in
državljanska izbira.
To so pojmi, s katerimi

se klanovci redno
spopadajo na svoji poti.
A z njimi se srečujejo
tudi drugi ljudje. Osebe,
ki niso vedno skavti,
a s svojimi izbirami in
odločitvami vsak po
svoje nekako nosijo

JERNEJ
ŠČEK

“RUTO OKOLI SRCA”

Z RUTO OKOLI SRCA

Stopiti na pot je
drzna in
plemenita izbira
Energični galeb

N

a sončno zimsko jutro me je Jernej Šček sprejel
na svojem domu v Slivnem, kjer živi z ženo Petro.
Da je Jernej profesor zgodovine in filozofije na liceju
Prešeren v Trstu in da svoj poklic živi kot svoje poslanstvo, spoznaš, takoj ko začne pripovedovati, a tudi gorništvo ima v njegovem življenju prav posebno mesto.
Čeprav je bil prvotni namen prav pogovor o poti, brez
filozofije res ni šlo. Kava je dišala in misli so same od
sebe stekle ...
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_jernej, za začetek, ko greš v gore: tuna,pašteta ali šalam?
Pašteta, brez dvoma. Žal ne več Gavrilovič, ker ni (še)
brezglutenska. Če pa govorimo o teh prehrambnih
navadah, so me hribi naučili, kako zelo važno se je
pripraviti na dan z enim slanim krepkim zajtrkom, pa
čeprav sredi noči.
_gorniški čevlji nad ali pod gležnji?
Učbeniško nad gležnji, brez dvoma, ker je ta visoki
gojzer nujen za varen in suveren vstop v visokogorje.
Zdaj, zakaj govorim učbeniško? Z izkušnjami

in s cilji, ki si jih izbiraš, se lahko pojavi uporaba nizkih.
Jaz uporabljam v veliki meri nizke plezalne, predvsem
za pristope in zavarovane plezalne poti (ferate). Potem
kilometri sami pokažejo … To je tudi ena lepa lekcija
hribov –
ne rabi pridigati, pokaže pot sama, dovolj je le malo
počakati … (smeh)
_zakaj hodiš v hribe?
Grem malo iz nekega principa discipline, grem iz vzgojnega razloga. Da se ne bi preveč posedel v tej hipertehnološki civilizaciji. En razlog je ta dinamika pričakovanja, ki ji jaz pravim odhajanje in prihajanje, to je
stalno prisotno. Kdor hodi v hribe, to pozna: ko smo
tu (v dolini, družbi), hočemo biti tam (v gorah, samoti,
naravi) in obratno. Ta duhovni princip je pri meni zelo
močen in je tudi najtežja stvar, ker si vsakič, vsako
noč, ko si dam budilko, rečem, da bi bilo dosti lažje,
če bi ne šel. Ampak to iskanje, nikdar zaključeno in
nikdar rešeno in nepotešljivo, ne iskanje dosežkov,
žigov, kopičenja, to ni ena osvajalska igra. Gre za proces, eno pot iskanja, raziskovanja, radovednosti. In
to izhaja tudi iz mojega študija ... Pravim, da je edina
rodovitnost, edina rast tam, kjer se človek ne ustavi.
Seveda to zahteva in povzroča tesnobo, napor, delo,
ampak čutim klic neke notranje dolžnosti.
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_te stvari, ki jih praviš, so dejansko zelo blizu skavtski metodi. skavti smo na poti, na poti odraščanja, ampak istočasno smo fizično na poti. ena italijanska skavtska pesem celo
pravi, da skavtizem pride skozi stopala. kaj vse po tvoje
človek vpije skozi stopala?
V tem je hoja, t.j. stopanje korak za korakom, najbolj
počasna dejavnost, kar jih je. (smeh) Najbolj neuporabna, najbolj nekoristna dejavnost kar jih je, je hoditi. Ne prideš nikamor, je počasno, je utrudljivo …
Kaj sem želel povedati? Ta izbira – ker to je neka
izbira, je danes velika alternativa v družbi, v kateri
živimo. Zato govorim tudi o vzgojnosti. Vzgojnost je
tam, kjer pogledaš, kako je mogoče razmišljati, delati, torej živeti drugače. Danes nam manjka vera ali
utopija, da je mogoče nekako drugače. Evo, in ta pot,
stopiti na to pot, se ukvarjati z nečim, kar presega
logiko koristi, unovčljivosti, učinkovitosti, denarja, kapitala, je ena zelo plemenita zadeva. In da pridem
do telesa ... vedno pravim – gorništvo ni fitnes. Ne
hodimo v gore, da bi narcistično urili naše bicepse
itd. Brez določenih telesnih zmogljivosti seveda ne
prideš nikamor, gre za stalno dialektiko med duhom
in telesom, ampak ta začetni vzrok tega delovanja ni
telesna, temveč duhovna osebnostna narava. Eno z
drugim gre skupaj.
_na radiu trst a si vodil avtorski niz oddaj »od višine se zvrti« o gorniški literaturi. če ob koncu tega sklopa povlečemo
črto, so vsi ti avtorji imeli kake skupne poteze?
Neki skupni imenovalec bi lahko bil nemir, ki polni
in gradi življenje in ni nujno negativen. To, da znotraj tebe nekaj vre, se nekaj dogaja in te poganja naprej, tudi v težave, mnogo od teh zgodb se ni končalo
dobro. Druga zadeva pa je malo problematizirati te
predsodke, ki se jih ima o gornikih kot o ljudeh, ki
iščejo nesrečo, ki se skušajo počutiti živi tako, da hodijo po robu smrti. To ne drži in če sem se že naučil
kaj iz vsega tega branja, je to, da se na tej poti razvoja gornika, ko enkrat postaneš bolj izkušen, čutni
prag premakne. Se mi večkrat dogaja, da pokažem
razglednico z gora, z grebena recimo, po katerem gre
ozka steza. Pokažeš nekomu, ki ni bil nikdar v hribih,
in reče, kaj si nor, bi lahko padel! To je preveč poenostavljeno. Zato imam tudi težave razlagati o lepotah
tega sveta. Jaz sem začel na Nanosu kot vsi. Korak
za korakom. Največji alpinisti niso začeli na Everestu.
To je zelo pomembno razložiti. Gorniki so razumni ljudje, tehtajo svoje odločitve, nočejo tvegati, se tako
rekoč izogibajo nevarnostim in oklepajo življenja.
Zato je pomembno vzgajati v gorniško kulturo, da se
pokaže ljudem, da ne smeš iti na Triglav tja v en dan,
simbolno rečeno. Treba je postopoma rasti, nabirati
znanja, spretnosti in s tem se čutni prag premika.
_kako je s sopotniki v gorah?
Eno je plezalska naveza, si v dveh in tam si res izpostavljen. Ampak tudi v skupini so gore zelo fajn, ker
intenzivirajo izkušnje. Dovolj sta dva dneva in je, kot
da bi bil v dolini en mesec. To je zelo lepo. Zelo hitro
in na nek način globoko, čeprav na drugi način površno, se srečaš z drugimi.

_večkrat se pri skavtih pogovarjamo o veri, religiji in filozofiji. včasih se te termine malo zameša … bi nam lahko
kot profesor filozofije in zgodovine na kratko razložil?
Vera, credo, je neki odnos, relacija zaupanja, se
meni zdi. Vera pomeni pustiti, da te nekdo nekako vodi oziroma pustiti, da ti nekdo tudi pomaga.
In je tudi to zelo izven mode. (smeh) To ti govorim
kot nekdo, ki ve, kaj pomeni razsvetljenska logika.
Vera je v tem zelo antifilozofska. Razsvetljenstvo,
kot morda višek zahodne misli, vzgaja ravno obratno, da se bomo osvobodili, ko bomo stopili na svoje
noge in bomo, kot on reče, stopili iz nedoletnosti,
tako da se ne bomo pustili voditi od raznoraznih
tutorjev, vodnikov, Kant bi rekel dušebrižnikov,
zdravnikov, generalov. Religija lahko po mojem pomeni dvoje. Eno je hiša, institucija, Cerkev z veliko
začetnico, ki povezuje vernika z bogom. In drugič
religija pomeni tisto lepilo, ki povezuje vernike med
seboj v neke vrste skupnost. Tako si jaz to razlagam.
Vprašanje, kaj je filozofija, je zelo težko. Etimološko
izraža filozofija tudi neke vrste ljubezenski odnos
do resnice, do modrosti, pomeni željo iskanja, raziskovanja stvari takih, kot so. Iskanja resnice, vednosti, spoznanja. Za to osnovno filozofsko gesto so
potrebne tri stvari: čuditi se, kar pomeni, da hočeš
vedeti, zakaj so stvari take, kot so; dvom, da se ne
zadovoljiš s predpostavkami, odgovori, dokončnimi, absolutnimi resnicami in spraševanje, to so tri
osnovne sestavine.
_lahko rečemo, da je vera neka filozofija?
Pri filozofiji gre za neki poskus razumskega, racionalnega razumevanja, raziskovanja, argumentiranja, vprašanj, iskanja odgovorov. Odnos med
filozofijo in vero je zelo zanimiv in eden izmed
mojih najljubših avtorjev je Avguštin. Avguštin prav
raziskoval ta odnos, ker je vera v svoji osnovi, kot
smo rekli, antifilozofska gesta. To, da se ti prepustiš nekomu zato, ker vanj verjameš, mu zaupaš,
ker ga ljubiš in tako dalje, je v osnovi antifilozofska
gesta. Vera kot dogma je antifilozofska. Kje je problem? Da se nobena vera, če je res prava, s tem ne
more zadovoljiti. Vsaka vera, če je res prava, hoče
vedeti, kaj ali kdo je to, v kar veruješ. Torej takoj
nastopi to, kar je filozofski ornamentarij: spraševanje, dvom, iskanje odgovorov in na neko način
gradnja neke filozofije. Tu je treba razlikovati med
krščanstvom kot vero; v smislu razodetja kot vera,
razodeta resnica – kar je antifilozofija. Ampak, kot
nas Avguštin uči, ima krščanstvo in verjetno vera
nasploh, znotraj sebe ta filozofski moment, ki nastopi zelo kmalu in pravi, da ni dovolj, da jaz ponavljam neke formule. Jaz hočem vedeti, kaj je to, v kar
verujem. In papež Frančišek in še marsikdo drug so
revolucionarji prav zato, ker opozarjajo na to, kar
sva ravno rekla. To, da se v cerkev ne hodi zato,
da bi sosedje videli, da si bil in se potem govori o
letini krompirja, o tem, kako so grozni sosedi. To ni
nobena vera. To ni ne vera ne filozofija.
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_za konec, kakšno knjigo nam svetuješ za na pot?
Začnimo s Slovencem, predlagal bi Tadeja Goloba,
sicer tudi alpinista, njegov nagrajeni roman Zlati zob.
To je mladinska literatura, ki se dogaja v Logu pod
Mangartom, pustolovska zgodba o naših primorskih
ljudeh. Sicer bi predlagal avtorja, ki žal v slovenščino
ni bil preveden, Maura Corono, furlanskega pisatelja,
alpinista in kiparja lesa, ki je izdal preko 20 del. Katerokoli njegovo delo razkriva svet, ko sta človek in narava živela složno in na katerega smo pozabili. Potem
pa še francoskega avtorja Jeana Gionoja, knjigo Mož,
ki je sadil drevesa. To je pravljica za odrasle in govori
o nekem francoskem pastirju, ki si je kot življenjsko
nalogo zadal to, da bo vsak dan posadil nekaj dreves.
Tako, ta je nekako proti apatiji in proti tudi temu problemu današnje družbe, ki mu jaz pravim odčaranost,
to, da ne verjamemo več v stvari. Ne verjamemo, da
je mogoče karkoli narediti, spremeniti. Jaz mislim, da
rabi, predvsem mlad človek, malo otroštva in tudi čas,
da sanja in živi v domišljiji. Tako, seveda pa je dobrih
knjig malo morje.
Marko Puc

„ … MOJ NAJLJUBŠI
KOTIČEK JE DOLINA
BELIH VOD, „RIO
BIANCO“, TO JE
PREČNA DOLINA
JEZERSKE DOLINE
MED RABLJEM IN
NEVEJSKIM SEDLOM
OZIROMA SEDLOM NA
ŽLEBEH. NA SEVERNI
STRANI VIŠEVE
SKUPINE JE EN BIVAK,
BIVACCO GORIZIA
IN OKOLI JE EN TAK
ANFITEATER Z VISOKO
BELO ŠPICO, TRBIŠKO
KRNIŠKO ŠPICO,
MALO IN VELIKO
LOJTRCO ITD. TAM SO
LEPE PLEZALNE IN
GORNIŠKE POTI.

NAJRAJE TAM PRENOČIM
SAM ...”
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"Vse to je moje življenje. Pot, ki ne pripelje nikamor
drugam kakor na naslednjo pot in ta zopet na naslednje
razpotje. Brez konca. Svoboda v najpopolnejšem pomenu
besede. Obsojen sem na svobodo, tako svoboden, da med
množico ljudi, ki me imajo radi, in med tistimi, ki me ne
marajo, ostajam sam. Sam s svojimi željami, sanjami,
hrepenenji, in sam na svoji večni poti."
Nejc Zaplotnik, Pot (Mladinska knjiga, 2009), str. 9

Lucija Tavčar

KORAKI NA POTI
VSAK KORAK NA POTI JE POMEMBEN, SAJ NAS PRAV VSAK PELJE DALJE.
A NEKATERI KORAKI SO
ŠE POSEBNO POMEMBNI.
VESELI BOMO, ČE BOŠ Z NAMI DELIL/A UTRINEK, MISEL ALI OBČUTKE OB
KORAKU, KI JE V TEBI PUSTIL SLED.
S TABO BOMO RASLI TUDI MI, VSI.
27
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VEDNO PRIPRAVLJENI

?

?KAKO

SE LOTIM
?
DUHOVNE MISLI

?

Nepredvidljivi orel

Jasna Košuta

Kaj pa naj povem?
In spet je tukaj trenutek, ki se ga skušamo
izogibati. Naj bo to zaključek sestanka ali
pa trenutek pred obrokom ...

... kdo bo povedal duhovno misel?
Kaj pa me pri tem sploh straši?
Je to dejstvo, da povem nekaj stavkov pred
skupino prijateljev?
Se ne znam izražati?
Ne vem kako začeti, kaj naj sploh povem?
A sploh znam sestaviti molitvico?
Najbolje je, da obmolknem, se zaprem vase.
Kaj pa zdaj?
Voditelj že pogleduje po nas in jaz se skušam
izogniti njegovemu polgedu.
Kaj pa če se potrudim in kljub strahu vendarle
stopim korak naprej in začnem?
28

Kako naj sestavim svojo molitev?
Zavedati se moram, da me molitev nagovarja v celoti.
Niso to le besede, ki izhajajo iz mojih ust. Pri
molitvi moram vključiti svoje celotno telo, kajti tudi to
hvali Boga skupaj z mojo dušo. Tudi preko telesa
doživljam svoje okolje in preko telesa kažem okolju,
kaj se v moji duši dogaja. Hrup okolja naj za tiste
trenutke, v katerih pogledam vase, utihne. In že imam
pred seboj lepo paleto misli in čustev, s katerimi lahko
»narišem« molitev.
Začnem z znamenjem križa, torej se
prekrižam. Nadaljujem z nagovorom, pozdravom
(Bogu, Mariji, ...tistemu, ki ga želim nagovoriti) in povem, za koga ali kaj želim moliti. Pri tem opišem, kje
sem, kaj sempočenjal (ali kaj bom še naprej delal).
Končno nastopi tisti del molitve, ko izrečem svojo željo,
prošnjo ali zahvalo, odvisno pač od tistega, kar me je
spodbudilo k molitvi. Zaključim tako, da preusmerim
pozornost zopet na Boga (npr. »po Kristusu, našem
Gospodu« ali čemu podobnemu). Na koncu pa naj ne
manjka »amen«, za kar itak vsi vemo, da pomeni »tako
je«. Sledi pa spet znamenje križa.
Kakšno pa naj bo besedišče? Jezik molitve
naj bo tebi najbolj ustrezen, le tako bo lahko molitev
pristna ...
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KAM GREMO POGLEDAT, ČE ČESA NE VEMO?
NA WIKIPEDIJO SEVEDA!
NAJ VAM BODO POGLOBITVE V TEJ RUBRIKI V POMOČ
NA SESTANKIH, TABORIH IN DRUGIH SKAVTSKIH
DEJAVNOSTIH.

PRIMER IZ SKAVTSKEGA ŽIVLJENJA
Vod medvedov je na taboru dežuren za duhovnost. Tema tabora so indijanci, duhovnost je
ta dan
posvečena zaupanju, na dnevnem redu pa so
športne igre.
Voditeljica, ki je odgovorna za duhovnost, jim v
pomoč da navodila ter ponudi sledečo misel v
navdih, ki so jo prebrali v glavnem zboru:

„Blagoslovljen mož, ki zaupa v Gospoda in
Gospod je njegovo zaupanje, beremo v svetem pismu. Tudi v skavtskih zakonih omenjamo zaupanje, saj si skavt šteje v čast, da si
pridobi zaupanje. Kaj ti pomeni ta skavtski
zakon? Se v svojem vsakdanu in pri skavtih
obnašaš kot aupanja vredna oseba? Znaš
zaupati drugim, tudi ko si pod pritiskom? Ali
zaupaš v Boga? Kaj ti pomeni to zaupanje?“

Vod medvedov se usede v šotor in skuša
upoštevati vsa navodila voditeljice. Danes se
želijo res potruditi, saj le za kako točko zaostajajo od vodilnega voda koal.

„Bog, indijanci smo se danes urili v streljanju z lokom, plezanju in veslanju v reki.
Vsak vod si želi zmagati, tako tudi mi in zato
smo se nekateri jezili na mlajše, ker nismo
verjeli, da bodo dovolj dobri. Namesto jeze bi
bila prijazna beseda in vzpodbuda s strani
nas starejših gotovo bolj učinkovita. Daj
nam moči, da bi znali zaupati v svoje mlajše
brate, jih vzpodbujali in jim bili v zgled. Naj
bo slava Očetu in Sinu in Svetemu duhu.“

NAVODILA
- začni s pozdravom
Bogu, Jezusu, Mariji,
Sv. Duhu, svetniku
- v sklopu teme in programa tabora/srečanja/sestanka poskusi odgovoriti
na vprašanja, ki se porodijo iz teme duhovnosti
tistega dne/ bližajočega
se praznika

- oblikuj svojo željo, zahvalo. Porodi se lahko iz
kakega dogodka, ki se je
pripetil ali pa je lahko bolj
splošna.

- zaključi s križem.
„Amen.“ Tako bodi.
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Prebrisana sova

KAKO

SI IZDELAM PREPROSTO NETIVO

Ste kdaj hoteli zakuriti ogenj in vam ni uspelo? Ste pri tem
porabili ves papir, s katerim ste razpolagali, da ste bili
pripravljeni žrtvovati celo skavtske pesmarice, priročnike ali
zvezke? Če je to vaš problem, imamo pravo rešitev!
Pri kurjenju ognja potrebujemo poleg drv in dračja tudi netivo.

Kaj pa so netiva?
To so lahko vnetljive snovi, ki jih uporabljamo za
netenje ognja, kot so suhi deli rastlin, ki jih najdemo
v naravi, pa tudi papir, bencin, petrolej, magnezij, špiritne kocke (ki jih verjetno bolje poznamo pod imenom
»diavolina«) ipd.
Skavti načeloma ne uporabljamo nevarnih
netiv in se raje izogibamo kupljenih. Ko v naravi
ne dobimo primernega suhega netiva ali vnetljive
smrekove smole, ponavadi žrtvujemo to, kar imamo s
seboj.

Najpogosteje se poslužujemo papirja, papirnatih robčkov, toaletnega papirja, časopisa ipd. Slednja pa niso najprimernejša netiva, zato bomo danes
spoznali, kako lahko v nekaj minutah sami pripravimo
preprosto netivo, ki bo več minut dobro gorelo tudi v
slabih vremenskih razmerah.

Potek izdelave

1. V konzervo damo vosek in ga
stalimo na gorilniku (vosek se
stali pri temperaturi 45o).

2. V posodo namočimo
bombažne blazinice.

Kaj potrebujemo?
► gorilnik
► sveče
(oz. vosek)

► staro kozico
3. Prepojene blazinice
položimo na podlago,
dokler se ne dobro
posušijo.
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(ki jo lahkopo uporabi odvržemo) ali - pločevinasto

konzervo
► bombažne blazinice
► podlago

(aluminijasto folijo, papir za
peko ipd.)
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„FANT SAM VE, KJE ŽELI NAPREDOVATI“ JE PRAVIL BP.
A TO VEDO TUDI DEKLETA IN PRAV VSI IZVIDNIŠKI VODI, KI
SI NEKAJKRAT LETNO IZBEREJO PODROČJE, DOLOČIJO CILJ,
NAREDIJO NAČRT IN IZVEDEJO PODVIG, S KATERIM ŽELIJO
POSAMEZNO ALI SKUPINSKO RASTI.
NEKATERI PODVIGI SE ZAKLJUČIJO S PISNIM IZDELKOM NA
DANO TEMO, DRUGI S PISNIM POROČILOM, V RUBRIKI BO
PROSTOR ZA VSE!

PODVIG
VODA pand
KRAŠKI STEG
DECEMBER 2017
Nicole Smeraldi
_Sončna panda
Neža Gruden
_Pravljična panda
Martina Sosič
Mateja Martini
Nataša Močnik
Ksenija Štekar

ČLANEK O
ZNAKOVNEM
JEZIKU

Slovenski znakovni jezik (SZJ) je
državno priznan jezik namenjen gluhim in
naglušnim osebam, pa tudi njihovim tolmačem
in učiteljem.
SZJ je v uporabi že od leta 1830,
slovenska vlada pa ga je priznala komaj leta
2002 z uveljavitvijo zakona s pravicami za
gluhe. Uporablja se pri pogovoru, predavanjih in
na univerzi za pedagogiko in surdopedagogiko.
Poznati znakovni jezik je dobro, ker lahko
vzpostavljamo stike z gluhimi in naglušnimi
osebami, ki se tako počutijo varnejše.
V Sloveniji je ponudba zelo obširna:
obstajajo tri ustanove, ki poučujejo SZJ gluhe.
Nahajajo se v Portorožu, Ljubljani in Mariboru.
Za tolmače je v Ljubljani pedagoška fakulteta
za pedagogiko in surdopedagogiko.
Na spletu je slovenska vlada objavila
slovar SZJ.
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OGENJ

LJUBEZEN
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STRIC

MODER-A-O
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Križanka

Podvig PANDE 2017 Reši in zabavaj se!!
1
2
3

4
5
6

7
8
9

10

Vodoravno

Navpično

3. Skavti ga imenujemo BP, druga kratica velja za...
6 . Skavt mo ra bit čist v mislih, besedah in...
9 . Po leg vo zlo v, katero je o sno vno znanje v pio neristiki?
10 . Kdo varuje tabo r po no či?

1. Katera je zadnja beseda 5. zako na IV?
2. Kdo brani manjšega?
4 . Katera drevesa lahko o dsekamo ?
5 . Kaj no si vedno za sabo zastavo no ša?
7 . Kaj predstavlja rdeča ro ža pri VV?
8. Okamenela smo la rjavkaste barve?
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KAR NAJBOLJE

BRLOG!
Romantična puma

☻SAM IZDELAJ SVOJO IGRAČO
Poišči dovolj trden plastičen kozarec.
Lahko uporabiš na primer čist jogurtov lonček.
S konico škarij ustvari na dnu luknjico. Če še
nisi dovolj spreten/spretna, prosi odraslo osebo, naj ti pomaga. Skozi luknjico potegni vrvico
in na zunanji strani lončka naredi trden vozel,
ki naj bo večji od luknjice, da ne bo uhajala vrvica ven. Dolžina vrvice je poljubna, a z daljšo
vrvico bo igra težja kot s krajšo. Na vrvico pritrdi žogico, manjšo od kozarčka. Če take žogice nimaš, ne skrbi. Lahko jo pripraviš iz časopisnega papirja. Da se ne bi takoj zdrobila, jo
lahko oblepiš z lepilnim trakom.
S svojo igračo se igraš tako, da skušaš ujeti žogico v
lonček, ki ga držiš v roki.

Potrebno

▪plastičen kozarec
▪vrvica
▪žogica ali časopisni papir

ČE SI JO BOŠ RES
IZDELAL/A NAM POŠLJI
SLIKO! NAJLEPŠI 2 BOMO
OBJAVILI V NASLEDNJI
ŠTEVILKI JAMBORA.

☻MALE ROČICE KUHAJO SLASTNE KROGLICE
Vse sestavine razen kokosove moke
daj v dovolj močan kuhinjski robot z nastavkom
za sekljanje. Pri tem opravilu naj ti pomagajo
starši. Zmiksaj, dokler ne nastane homogena
masa. Maso prestavi v dovolj veliko skledo
(pazi na rezila; če nisi vajen tega opravila, prosi starše, naj oni prestavijo maso v skledo) in
jo daj v hladilnik pol ure. Na krožniček potresi
kokosovo moko. Iz mase izdelaj kroglice in jih
nato povaljaj v kokosovi moki. Namesto kokosa
lahko uporabiš tudi sesekljane lešnike. Kroglice postavi na raven krožnik ali pladenj. Ko so
vse nared, jih vsaj eno uro hrani v hladilniku,
preden postrežeš z njimi.
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Potrebni pripomočki
▪kuhinjski robot
▪skleda
▪krožniček
▪raven krožnik ali pladenj

Sestavine

▪90 gr lešnikov/orehov/mandljev
▪80 gr dateljnov brez koščic
▪60 gr suhih češp/marelic brez
koščic
▪40 gr rozin
▪3 žlice grenkega kakava
▪4 žlice kokosove moke
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ohrovt

redkvica

koleraba

☻IGRAJ SE S PRIJATELJI
Na eno stran sobe postavi poljubno
velike papirčke. Vsak igralec mora s pomočjo
slamice prenesti papirček z ene strani sobe na
drugo. Če mu papirček pade na tla, ga mora
odnesti na začetek in začeti znova. Na drugi
strani sobe lahko nastaviš tudi toliko škatel ali
posodic, kolikor je igralcev. Nekdo je lahko tudi
razsodnik in pazi, da se vsi igralci držijo pravil.
Igra se zaključi, ko ni več nobenega papirčka
na štartni točki. Zmaga, kdor ima največ papirčkov na svojem kupčku.

Potrebno
▪papirčki
▪slamice
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☻KVIZ – SLOVENSKO ZNAM
1. Ko greš v sladoledarno, naročiš

v) kornet z dvema kepicama sladoleda
l) stožec z dvema kepicama sladoleda,
k)lonček z dvema žogicama sladoleda.

2. Ko potrebuješ pomoč,

a ) pokličeš nekomu po telefonu.
o) pokličeš nekoga po telefonu,
r) telefoniraš nekoga

3. Kdor prvi pride,

v) prvi odide,
l) prvi melje,
č) prvi je.

4. Ker ni bil lačen, ni pojedel
o) večerjo,
č) večerje.

5. Mihec je odšel na sprehod s svojim
i) stricem,
h) stricom,
l) stricam.

6. Roverji in popotnice se radi igrajo
d) z otroci,
s) z otrocmi,
č) z otroki.

7. Kdor ne dela,

a) ni jela,
i) naj ne je,
e) jesti ne sme.

IZPIŠI ČRKE, NATISNJENE PRED PRAVILNIMI ODGOVORI:
_______

☻UGANI KAJ JE?

Navodila

▪poveži številke in poglej
kaj se zgodi!

Sara

Krdelo Rdeče Rože
36

KAČA KAA
NA POMOČ

BANDERLOGI

NARIŠI
MAVGLIJA

POSTAVE Z
BALUJEM

NA
SKALI
POSVETA
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LOVIMO PLENE!
Ptice na našem vrtu v zimskem času

N

a našem vrtu lahko opazimo veliko
zanimivih ptic, recimo sinice, vrabce,
taščice, kose, pastiričke in grlice. Pri nas
je poleti cvetela ajda, ki smo jo sejali za
čebele in ko smo jo jeseni poželi, smo
kmalu nato na tistem polju opazili veliko
vrabcev ali grlic, če pa bi imeli pšenico ali
ječmen, bi gotovo videli tudi vrane.

Če SINICAM dajemo pozimi hrano, se
bodo spomladi oddolžile in bodo ostale na
našem vrtu ter jedle škodljive žuželke. Zimsko
hrano pa pripravimo tako, da si priskrbimo
prazen lonček yogurta in mrežico za limone
ali pomaranče, nekaj masla, semen, suhega sadja in vse to zmešamo ter zgnetemo z
rokami, da naredimo eno kroglico. To damo
v zmrzovalnik in počakamo, da se strdi. Nato
damo kroglico v mrežo in jo obesimo na vejo.
Opazili bomo, kako hitro bodo ptice pozobale
pripravljeno kroglico. Te kroglice posebno
rade jedo sinice.
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Matej Tavčar

Male sinice imajo trebuh rumen, perutke pa
modre, glava ima kakšno črno črto in tam kjer
imamo mi lase, imajo tudi malo modro liso, vse
drugo pa je belo. Velika sinica ima samo eno
belo liso na glavi, drugače je glava črna. Na
trebuhu ima črno črto in potem cel trebuh je
rumen, perutka pa je zelena in črna. Hrani se
z žuželkami, zrni, drobtinicami in sadjem. Če
hočete vedeti, kako se prepozna eno samico
od samca, vam povem, da ima samec na trebuhu črno črto po celem trebuhu, samica pa
nima črne črte.
VRABCI radi kljunčkajo semena in so
v velikih jatah vsaj po 30 vrabcev. Če boste dobro opazovali vrabce, boste opazili, da medtem
ko eni vrabci kljunčkajo, drugi opazujejo, če je
kakšna nevarnost. Ko ni več nobenega vrabca,
pomeni, da ni več zrn, saj vrabci pojedo vsako najmanjše zrnce.Vrabec je pri perutih rjavo
bele črne barve. Trebuh je belo rjavkast, glava
pa je na pol rjava in ima kakšno belo in črno
liso.Vrabca vidiš pri vseh krmiščih.

Pozimi TAŠČICA zapusti severne kraje in hribe
in se preseli v južne kraje na ravnino. Taščica
ni prava selivka, vendar velja za klateža (potepuh). Taščica išče primerno bivališče za tisti
letni čas. Poleti se preseli v hribe, ob senčnatih
gozdovih in mrzlih potočkih tam si pripravi tudi
gnezdo. Taščica se hrani z semeni in mrčesom.
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KOS je ptica, ki nikoli ne zapusti naših krajev,
razen mlade samičke, ki je kot klatež. Kos je
ves črn, samo kljun je oranžen ali rumen. Hrani
se z zrni, krušnimi drobtinami in žuželkami.
Veliko PASTIRIC lahko opazite, če imate potoček ali studenec blizu hiše. Če jo boste
videli, boste morali biti zelo tiho, kajti je zelo
plašljiva ptička, in če boste preglasni, se bo skrila v grm. Pastirica se hrani z žuželkami. Lahko
je različnih barv, za naše kraje je značilna siva
pastirica.

Mojca Briščik

Med pticami, ki jih lahko vsak dan
opazujem pri noni, so GRLICE, saj se hranijo s semeni in drobtinicami kruha, ki jih
nona daje kokošim.
Grlica je ptica sive barve. V Devinu je posebno veliko turških grlic, ki imajo
samo eno črno črto na vratu. Ta ptica, ki
je malo manjša od goloba, ni selivka, v
zadnjem stoletju se je razširila vrsta grlic,
ki velja za enega vélikih ptičjih kolonizatorjev, saj je pred drugo svetovno vojno
ni bilo. Gnezdi od marca do septembra
in lahko vzgoji nekaj rodov, vsakokrat pa
izleže dve beli jajci v gnezdo, spleteno iz
vejic. Nato se s samcem izmenjujeta pri
valjenju - samica vali ponoči, samec pa
podnevi. Predvsem pozimi se rade zadržujejo v jatah in pridejo skupaj v kurnik,
kjer zobajo zrnje. Naštel sem kar 18 grlic
naenkrat!

Z UČNO URICO O PTIČKIH JE MATEJ ULOVIL
PLEN AKELE, KO JE BIL ŠE VOLČIČ IN JE BIL
STAR 9 LET (12. 3. 2016). NJEGOVA KAČA
KAA JE PRISPEVEK ŽELELA ŽE TAKRAT
OBJAVITI V JAMBORU, A KER JAMBORA
TAKRAT NI BILO, GA JE SKRBNO HRANILA
DO DANAŠNJEGA DNE.

Veselimo se vseh na pomlad ulovljenih plenov, ki bodo bogatili naslednjo, predpoletno izdajo Jambora.

DOBER LOV!
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KRATKOČASNICA

N

Barzelete
			
Kabaretskega
			
srnjaka
ekega dne sem hodil po Trstu po ulici XXX. Oktobra.

Hodil sem popolnoma nepozoren na okolico in z glavo, sklonjeno nad telefončkom. Kar naenkrat slišim za
sabo glas: „Bodi pripravljen.“
Kot vedno pripravljen, sem avtomatično reagiral in odgovoril „Vedno pripravljen,“ ne da bi dvignil glavo od Facebook posnetka dojenčka, ki se igra s psičko v dnevni
sobi. Šele štiri sekunde potem sem realiziral, da me je
nekdo nagovoril.
Takoj sem skril telefon v žep (bilo bi mi malo
nerodno, če bi me ne kak vzorni ex-voditelj zasačil pri
gledanju videov dojenčkov in psičkov na Facebooku) in
se obrnil v smer glasu. Pred mano je stal fant, ki ga – bil
sem pripravljen priseči – nisem nikoli srečal v svojem
življenju. Sicer res slabo vidim, tako da se mi večkrat
zgodi, da ne prepoznam takoj ljudi, ki jih srečam po cesti. Sploh če sem zatopljen v svoje – ehm – misli, rabim
nekaj sekund, da razumem, kdo me je pozdravil.
»Kako je?« mi veselo reče fant, ki je bil – sodeč
po videzu in obleki – star približno enako kot jaz. »Ma,
dobro dej! In s tabo?« vljudnostno odgovorim, kot da ga
poznam že sto let, ker je v takih situacijah ta strategija
vedno funkcionirala. »Ma ... mi poveš eno barzelletto?«
me vpraša fant. K sreči za vsak slučaj imam vedno kako
smešnico na zalogi, tako se odločim, da ga razveselim.
»Ok ... Znaš tisto ...« - »Ne,« me prekine fant in se začne
režati. Hm.
Torej začnem spet: »Je dečko, ki vpraša očeta, kje je
Nemčija. Očka mu odgovori, naj vpraša mamo, ker ona
po navadi pospravlja po hiši.«
Neznani fant se začne na glas režati, da se cela
ulica XXX. Oktobra obrne proti nama. Malo v zadregi pogledam naokoli in se – medtem ko se ta reži – poskusim
rešiti iz situacije: »Se vidimo ...«.
»Ne ne, čaki... povi še eno, dej. Hahahah!« K sreči imam
še eno, vedno na zalogi, vedno pripravljen: »Bazenmojster se ujezi z enim – se ne lula v bazenu!!!! In oni reče
– ma lulajo vsi v bazen! Bazenmojster odvrne, ja, ma ne
s trampolina!«
Fant pred mano se vrže na tla in se z obema
rokama na trebuhu reži na ves glas, okoli naju pa se
zbere gruča ljudi, ki opazuje nenavadni dogodek na navaden delovni dan v mestu. Medtem ko se ta fant valja
po tleh, se mu skušam približati in pripnem oči, da bi
bolje videl, kdo je. A kljub vsemu nimam pojma, kdo je ta
veseli dečko. Ko se pomiri, se poslovi: »Čo, ke forte! Ti si
prav kabaretski!« Beh, tako me imenujejo ...
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Kabaretski srnjak

Jasna Košuta
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Moj zamejski
skavt
Prizadevna medvedka

Jasna Košuta

L

uč miru iz Betlehema prinaša v naša srca toploto, sporočilo
miru, nas poveže še z drugimi skavtskimi organizacijami, je
priložnost za notranji vpogled v decembru ... Hkrati pa ima tudi
številne druge pozitivne “stranske” učinke. Prinese ti lahko
tudi – moža :)
Svojega zamejskega skavta Andreja sem spoznala
ravno zaradi Luči miru iz Betlehema. V delovni trop, ki smo ga
sestavili predstavniki skavtskih organizacij iz Slovenije in zamejstva, ga je povabila voditeljica iz Ankarana, in Kabaretski
srnjak je, čisto po skavtsko, izzivu takoj rekel en glasen JA!
Da se je delu zavezal za polna tri leta, mu je voditeljica tropa
strateško omenila šele na sestanku v Ljubljani. Ker je vedno
gentleman (in ker se je v slovensko prestolnico pripeljal z njo),
ni bilo druge, kot da na sestanku, ki se bo razvlekel v tri leta
sodelovanja, tudi ostane.
Sama sem takrat delala v skavtski pisarni v Ljubljani
in tisti usodni dan edinkrat (nenačrtovano) imela na svojih skavtskih nožicah petke. Kombinacija tega zvoka (petk) in dejstva,
da sem zaposlena v skavtski pisarni, je povzročila, da se je moj
bodoči mož začel tresti od navdušenja. “Ti si en mito!” je pribil.
Bila sem v zadregi. Načeloma sva govorila isti jezik, a pri najboljši volji nisem razumela, kaj mi je ta simpatični zamejski
skavt v teliranem kroju barve morja na drugi strani mize povedal. “Hm, kaj misliš s tem?” sem malo plahutala s trepalnicami
... in ljubezen je bila rojena!
No, ne še takoj. Vsekakor pa je bila Luč miru iz Betlehema vsaj tisto leto projekt, ki sta mu bila na vso moč in vse
srce predana najmanj dva skavta – on in jaz. Kabaretski srnjak in Prizadevna medvedka. Kmalu po tistem, ko je Luč tisto
leto tudi z najino pomočjo prišla z Dunaja, me je ta zamejski
Srnjak povabil v gore. Z ostalimi skavtskimi voditelji. Ki jim je
moj zaljubljeni bodoči mož natrobil, da prihaja “profesionalna
skavtinja”. Na srečo vsaj v tistem snegu nisem bila v petkah :)
Realnost ni odvrnila skavta Andreja, da ne bi nadaljeval z najimi skupnimi podvigi. Najina ljubezen je rasla in se
krepila, osnovala sva družino – in čas je bil, da skavti družno
zapojejo tisto pesem, ki označuje le eno. Čas je bil za “Ti si
moja gospa” – ali po domače, za poroko. Čas je bil še za en
slovesen – DA.
Ker za skavta ni slabega vremena, je le slaba oprema, sva za
najino poroko (sicer nehote) pripravila pravi skavtski izziv. Na
1500 metrih nadmorske višine sva uboge prijatelje iz ZSKSS
in SZSO postavila v situacijo, ko so morali avgusta v kratkih
hlačah eno uro na prostem peti na desetih stopinjah, nekateri
najbolj preizkušani pa tudi brenkati na kitare.
Takrat se je verjetno marsikomu stožilo po toploti Luči. Tudi
tisti fizični :)
A takrat sva spoznala ŠE najmanj dve stvari. Poleg
ljubezni in Luči miru iz Betlehema, človeka grejeta tudi –
poročni adrenalin in petje na vsa pljuča :)
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POZDRAVLJEN, DRAGI BRALEC! DOBRODOŠEL V NAJBOLJ BRANI,
GOREČE ZAŽELJENI, ZGODOVINSKO POMEMBNI RUBRIKI JAMBORA:
IPSE DIXIT!
KER JE MINILO ŽE DOOOOLGO ČASA, ODKAR SMO SE ZADNJIČ OB
PREBIRANJU SKAVTSKE REVIJE NA VES GLAS REŽALI, BOM MLAJŠIM
BRALCEM RAZLOŽILA, KAJ SPLOH IPSE DIXIT JE. IPSE DIXIT, IZ
LATINŠČINE „CELO ON JE REKEL“, JE ZBIRKA SMEŠNIH, SPONTANIH,
PRESENETLJIVIH IZJAV, KI JIH NAŠI SKAVTIČI IZUSTIJO IN ŠE BOLJ
ZVESTI SKAVTIČI JIH VESTNO ZAPIŠEJO. IZ TEGA IZHAJA DEDUKCIJA, DA
IPSE DIXIT PIŠEMO VSI! ZATO SI OB NASLEDNJI TAKI SITUACIJI ZAPIŠI
IZJAVO IN POŠLJI NA NASLOV JAMBORA. PA ZAČNIMO!

VKB klan se razlikuje v marsičem, tudi v
ironiji, kot dokazujeta naslednja ipse - ja.
▪Dobrosrčna panda: „Danes ob novoletnem
kosilu je čas, da si nalijemo čistega vina...“
Navihani jelen: „Ne, te prosim, danes ne...“
▪Energični galeb: „Ciao, kaj bi lahko igral kitaro
na marijanskem?“
Razgledani kondor: „Seveda, da ja! Edini način,
da sediš v cerkvi, je ta, da gudš kitaro!“

Devinski zrak je očitno poln
hudomušnosti, saj je na istem koncu
teritorija prišlo do tega pogovora:
Iskrivi galeb: „Matej, smo pozabli
poklicat nono, da te pustimo pri njej.“
IV Matej: „Ma ni problema! Itak nona
je kot skavti: je vedno pripravljena!”

Skavti so zmožni tudi zelo
globokega razmišljanja. Občasno pa
te razmišljanje nekaterih osebnosti
nekoliko preseneti...
Nadoblakivisokoleteči srnjak:
„Ma vi se zavedaste, da ko ležite
na plaži v nabržinskem Bregu, se
oplajate s špricem in cigareti, berete
poezije Pabla Nerude, se nekako...
približujete Bogu?“

Njegov bratec Ivan se je na
zimovanju znašel med samimi
volčiči. Mamo je vprašal:
„Mama, ma mi lahko daš ta
nov giubotto? Ga hočem imet
danes, jutri, pojutrišnjim in tudi
trijutrišnjim!“

IV Tadej, ko se je doma pogovarjal o
letošnjem taboru, je izustil
„Je res! Letos so na taboru vedno
vsi govorili samo o meni: v dobrem
in slabem!“
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Zimski potovalni tabor stega Trst je bil prava priložnost,
med utrujenostjo in premraženostjo, da se je marsikdo
izkazal kot dober ogrevalec trebušnih in smejalnih
mišic.
Zgovorna vidra je roverjem razlagala nekoliko
komplicirano igro. Nepredvidljivi orel je medtem
prevajal svojemu bratrancu v nemščino. Ko je
zaključil, je Kreativna vidra izjavila:
„Ekko! Zdej sem zastopla!“

V klanu pride do pogovora o narkomanih
in odvisnostih. Nepredvidljivi orel pove,
da bo šel aprila v umobolnico v Idrijo.
Delavni lev ga vpraša:
„Ma kot klient al kot delavec?“

Medtem se Teatralna vidra
pogovarja z nekaterimi izvidniki o
nemščini. Pove, da se božiču reče
Weinacht. Nato vpraša: „Kaj to
pomeni?“ in IV Emanuel odgovori:
„Noč vina!“

Ker je bila igra tako komplicirana, so se
rajši igrali Morilca. Nekdo reče: „Luka je
morilec!“, Daljnovidni delfin pa odgovori:
„Ne! Jaz hočem biti infermier!“

Igra Morilec je trajala že več kot 15
minut, ker se ljudje niso mogli zmeniti,
kdo je morilec. Nato Delavni lev razsodno
izjavi:
„Jaz bi dal ta primer v arhiv.“

Med kosilom v razredu, kjer poučujejo
verouk, se Kreativna vidra nasloni na
križ, ki visi na steni. Ta ji pade na hrbet.
Bistri delfin pa ji reče:
„Vsak nosi svoj križ.“

Po tradiciji na koncu pregledamo lestvico Ipse-točk!
Bistri delfin				
1
Daljnovidni delfin				
1
Delavni lev				
2
IV Emanuel				
1
IV Matej					1
IV Tadej					1
Ivan					
1
Kreativna vidra				
1
Nadoblaki visokoleteči srnjak		
1
Navihani jelen				
1
Razgledani kondor			
1

Čestitamo, Delavni lev! Mraz, dež, sneg in led so pomagali, da si bil izredno Ipsevski!
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PRAVILNIK

(objavljen 29. 11. 2017)

Navodila za tekmovanje Pišemo za Jambor!
Draga krdela, čete in klani!
Razpisujemo prav posebno tekmovanje prispevkov kronike skavtskih dogodkov z naslovom
Pišemo za Jambor! Tekmujejo posamezne enote: Krdelo Rdeče rože, Krdelo Črnih tačk, Krdelo
Sambhur, Četa Gorica, Četa Kraškega stega, Četa Trst, Klan Gorica, VKB klan, Klan Lpu P’čase.
Tekmovanje vključuje tako prispevke v rubrikah namenjenim osebni rasti posamezne veje, kot
prispevkom kronike, ki bodo objavljeni v rubriki Časovnica.
Rubrike namenje osebni rasti so sledeče:
LOVIMO PLENE!: objavljajo volčiči, ki bodo z Akelo, Balujem, Bagheero ali Kačo Kaa ulovili plen,
ki predvideva končni pisni izdelek, risbico ali fotografijo. Vsak prispevek krdelu prinese eno
točko.
PODVIGI!: objavljamo pisne izdelke osebnih podvigov ali podvigov voda. Vsak prispevek četi
prinese eno točko.
KORAKI NA POTI: objavljamo misli in ideje, ki se rojevajo ob pomembnejših korakih na klanovski
poti. Vsak prispevek klanu prinese eno točko.
Pravila za prispevke v Časovnici so prilagojena potrebam vsake veje, tako da lahko volčiči premagajo klanovce: ;)
- Volčiči in volkuljice: prispevajo novice v dolžini maksimalno 600 znakov v katerih morajo
odgovoriti na vprašanja KDO, KDAJ, KJE, KAKO, ZAKAJ. Obvezno morajo priložiti tudi fotografijo
ali risbico. Novice so lahko rezultat skupinskega dela. Če so originalni izdelki napisani ročno,
prosimo voditelje, da jih pretipkajo.
- IV: prispevajo novice v dolžini maksimalno 1500 znakov, v katerih odgovorijo na vprašanja
KDO, KDAJ, KJE, KAKO, ZAKAJ ter podrobneje opišejo program/dogajanje. K novici obvezno
priložijo fotografijo z opisom/didaskalijo in avtorjem slike. Novice podpisujemo s skavtskim in
neskavtskim imenom. Novic ne smejo prispevati vedno isti pisci.
- RP: prispevajo članke v dolžini 3000 znakov v katerih poleg podatkov prisotnih v poročilih
napišejo tudi kratek komentar, misel o dogodku/programu. Članku obvezno priložijo fotografijo
z didaskalijo/opisom in avtorjem. Avtorji se podpisujejo s skavtskim in neskavtskim imenom.
Novic ne smejo prispevati vedno isti pisci.
Vsak prispevek posamezni enoti prinese eno točko.
Zmagovalno enoto ob koncu leta, ko bomo v končni seštevek točk vključili tudi točke iz druge
številke Jambora, čaka posebna nagrada!
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Simon Peter Leban

ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV
za naslednjo številko je

29. APRIL 2018!

Podpisane članke in fotografije pošljite na

jambor.szso@gmail.com!

KOLEDAR

VESELIMO SE VAŠIH PRISPEVKOV!

20
18

25. FEBRUAR		
11. MAREC		
30. MAREC		
22. APRIL 		
01. MAJ		
05. MAJ		
10. MAJ		

Dan spomina
DOZ in Velikonočna duhovna obnova
Križev pot na Repentabru
Jurjevanje tržaška pokrajina
Jurjevanje goriška pokrajina
delavnica za Klane tržaške pokrajine (organizira Il Cerchio)
Skupno druženje voditeljev in pripravnikov

DATUMI SE ŠE IŠČEJO ZA:

▪SKUPNI LOV TREH KRDEL SZSO
▪DELAVNICO ZA VODNIKE SZSO

45

Jambor, letnik 41, št. 1

Saša Martelanc, Srečanja za spomin, str. 47, GMD 2017

„Včasih pozabljamo, da je vsakdo izmed nas neizmeren
bogataš. Naše je vse, kar smo kdaj videli, doživeli, in nam
je bilo všeč. Moji in tvoji so tolmuni za vasjo in veletoki
na daljnih celinah, znamenja s poljskim cvetjem in
katedrale z nakiti zlata, moji so spevi ptic in simfonični
koncerti, dišave pokošenih travnikov in razgledi z letal,
dragi ljudje in spomini, prebrane knjige in prve jagode,
samotni svetilniki in diri mednarodnih vlakov, tišine med
stalagmiti in vriski osvobojenih domovin, neskončnost
zvezd in slinčkasti poljubi otrok, - moje in tvoje in njegovo
je vse, kar smo srečali na naših poteh in si spravili v srce.
Pri tem nas prav nič ne moti, da smo pogosto
le solastniki: Svete Višarje si delimo s stotisoči,
Beethovnove simfonije z milijoni, sončne vzhode in
vsakršna hrepenenja z vsem človeštvom.“

LEPE MISLI
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Andrejka Leban
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LEPE
KNJIGE
Nataša Konc Lorenzutti,

Kava pri dišečem jasminu,

Mladinska knjiga 2013
Družbeni roman na temo odvisnosti.

Taborna šola CFT, december 2017, Cercivento

Lucija Tavčar

LEPE
PESMI
Giovanotti,

La linea d'ombra,

L'albero 1997

Jean Giono,

Mož, ki je sadil drevesa,

Založništvo Abram 1999
Pravljica za odrasle.
Michele Gesualdi,

Don Lorenzo Milani, L'esilio di Barbiana,

San Paolo Edizioni, 2016
Knjiga o duhovniku, ki je buril duhove.
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