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Rok 2021 bol dlhý a bol aj krátky. Začinali sme 
ho doma zavretií končíme ho doma zavretí. Na 
jar sme sa nadýchli slobody stretávania sa, ro-
bili sme výlety, bolo skvelé sa vidieť ešte pred 
táborom. Bolo skvelé mať tábor, dobrodružné 
mať ho na novom mieste. Na jeseň sme stihli 
prijať nových členov medzi nás, opät vela zau-
jímavých detí, stihli sme zopár výletov a víken-
doviek a šup ho zase za dvere a do lesa len osa-
mote. Som z tohto roku taká smutno-vesela. Ale 
teším sa opät na jar, keď sa zhromaždíme.

Ako by som zhodnotil tento skautský rok? Za 
mňa veľmi dobre aj napriek tomu, že kvôli pan-
demickej situácii sme nemali toľko schôdzok. 
Som rád že sme tento rok začali schôdzky v 
Starej jedálni a že máme k dispozícii našu novú 
krásne spoločnými silami z útulnenú klubovňu 
na Východnom. Mali sme aj vydarené víkendo-
vé akcie, ale aj super tábor na novom mieste v 
krásnom prostredí, kde deti zažili po prvý krát 
aj návštevníkov z iného zboru a dokonca aj 
nočný prepad. Za mňa to bol opäť úspešný rok 
a dúfam, že v takom dobrom duchu budeme 
pokračovať aj v ďalšom roku 2022 ktorý, ako 
dúfam, už bude bez Covidu a opatrení. Ďakujem 
všetkým zúčastneným.
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Maťa
vodkyńa 19. oddielu

Marko
vodca 22. oddielu



Som rád, že aj v tomto roku, ktorý sa mohol 
zdať ťažký, sa nám podarilo zrealizovať popri 
množstve výletov i viacero viacňových akcií, 
vrátane letného tábora, pričom všetko prebehlo 
bez problémov. Nesmierne sa teším zo získania 
nových priestorov na stretávaie, či už v Starej 
jedálni, no najmä v novej klubovni. Verím, že i 
budúci rok strávime spoločne, aktívne a s vesel-
ou mysľou.

Som veľmi rád, že trochu aj mojím pričinením sa 
podarilo zorganizovať niekoľko lezeckých výle-
tov, a umožniť, tak deckám si vyskúšať tento 
skvelý šport, v bezpečných podmienkach :)

Ja by som rád všetkým poďakoval. Stihli sme 
toho veľa, spravili sme parádnu klubovňu. Určite 
to nebolo ľahké, ale je radosť s vami pracovať. 
Od najmenšieho nováčika až po najstaršieho, 
už 20 rokov 19-ročného.
Doskakavenia priatelia v 2022!
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zástupca vodcu zboru

Kubo
líder, 43. oddiel
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registrovaných členov

celodenných akcií

týždňový tábor

2021 v číslach:
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celodenných akcií

Náš zbor

Hospodárenie
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offline skauting - biele miesta



Jelenec



tábor Prosiek



návšteva z ústredia





výlety do malých karpát



manínska



banská štiavnica



starci 22

betlehémske svetlo



nová klubovňa
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