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Darčeky sú rozdané a Nový rok oslávený, zima sa rozbehla v plnom prúde 
takmer všade. Na Slovensku, a hlavne v Bratislave, január však vyzerá ako v lete 
na sánkach.

Vôbec sa mi nezdá, že by to spomínané leto bolo tak dávno za nami. A 
predsa čas uteká a my sme sa zase ani nenazdali a je tu nové AMAVET Revue.

Dokonca už začína duť aj severák a ak Boh dá, priveje okrem niekoľkých 
snehových vločiek aj nové výzvy a príležitosti.

Všetkým chcem v mene Sekretariátu zaželať šťastný a úspešný Nový rok. 
Veľa zdravia, šťastia, lásky a všetkého dobrého.

Ľudmila Martinická
Šéfredaktorka

Arevue@amavet.sk

Úvodné slovo Sekretariát informuje

Zo života sekretariátu

Pripravujeme...
! projekt Juniorinternet 2007
! mládežnícku výmenu podporenú Programom MLÁDEŽ s názvom Give it up 4 

Youth!!
! mládežnícku výmenu podporenú Programom MLÁDEŽ s názvom Cultural Salad
! účtovné ukončenie roka 2006
! vyhodnotenie projektu Týždeň vedy

Prebieha…
! súťaž o nové logo AMAVETu
! príprava publikácie k dvadsiatemu výročiu svetovej mládežníckej organizácie 

MILSET
! prípravná návšteva k mládežníckej výmene Give it up 4 Youth!!
! rokovanie so zahraničnými partnermi z Chorvátska 

Máme za sebou…
! Účasť na medzinárodnej mládežníckej výmene vo Francúzsku
! Stretnutie koordinátorov projektu JI

http://
http://
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Sekretariát informuje

Stretnutie koordinátorov Junior Internetu

V dňoch 12.-13. januára sa v Bratislave stretli národní koordinátori medzinárodného 
projektu Junior Internet z krajín V4.

Stretnutie bolo zamerané na prípravu medzinárodnej konferencie, zhodnotili prípravnú 
fázu konferencie a dohodli presné termíny jednotlivých národných konferencií, ktoré sú 
nasledovné: 4. marca 2007 -  Praha, 24. marca 2007 - Wroclav, 17. marca 2007 - Budapešť, 30.-
31. marca 2007 - Bratislava.

Medzinárodná konferencia pre strednú Európu sa uskutoční 1. marca 2007, na ktorej sa 
zúčastnia víťazi národných konferencií, mladí ľudia z Čiech, Poľska, Maďarska a Slovenska, 
ktorí predstavia svoje víťazné projekty.

Internet môže byť jedinečnou príležitosťou aj pre zdravotne postihnutých mladých ľudí. 
Organizátori sa rozhodli zapojiť ich do projektu Junior Internet v čo najväčšej miere. Mladí 
ľudia so zdravotným postihnutím sa môžu prihlasovať do nominačných súťaží. Porota udelí 
špeciálnu cenu mladým zdravotne postihnutým účastníkom na základe ich výnimočnosti.

Stretnutie bolo zamerané na zosúladenie postupu pri hodnotení súťažiacich.

Peter Šlosár
Projektový manažér AMAVETu

Fungovanie Rady mládeže Slovenska?

Dňa 9. 1. 2007 bol na Radu mládeže Slovenska (RMS) doručený list od ministra školstva 
SR v ktorom zrušil uznanie RMS ako národnej rady mládeže a týmto v zmysle Podmienok 
finančnej podpory práce s deťmi a mládežou do roku 2007 sa RMS nemôže uchádzať o dotáciu 
v zmysle spomenutých podmienok (4. hlava, Program podpory činnosti národnej rady 
mládeže), čo je za súčasného stavu takmer likvidačné v zmysle naplánovaných aktivít, 
bežiacich projektov a pod.

V blízkom čase bude zasadať Fórum zástupcov v priestoroch RMS, na ktorom sa jedna z 
tém bude týkať tejto skutočnosti. Ďalšou dôležitou témou bude financovanie detských a 
mládežníckych organizácii na rok 2007.

Sekretariát informuje

Vznikla Agentúra Ministerstva školstva SR pre 

štrukturálne fondy EÚ

Zabezpečiť proces čerpania peňazí z fondov Európskej únie v programovom období 2007 - 
2013 je úlohou novovytvorenej Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. 
Vznikla k 1. januáru 2007 ako rozpočtová organizácia rezortu s cieľom zabezpečiť 
kontinuálny proces prijímania, hodnotenia, finančného riadenia a monitorovania projektov 
tak, aby ich realizácia prebiehala v súlade s harmonogramom a aby finančné prostriedky 
určené na roky 2007 - 2013 boli vyčerpané v maximálnej možnej miere. Ministerstvo školstva 
patrilo v minulom období v tejto oblasti medzi rezorty s najväčšími rezervami.

Pod MŠ SR spadajú dva operačné programy - Vzdelávanie (celkový objem financií 617,8 
mil. eur) a Výskum a vývoj (celkový objem financií 1 073,7 mil. eur). Do konca roku 2009 
agentúra prijme približne 220 zamestnancov. Plán napĺňania administratívnych kapacít bude 
aktualizovaný v súlade s časovými požiadavkami na administratívne zabezpečenie procesov 
implementácie.

Agentúra sídli v Bratislave na Hanulovej 5/B. Kontakt: telefónne číslo: 02/692 02 296 e-
mail:

Zdroj: 

Európska dobrovoľnícka služba. Máte záujem?

Od 13. do 21. Decembra prebehne vo francúzskom meste Metz medzinárodné školenie o 
Európskej dobrovoľníckej službe (EDS). EDS umožňuje neziskovým organizáciám prijať na  
6 - 12 mesiacov dobrovoľníkov zo zahraničia, ktorí pomáhajú s aktivitami organizácie a ich 
pobyt hradí Európska únia. Organizácia môže rovnako mladých dobrovoľníkov vyslať do inej 
organizácie v zahraničí. Školenie je určené ľuďom z neziskových organizácii, ktoré by mali 
potenciálny záujem sa do Európskej dobrovoľníckej služby zapojiť, nech už ako hostiteľské 
alebo vysielajúce organizácie. Jedná sa o jedinečnú šancu nadviazať kontakty so zahraničnými 
organizáciami, vymeniť si skúsenosti a tiež spoznať krajiny a kultúry (školenia sa zúčastnia 
účastníci z Luxemburska, Českej republiky, Slovenska, Veľkej Británie, Talianska, Estónska a 
Francúzska). Účastníci nemusia mať žiadne skúsenosti s medzinárodnými projektmi - cieľom 
je zoznámiť ich s možnosťami Európskej dobrovoľníckej služby a so základmi 
medzinárodných projektov v oblasti práce s mládežou. Hradia si iba 30 percent cestovných 
nákladov, všetko ostatné je hradené Európskou úniou. Školenie organizuje medzinárodná sieť 
neziskových organizácií Together (

Prihlásiť sa možno do 1. februára na sekretariáte AMAVETu.

 info@asfeu.sk.
www.modernaskola.sk

www.network-together.eu).
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Odkiaľ získať finančné prostriedky na činnosť
NADÁCIE - ORGANIZÁCIE POSKYTUJÚCE GRANTY

Pre terajších záujemcov z radov klubov a aj pre budúcich záujemcov sme 
pripravili prehľadný zoznam aktuálnych nadácií a organizácií, ktoré v 
priebehu roka 2007 plánujú poskytovať granty pre tretí sektor.

 stránky donorov z podnikateľského sektora v Európe

P.O.Box 1469, 7th Floor, Strawinskylaan 3105, 1000 BL Amsterdam, 
Netherlands

Nadácia EKOP

Funders Online

http://www.fundersonline.org/

Central & East European Environmental Investment Fund

EKOPOLIS 
OLIS, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica E-mail: 

epce@changenet.sk, Web: www.ekopolis.sk

ETP Slovensko
ETP Slovensko, Smetanova 1, 040 01 Košice
E-mail: etpke@changenet.sk
Kancelária v Bratislave:
ETP Slovensko, Suché Myto 19, 811 03 Bratislava
E-mail: etp@changenet.sk, Web : www.etp.sk

GEF - Global Environmental Facility
je o medzinárodná nezávislá finančná inštitúcia, ktorá financuje environmentálne projekty v 
štyroch oblasti: ochrana biodiverzity, klimatické zmeny, medzinárodné vody a ochrana 
ozónovej vrstvy.
Kontakt: Rastislav Vrbensky, UNDP RBEC Regional Support Center Bratislava, Email : 
rastislav.vrbensky@undp.org

GLOBTEL GSM
Otvorený grantový program zameraný na rozvoj regiónov.
Konto Globtel , P.O.Box 31, 820 15 Bratislava 215
alebo ETP Slovensko, Suché myto 19, 811 03 Bratislava
Email: etp@changenet.sk

Ministerstvo hospodarstva SR
Program na podporu uspor energie a využitia alternatívnych zdrojov energie
Web : http://www.economy.gov.sk/win/hovorca/program.htm 

Ministerstvo zivotneho prostredia - Zeleny projekt
Pokiaľ ste mimovládna environmentálna organizácia a mate záujem o finančnú podporu na 
realizáciu programov na podporu životného prostredia, môžete sa o ňu uchádzať z 
grantového programu "Zelený projekt". Prihlášku môžete získať cez email na adrese: 
info@flora.lifeenv.gov.sk

Nadacia otvorenej spolocnosti - Open Society Foundation
NOS - OSF najdete na adrese: http://www.osf.sk
NOS - OSF, Bastova 5, 811 03 Bratislava
Email: osf@osf.sk
Nadacia pre podporu obcianskych aktivit
Civil Society Development Foundation
Ruzova dolina 6, 821 08 Bratislava 2
Email: npoa@changenet.sk

Nadacia pre rozvoj Karpatskeho euroregionu
Hviezdoslavova 32, P.O.Box 47, 045 01 Moldava nad Bodvou
Email: cfsk@changenet.sk, Web : http://www.carpathianfoundation.org

Regionalne environmentalne centrum
REC, Vysoká 18, 811 06 Bratislava
Email: rec@changenet.sk

Sasakawa Peace Foundation
Laurinská 2, 811 01 Bratislava
E-mail: spf@changenet.sk
Jana Kadlecova (Calfova) - regionálny zástupca pre SR

Statny fond zivotneho prostredia
Tvoja zem
Nadácia Ekopolis, Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica
Email : epce@changenet.sk
ETP Slovensko, Suché Myto 19, 811 03 Bratislava
E-mail: etp@changenet.sk

Grantový program, ktorého cieľom je zvýšenie účasti verejnosti na aktivitách 
mimovládnych organizácii a správe veci verejných (obhajoba občianskych záujmov, 
komunity rozvoj a filantropia, vidiecky rozvoj...).

Virtual Foundation
Využite možnosť pokúsiť sa získať finančné prostriedky cez projekt, ktorý sa vola Virtual 
Foundation. Pre tých, ktorí nevedia o čo ide, veľmi stručne: vás projekt z oblasti životného 
prostredia a zdravia je vystavený spoločne s ďalšími projektmi, ktoré hľadajú zdroje na 
spoločnej web stránke, kde si potenciálny sponzor môže nájsť "ten svoj". Percento 
úspešných nie je príliš veľké, ale podľa správcov stránky pomaly, ale isto rastie. Zo 
Slovenska sú momentálne vystavene štyri projekty.
 Http://www.virtualfoundation.org
Email : medved@changenet.sk

Zdroj http://www.fns.uniba.sk/zp/granty/index.htm
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Ruzova dolina 6, 821 08 Bratislava 2
Email: npoa@changenet.sk

Nadacia pre rozvoj Karpatskeho euroregionu
Hviezdoslavova 32, P.O.Box 47, 045 01 Moldava nad Bodvou
Email: cfsk@changenet.sk, Web : http://www.carpathianfoundation.org

Regionalne environmentalne centrum
REC, Vysoká 18, 811 06 Bratislava
Email: rec@changenet.sk

Sasakawa Peace Foundation
Laurinská 2, 811 01 Bratislava
E-mail: spf@changenet.sk
Jana Kadlecova (Calfova) - regionálny zástupca pre SR

Statny fond zivotneho prostredia
Tvoja zem
Nadácia Ekopolis, Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica
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Email : medved@changenet.sk

Zdroj http://www.fns.uniba.sk/zp/granty/index.htm
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Príprava projektu na Festival vedy a techniky 

AMAVETu

(Diel II.)

Počas Festivalu vedy a techniky, ktorý sa konal koncom novembra 2006 som sa rozhodol 
publikovať niektoré myšlienky, ako si pripraviť projekt. Tieto prezentujeme aj na stránke 
Festivalu vedy a techniky (www.tyzdenvedy.sk). Cieľom článku je tieto informácie 
skompletizovať a dať vedúcim pedagógom ako aj budúcim finalistom ucelený pohľad na 
tvorbu projektov a prezentáciu vlastných výsledkov. Tento článok je pokračovaním prvého 
dielu.

Keď som písal v prvom diely o postupe pri tvorbe projektu, je tiež dôležité doplniť tento 
postup o vedecký prístup. Tento je na obrázku č.1 znázornený kruhom skúmania.

    
Obrázok č.1 Kruh skúmania. (© DVSF)

Kruh skúmania dáva 
komplexný pohľad na prácu 
mladého vedátora, ktorá by 
mala byť rovnaká, ako práca 
vedca.

K r o k  # 1   z á u j m y  
mladého vedátora

Na začiatku je záujem 
mladého človeka. Voľba 
témy budúceho projektu by 
mala vychádzať zo záujmov 
v škole alebo vo voľnom 
čase. Treba sa poradiť s 
učiteľom, rodičom, alebo ísť 
do knižnice (na internet) pre 
nápady. Dôležité je aby 
záujem nebol príliš široký.

Krok #2  rešerš 
literatúry

Potom, ako bola zvolená 
téma, prišiel čas na hľadanie 
informácií, ktoré súvisia s 
projektom. Dobrým 
informačným zdrojom na 
začiatok sú encyklopédie. 

Pre najnovšie informácie v 
danej problematike treba použiť internet, spoločnosti z danej oblasti, univerzitné knižnice,

Sekretariát informuje

Nový Program MLÁDEŽ  MLÁDEŽ V AKCII!!!

Európska Komisia, Európsky Parlament a členské štáty 
európskej únie zriadili program Mládež v akcii, ktorý 
podporuje neformálne učenie mladých ľudí. Program sa 
bude realizovať v rokoch 2007-2013.

Program Mládež v akcii je postavený na 
skúsenostiach niekoľkých programov - Mládež pre 
Európu (1989-1999), Európska dobrovoľnícka služba a 
Program Mládež (2000-2006).
Na webovej stránka  nájdete Sprievodcu 

novým programom zatiaľ v anglickom jazyku.

Zameranie programu:
!    Podpora aktívneho občianstva mladých ľudí
!    Rozvinutie solidarity a povzbudenia toleranciu medzi mladými ľuďmi 
!    Podporenie vzájomného porozumenia mladých ľudí 
!    Rozvoj kvality podporných systémov v oblasti mládeže 
!   Napomáhanie európskej spolupráci v oblasti mládeže 

Európske priority:
! Európske občianstvo 
! Aktívna participácia 
! Kultúrna diverzita 
! Zapojenie znevýhodnených mladých ľudí

Aké sú prvky programu?
! Neformálne vzdelávanie 
! Uznanie neformálneho vzdelávania v programe Mládež v akcii 
! Viditeľnosť programu Mládež v akcii 
! Zhodnotenie a šírenie výsledkov 
! Nediskriminácia (aj rovnosť medzi mužmi a ženami) 
! Ochrana a bezpečnosť detí 
! Viacjazyčnosť 

Aké sú Akcie programu?

www.iuventa.sk

!· Akcia 1 - Mládež pre Európu 
! Akcia 2 - Európska dobrovoľnícka služba 
! Akcia 3 - Mládež vo svete 
! Akcia 4 - Systémy podpory mládeže 
! Akcia 5 - Podpora európskej spolupráce v oblasti mládeže
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 prípadne kontaktovať vysokoškolského učiteľa, ktorý sa danou problematikou zaoberá. 
Treba si vytvoriť presný zoznam zdrojov, z ktorých sa bude ďalej čerpať.

Krok #3  testovacia otázka
Vytvorenie testovacej otázky tvorí základnú časť pre návrh experimentu v ďalšom kroku. 

Pri tvorbe testovacej otázky vychádzame z predbežnej myšlienky projektu. Snažíme sa 
vytvoriť otázku, ktorou odpovedáme na to, čo nás v projekte zaujíma.

Krok #4  návrh experimentu
Návrh experimentu a jeho realizácia sú predmetom ďalšieho kroku. Ide o kontrolovaný 

experiment, čo znamená, že experiment je postavený tak, aby overil hypotézu, ktorú sme si na 
začiatku stanovili (pozri diel I. tohto článku). Nesmieme zabudnúť, že pri tomto druhu 
experimentu meníme vždy iba jednu premennú, tak aby ostatné premenné zostali zachované. 
Premenná je teda niečo, čo môžeme v experimente meniť.

Krok #5  zber údajov
Pri realizácii experimentu zbierame údaje, ktoré podľa zvolených kategórii zapisujeme 

do tabuliek.

Krok #6  grafická a štatistická analýza
Nazbierané údaje analyzujeme a pripravíme tak, aby sme na ich jednej strane mohli 

použiť na prezentáciu, ale hlavne aby sme na základe výsledkov experimentov mohli vytvoriť 
záver. Ide teda o vytvorenie a popis grafov, prípadne jednoduché štatistické ukazovatele ako 
priemer atď.

Krok #7  tvorba záveru
Treba zhrnúť celú problematiku od vytvorenia hypotézy až po analýzu údajov. (Prečo sa 

niektoré predpoklady naplnili, iné nie…) Čo praktické vyplýva z projektu. Prípadne, čo by 
bolo možné zdokonaliť v ďalšom postupe.

Krok #8  prezentácia výsledkov
Na jednej strane je dôležité celý projekt pripraviť, ale na druhej strane je potrebné vedieť 

dosiahnuté výsledky pripraviť na prezentáciu (pozri diel I. tohto článku). Prezentácia 
výsledkov je veľmi dôležitá. Jej dôležitosť spočíva aj v tom, že pri prezentovaní výsledkov 
nezainteresovanej osobe môžeme dostať spätnú väzbu o ďalších možnostiach nášho projektu, 
prípadne námety na ďalšiu prácu, ba ja spoluprácu.

A keď sa vrátime od prezentácie našich výsledkov, kruh skúmania sa uzatvára a my 
začíname skúmať znovu a kruh začína opäť v kroku #1. A to je spôsob, akým každý vedec 
vytvára svoju vedeckú prácu. Postupnými krokmi tvorí a prezentuje.

Jozef Ristvej
j.ristvej@amavet.sk

Zahraničie

Contact Making Seminar  Francúzsko

V dňoch 2. až 7. decembra 2007 sa v mestečku Sant Raphael na Azúrovom pobreží (v 
blízkosti svetoznámych miest ako Nice, Cannes, či Monte Carlo) uskutočnil medzinárodný 
seminár, ktorého cieľom bolo budovanie kontaktov medzi mládežníckymi organizáciami z 
rôznych krajín Európy.

V úvode zástupcovia jednotlivých krajín predstavili ciele, programy a aktivity svojich 
organizácii. Počas ďalších dní sa  hľadali možnosti spolupráce a niekoľko spoločných 
projektov bolo dohodnutých priamo na seminári.

Svoje zastúpenie na seminári mal aj Amavet, ktorý som zastupoval a zúčastnených som 
informoval o aktivitách organizovaných v roku 2006 ako aj o pripravovaných podujatiach.

Michal Klembara
Účastník CMS vo Francúzsku

Ako som si vychutnala pravú Francúzsku 

svalovicu...

Ako si vychutnať pravú svalovicu? Ten pocit som nezažila, ani nepamätám. V škole  sedím. 
V práci  sedím. Doma  sedím… A teda všetky príležitosti ako sa prepracovať ku kvalitnej 
svalovici som na míle obchádzala. Už mi to začalo byť aj ľúto, keď zrazu prišla ponuka ísť na 
projekt do Francúzska. Môj pohybový deficit neváhal ani chvíľu a prinútil ma vyštartovať na 
neskutočnú 15 hodinovú cestu do Francúzskeho Vigy.

Tu sa realizoval Europe Underground  projekt o mladých ľuďoch, o tanci ako forme 
vzájomnej komunikácie, o hudbe… Všetko sa nieslo v rytme Hip-hopu, tak som sa pripravila 
na nekonečné cvičenie a obrovskú drinu. To len aby som objasnila, čo má svalovica spoločné s 
Francúzskom.

Cesta autobusom, 15 hodín, možno 
viac, skúsenosť na nezaplatenie. Zima a 
málo miesta na nohy, príliš som sa teda 
nevyspala. Ostatní členovia skupiny, 
možno menej metropolitní, možno viac 
unavení, zvládli túto cestu lepšie. Dorazili 
sme však šťastne a doobeda sme sa mohli 
vybaliť a oddýchnuť si, za čo sa musím 
poďakovať naozaj milým a ochotným 
organizátorom. Poobede začal prvý 
tanečný workshop. Na naše prekvapenie a 
potešenie zároveň nás učili praví 
hiphoperi, profesionálni tanečníci, okrem
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toho ako čerešnička na torte, černosi. Tréningy boli pekné, pre niekoho možno dlhé a 
náročné, my sme však boli vo svojom živle. Tancovalo nám to jedna radosť, nevadili nám ani 
doobedňajšie a ani poobedňajšie tréningy, lebo cvičiť bolo treba. Šiel deň za dňom a tréning po 
tréningu sa naša (moja) svalovica prehlbovala. Tešila som sa, lebo bola výsledkom tvrdej 
práce.

Nechcem do vás vniesť pocit, že 
okrem jedenia a nekonečného tancovania 
sme nič iné nerobili. Navštívili sme Vigy, 
malú dedinku, v ktorej sme vlastne aj 
bývali, skladajúcu sa z námestia veľkosti 
orechovej škrupiny, jedného marketu 
alebo benzínovej pumpy? Skrátka 
multifunkčného nákupného mini 
obchodíku. V dedinke sa ešte nachádzal aj 
podnik, denne otvorený do 23. hodiny. 
Veľa tu toho nebolo. Vynikal teda pravý 
vidiecky výraz, niektoré dni aj s 
prídavkom typických vidieckych vôní 

hnojového charakteru. Jedno poobedie bolo venované výletu do Metz  čo je menšie francúzske 
mesto, veľké asi ako Bratislava. Avšak neuveriteľne drahé. Jediné, čo sa tam oplatí nakupovať 
sú kvalitné topánky. Aj to len vtedy, keď ste ochotní za ne zaplatiť pekné peniaze. Ulice sú však 
krásne, jediné čo kazí ich starobylý nádych sú minibusy preháňajúce sa týmito úzkymi 
uličkami. Veď si to predstavte. To akoby u nás na korze premávala MHD-čka. Prečačkané 
Vianočné trhy nás vôbec neprekvapili, na okázalosť a prezdobenosť sme si vo Francúzsku od 
prvého dňa zvykli. Všade samé svetielka, Santa Clausovia a neviem čo všetko od výmyslu 
sveta. Horor v umeleckom prevedení.

Interkultúrny večer, respektíve interkultúrna večera, kde každá krajina pripravila niečo 
typické jedlé a pitné, čo prezentuje ich krajinu. Tak na stoloch stáli talianske cestoviny, 
maďarské klobásy a slovenské korbáčiky. Ďalšie večery boli tematicky venované nejakým 
krajinám, ktoré pripravovali program pre ostatných účastníkov. Tu sa dokázalo, že napriek 
tomu, že sme s odlišných európskych krajín, spájajú nás prakorene rovnakých hier a štýlu 
zábavy. Každý večer sme sa po celom namáhavom dni nasmiali a zabavili.

Zavŕšením celého nášho svalovicového získavania boli Dj Night a vystúpenie v Metz. Dj 
Night sa konalo vo štvrtok vo veľkej miestnosti, v ktorej prebiehali aj naše krvopotné tréningy. 
Keďže podujatie bolo určené aj pre verejnosť, tešili sme sa príchodu neznámych francúzskych 
tvárí. Noc našej prvej skúšky sa začala predstavením celého projektu a skupiny ľudí, ktorí 
tvrdo pracovali, aby ukázali, čo sa v nich skrýva. Nasledovala krátka ukážka z celého 
programu, ktorý sme pripravovali na veľkú šou v Metz. Po krátkej ukážke ešte vystúpenie 
Kapuery  samozrejme v podaní profesionálov, lebo inak by to nebolo ani z malej časti tak 
zaujímavé. A na druhej strane, veľké riziko úrazu, čo sme si deň pred vystúpením nemohli 
dovoliť, keďže každý už mal svoje miesto v programe. Po programe občerstvenie a veľká 

Zahraničie

párty, zrazu sme sa ani nestačili čudovať, 
koľko energie v nás stále je.

Posledný deň sme od rána venovali 
nekonečnému nácviku celej šou, dokola a 
dokola. Prvý krát  zle… Druhý krát  zle… 
Desiaty krát  zle, ale viac času nebolo. 
Museli sme sa chystať, prezliecť, zbaliť a 
utekať na autobus. Po príchode do haly, v 
ktorej sa celé vystúpenie odohrávalo, sme 
nestačili vyvaľovať oči, aké je všetko 
veľké, koľko je tam miesta. Jednoducho 
číre zdesenie. Celý program sme si stihli 
pred začiatkom zopakovať ešte raz, aby 

sme si zvykli na nové, gigantické priestory. A zrazu sme boli v bode, ktorého sme sa celý čas od 
nášho príchodu desili… A zistili sme, že zdesení niesme, že sme v pohode a rozhodnutí plne si 
užiť náš posledný tanec. Až nám prišlo ľúto. V priebehu kratučkej chvíle to bolo všetko za nami 
a vo mne ostal len hlúpy pocit, že: „tak toto je koniec!“

Našťastie to taký koniec nebol. 
Čakala na nás veľká rozlúčková párty, 
ktorú sme si užili ako sa dalo. Ranné 
balenie, lúčenie a odchod na letiská, pre 
nás znova autobusovú stanicu, tento krát 
v Luxemburgu. Mali sme pomerne veľa 
času, stihli sme si teda pozrieť aj centrum 
a najesť sa. Na autobus sme išli pre istotu 
o pol hodinu skorej. Nakoniec sa ale stalo 
to, že 45 minút meškal, a tak sa nám v tej 
zime oplati lo opakovanie celej  
choreografie. A odkaz odo mňa 
nakoniec: nebuďte skeptickí, aj keď si 
myslíte, že niečo už v živote znova 
nebudete robiť, zíde sa vám to pri krátení dlhej chvíle.

Veronika Martinická
Účastníčka mládežníckej výmeny Europe Underground
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Zahraničie
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Novinky a zaujímavosti

Segment dievčat Speňažená 

ekológia
Z čias pred rokom 89 si hádam ešte 

pamätáme vystrihovacie papierové 
bábiky, ktorým deti mohli vymieňať šaty, N i e k t o r é  e u r ó p s k e  k r a j i n y  
taktiež z papiera. Podobná idea viedla 58 rozmýšľajú nad zavedením emisných 
ročnú Fínku s fiktívnym menom Liisa k limitov oxidu uhličitého, ktoré sú známe 
opusteniu jej slabo platených prác a začala pre celé krajiny v rámci EÚ, aj pre bežných 
sa venovať jednoduchým kresbám. Tieto občanov. Ako by to fungovalo? 
neskôr spracovávala na počítači a „Karbónový prídel“ by sa vzťahoval na 
bezpla tne ,  iba  pre  zábavu,  ich  všetky energie, ktoré by domácnosť 
uverejňovala na webstránke Geocities. spotrebovala, či vo forme elektriny, 
Paper Doll Heaven bola čoskoro zahltená benzínu, plynu alebo aj cestovania 
návštevnosťou malých dievčat, ktoré sa  lietadlom. Každá rodina by mala nárok na 
dožadovali viac modelov a odevov na určitú úroveň emisií oxidu uhličitého.
hranie sa. Teraz jej profesionálne Pri nákupe pohonných hmôt by sa im 
spravovaná webstránka priťahuje z konta neodpočítali iba peniaze, ale aj 
pozornosť investorov, najmä Index emisné body. Teda čím viac by cestovali, 
Ven tures ,  k to rá  inves tova la  do  tým viac emisných bodov by míňali.
premenovanej webstránky Domy so solárnymi panelmi či 

- teraz Stardoll - takmer 4 mil. $. vodnými turbínami by body šetrili, 
Danny Rimer z Index Ventures rovnako aj ľudia využívajúci hromadnú 

uvádza: „Nemala ani potuchy, že vytvorila dopravu. Títo by mali možnosť ušetrené 
fenomén. Na internete nie je žiadne miesto body odpredať bohatším rodinám, u 
na stretávanie sa veľmi malých dievčat a ktorých sa predpokladá vyššia spotreba a 
písanie si o hudbe či móde. S T A R D O L L viac emisií. Cieľom je zredukovať emisie 
je nateraz stránkou pre nedotknutý on-line a podporiť „zelené“ energie, aj keď systém 
segment dievčat, ktoré sa hrajú s je vo vývine a nie je úplne jasné, ako bude 
bábikami, čo je zhruba od 7 rokov. fungovať. Umožnilo by to však niektorým 
Prichádzajú na stránku 3x týždenne a výrobcom zvýrazniť ekologickú hodnotu 
strávia tam hodinu času.“ svojich produktov a teda vytvorilo novú 

Opätovne sa ukazuje, ako dobré je raz konkurenčnú výhodu.
za čas prejsť svoje minulé zážitky a skúsiť Zdroj: Progressletter
ich preniesť do nových podmienok, čo 
pomohlo k prerazeniu tejto webstránky, 
k to rá  ma  t e r az  cez  4  mi l i óny  
registrovaných užívateliek.

Zdroj: Progressletter

Zo života AMAVET klubov

AMAVET č. 934, Spišská Nová VesMedzi nami klubmi :-)
Po novom roku sa mládež stretla na tomto 
turnaji a zmerala si sily medzi sebou.

Astrozima 20007/1
Termín: 2.1.2007

Novoročný stolnofutbalový turnaj pre 
AMAVET klub č.879 ASTRO, Košice

mládež 1
Jednodňové podujatie zamerané na 

Termín:13.1.2007
pozorovanie objektov večernej oblohy. 

AMAVET č. 934, Spišská Nová Ves
Prednáška v planetáriu, astronómia na 

Pre mládež bol pripravený ďalší turnaj s 
internete a videofilm. Cieľom podujatia je 

cieľom zistiť kto je najlepší v stolnom 
popularizovať astronómiu, získať z 

futbale.
astronómie nové poznatky, alebo sa v nej 
zdokonaliť.

Novoročné stretnutie modelárov 1
Termín: 18.1.2007

Kino Jeden Svet 1
AMAVET, Nitra

Termín:9.1.2007
Cieľom stretnutia je vyhodnotiť jednotlivé 

AMAVET klub č. 878, Bratislava
podujatia za minulý rok, na ktorých sa 

Premietanie filmu od holandského 
zúčastnili členovia klubu. Taktiež 

režiséra M. van den Berge: Benigno  
predstaviť plán činnosti na rok 2007.

zabudnutý revolucionár. Spojené s 
diskusiou na tému Kuba a jej sociálne, 
politické a ekonomické problémy so 

Novoročný stolnofutbalový turnaj pre 
zamestnankyňou občianskeho združenia 

deti
Človek v ohrození Gabrielou Šuvadovou.

Termín:19.1.2007
AMAVET č. 934, Spišská Nová Ves
Turnaj s cieľom podporiť deti v 

Zábavná geografia
súťaživosti. Vyvolať u nich radosť z hry a 

Termín: 12.1.2007
samozrejme hlavným cieľom je užiť si 

AMAVET klub č. 727, Krompachy
veľa zábavy.

Pre mládež bol pripravený program, 
ktorého hlavnou úlohou bolo zábavnou 
formou predstaviť základy geografie. 
Návštevníci mali možnosť zúčastniť sa 
súťaže, diskusie a pozrieť si videofilm.

Novoročný stolnofutbalový turnaj pre 
mládež
Termín: 12.1.2007
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http://


Novinky a zaujímavosti

Segment dievčat Speňažená 

ekológia
Z čias pred rokom 89 si hádam ešte 

pamätáme vystrihovacie papierové 
bábiky, ktorým deti mohli vymieňať šaty, N i e k t o r é  e u r ó p s k e  k r a j i n y  
taktiež z papiera. Podobná idea viedla 58 rozmýšľajú nad zavedením emisných 
ročnú Fínku s fiktívnym menom Liisa k limitov oxidu uhličitého, ktoré sú známe 
opusteniu jej slabo platených prác a začala pre celé krajiny v rámci EÚ, aj pre bežných 
sa venovať jednoduchým kresbám. Tieto občanov. Ako by to fungovalo? 
neskôr spracovávala na počítači a „Karbónový prídel“ by sa vzťahoval na 
bezpla tne ,  iba  pre  zábavu,  ich  všetky energie, ktoré by domácnosť 
uverejňovala na webstránke Geocities. spotrebovala, či vo forme elektriny, 
Paper Doll Heaven bola čoskoro zahltená benzínu, plynu alebo aj cestovania 
návštevnosťou malých dievčat, ktoré sa  lietadlom. Každá rodina by mala nárok na 
dožadovali viac modelov a odevov na určitú úroveň emisií oxidu uhličitého.
hranie sa. Teraz jej profesionálne Pri nákupe pohonných hmôt by sa im 
spravovaná webstránka priťahuje z konta neodpočítali iba peniaze, ale aj 
pozornosť investorov, najmä Index emisné body. Teda čím viac by cestovali, 
Ven tures ,  k to rá  inves tova la  do  tým viac emisných bodov by míňali.
premenovanej webstránky Domy so solárnymi panelmi či 

- teraz Stardoll - takmer 4 mil. $. vodnými turbínami by body šetrili, 
Danny Rimer z Index Ventures rovnako aj ľudia využívajúci hromadnú 

uvádza: „Nemala ani potuchy, že vytvorila dopravu. Títo by mali možnosť ušetrené 
fenomén. Na internete nie je žiadne miesto body odpredať bohatším rodinám, u 
na stretávanie sa veľmi malých dievčat a ktorých sa predpokladá vyššia spotreba a 
písanie si o hudbe či móde. S T A R D O L L viac emisií. Cieľom je zredukovať emisie 
je nateraz stránkou pre nedotknutý on-line a podporiť „zelené“ energie, aj keď systém 
segment dievčat, ktoré sa hrajú s je vo vývine a nie je úplne jasné, ako bude 
bábikami, čo je zhruba od 7 rokov. fungovať. Umožnilo by to však niektorým 
Prichádzajú na stránku 3x týždenne a výrobcom zvýrazniť ekologickú hodnotu 
strávia tam hodinu času.“ svojich produktov a teda vytvorilo novú 

Opätovne sa ukazuje, ako dobré je raz konkurenčnú výhodu.
za čas prejsť svoje minulé zážitky a skúsiť Zdroj: Progressletter
ich preniesť do nových podmienok, čo 
pomohlo k prerazeniu tejto webstránky, 
k to rá  ma  t e r az  cez  4  mi l i óny  
registrovaných užívateliek.

Zdroj: Progressletter

Zo života AMAVET klubov

AMAVET č. 934, Spišská Nová VesMedzi nami klubmi :-)
Po novom roku sa mládež stretla na tomto 
turnaji a zmerala si sily medzi sebou.

Astrozima 20007/1
Termín: 2.1.2007

Novoročný stolnofutbalový turnaj pre 
AMAVET klub č.879 ASTRO, Košice

mládež 1
Jednodňové podujatie zamerané na 

Termín:13.1.2007
pozorovanie objektov večernej oblohy. 

AMAVET č. 934, Spišská Nová Ves
Prednáška v planetáriu, astronómia na 

Pre mládež bol pripravený ďalší turnaj s 
internete a videofilm. Cieľom podujatia je 

cieľom zistiť kto je najlepší v stolnom 
popularizovať astronómiu, získať z 

futbale.
astronómie nové poznatky, alebo sa v nej 
zdokonaliť.

Novoročné stretnutie modelárov 1
Termín: 18.1.2007

Kino Jeden Svet 1
AMAVET, Nitra

Termín:9.1.2007
Cieľom stretnutia je vyhodnotiť jednotlivé 

AMAVET klub č. 878, Bratislava
podujatia za minulý rok, na ktorých sa 

Premietanie filmu od holandského 
zúčastnili členovia klubu. Taktiež 

režiséra M. van den Berge: Benigno  
predstaviť plán činnosti na rok 2007.

zabudnutý revolucionár. Spojené s 
diskusiou na tému Kuba a jej sociálne, 
politické a ekonomické problémy so 

Novoročný stolnofutbalový turnaj pre 
zamestnankyňou občianskeho združenia 

deti
Človek v ohrození Gabrielou Šuvadovou.

Termín:19.1.2007
AMAVET č. 934, Spišská Nová Ves
Turnaj s cieľom podporiť deti v 

Zábavná geografia
súťaživosti. Vyvolať u nich radosť z hry a 

Termín: 12.1.2007
samozrejme hlavným cieľom je užiť si 

AMAVET klub č. 727, Krompachy
veľa zábavy.

Pre mládež bol pripravený program, 
ktorého hlavnou úlohou bolo zábavnou 
formou predstaviť základy geografie. 
Návštevníci mali možnosť zúčastniť sa 
súťaže, diskusie a pozrieť si videofilm.

Novoročný stolnofutbalový turnaj pre 
mládež
Termín: 12.1.2007

http://
http://


Zo života AMAVET klubov

Cesta na východ

II časť

A tak sa mi to vypomstilo. V Pekingu som dostal bruchabolesti, ktoré trvali ešte 
nasledujúce dva týždne. Už o pár dní sme prileteli do Nankingu, čo je asi 6 miliónové mesto 
vzdialené približne 45 km od mesta Maanshan  LuYin-ine rodné mesto.

Pre tých, ktorí vôbec nepoznajú mapu Číny načrtnem, že Peking je hlavné mesto Čínskej 
Ľudovej Republiky (ČĽR) ležiace na severo-
východe krajiny, ktorého rozloha sa dá prirovnať 
k rozlohe východného a stredného Slovenska 
dokopy. Nanking je mesto v provincii AnHui, 
ktoré sa nachádza vo vzdialenosti približne 300 
km po Dlhej rieke do vnútrozemia od mesta 
Shanghaj. Maanshan je mestečko s populáciou 
iba niečo vyše milióna.

Po príchode hrozne lialo a ja som celý 
premočený vyšiel aj s batožinou na štvrté 
poschodie paneláku, kde som mal ostať bývať až 
do konca septembra. To bolo asi v štvrtine júla a 
predstava, že budem bývať u LuYin-iných 

starých rodičov takú dlhú dobu ma moc nevzrušovala. „Keďže nerozumiem dialektu ktorým 
hovorila LuYin-ina rodina, ako potom budem môcť rozumieť reči jej starých rodičov?" 
pomyslel som si. Mladí ľudia sa už učia Mandarínsku čínštinu, ktorú sa učím aj ja. Starí ľudia 
hovoria svojimi rodnými dialektmi. Tie sú na rôznych oblastiach Číny až tak odlišné, ako keby 
sme porovnali rozdiel medzi slovenčinou a češtinou alebo niekedy až dokonca poľštinou.

A tak som nerozvážne vyšiel z moderného 
výťahu a zaklopal na pancierové dvere. O chvíľu 
sa otvorili. Vo vnútri stál asi osemnásťročný 
chalan, ktorý ma gestom pozval dovnútra. Za 
mnou už stála aj LuYin a jej rodičia, ktorí práve 
vyšli z výťahu. V priebehu niekoľkých minút som 
si stihol podať ruky asi so siedmimi ľuďmi. Ten 
chalan, ktorý mi otvoril dvere bol LuYin-in 
bratranec. Po čínsky som sa ho opýtal ako sa volá. 
Odvetil „SuWei".

Chvíľu sme sa rozprávali po čínsky, potom 
som ho požiadal aby hovoril po anglicky ak vie. 
Jeho angličtina nebola veľmi dobrá, ale to ani moja čínština. Takže sme spolu hovorili 
činglištinou. Požiadal ma či by nemohol bývať so mnou v izbe, pretože by sa chcel zdokonaliť 
v angličtine. Ja som bol tiež rád, že mi niekto môže pomôcť pri zdokonaľovaní čínštiny a v 
komunikácii so starými rodičmi. Stali sme sa nielen dobrými priateľmi, ba dokonca až bratmi.

V dôsledku premnoženia populácie zaviedla ČĽR zákon o jednom dieťati na jednu rodinu. 
A tak sa teraz bratranci v Číne nazývajú bratmi. A keďže LuYin sa po celom pobyte v našej
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rodine stala akoby jej členkou a mojou sestrou, tak som aj ja bol považovaný za člena ich 
rodiny.

Takže toto je môj čínsky brat. Keďže v tej dobe boli letné prázdniny aj u čínskych 
stredoškolákov, ktoré sú inak rozdelené na 15 a 15 dní, medzi ktorými sa opäť týždeň učia, mali 
sme obaja na seba čas a navzájom sa od seba učili. Prežili sme toho veľa a jednu historku vám 
rozpoviem.

Pršalo pomerne často a tak som požiadal SuWei-a či by mi nevedel zaobstarať gitaru, aby 
som mohol krátiť dlhé chvíle. No občas, keď bolo vonku mokro a pršalo, zobral som štyri 
babkine korytnačky, ktoré inak žili stiesnený život v malom umelohmotnom lavóre a odniesol 
som ich na trávnik pod bytovkou. Tam som ich nechal chvíľu spoznávať svet a po pol hodine 
som ich opäť pozbieral a vrátil babke. Takto sa to občas opakovalo.

Jedného krásneho slnečného dňa som ich 
pustil iba na balkón. Sediac vo dverách medzi 
balkónom a mojou izbou som si hral na gitare a v 
domnienke, že ich pozbieram po tom, ako 
dohrám, som si nevšímal, kam lezú. Jedna z 
korytnačiek bola menšia ako ostatné. A práve tú 
som nenašiel. Poprezeral som celý balkón a nič. 
Najprv som to povedal iba bratovi, s ktorým sme 
prezreli celý byt. Nakoniec som to musel 
povedať aj babke a dedkovi. Babka neverila, že 
by sa tá malá potvora mohla prepchať cez malú 
dieru vedúcu do dažďovej stoky. Ja som už inú 
možnosť nevidel.

Na druhý deň to prišlo. Babka sa ma opýtala 
čo som s ňou naozaj urobil a verte mi, že som sám nevedel, čo jej mám povedať a ako to 
vysvetliť. Stál som pred ňou celú večnosť a ona v záchvate hnevu mlela a mlela. A ja som jej 
rozumel iba slová ako „ty, ty, ty, ty, korytnačka, moja". A tak som jej so sklesnutou hlavou 
prikyvoval a ospravedlňoval sa. SuWei mi na druhý deň preložil, čo mi vlastne povedala, 
pretože sa to už dozvedala celá rodina, a opýtal sa ma: „Ty si ju naozaj vyhodil von oknom?"

Povedal som mu že nie, len babka bola už v presvedčení, že to tak je. Začali sa najhoršie 
dni. SuWei-ovi sa začala škola a tak odišiel bývať k svojim rodičom. Všetko, čo mi babka 
odvtedy hovorila znelo ako výstrel z guľometu sprevádzajúci sirénu. Odmietala už hovoriť 
pomaly ako predtým, a tak som si vždy všetko musel domýšľať. Dedko mi našťastie veril, aj 
keď jemu som rozumel najhoršie. Nakoniec sa veci urovnali. Už ani často nepršalo a ani 
korytnačky som už nebral von. Nastali horúčavy a s LuYin som sa vybral na čajové vrchy 
ChuangŠan (Žltý vrch), bolo tam naozaj krásne. Nepoškvrnená príroda, charakteristické 
čínske dedinky, ťažko to opísať.

...pokračovanie v budúcom čísle.
Michal Bútor

AMAVET klub č. 878, Modra
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Potrápte svoje mozgové bunky

 Sudoku

Riešenie z minulého čísla

Potrápte svoje mozgové bunky

Pokusy Maestra F

Úloha č. 1: Prečo sa vrtuľka zhotovená zo železných ihlíc točí, ak je pod ňou horiaca sviečka a 
v blízkosti silný elektromagnet?

Odpoveď č. 1: Elektromagnet priťahuje nahriatu ihlicu vrtuľky (zohriatu nepriťahuje). Jav 
sa opakuje a vrtuľka sa pritom bude točiť.

      Úloha č. 2: Prečo trením handry o zohriaty pohár sa vrtuľka                      
        Točí?
         Odpoveď č. 2: Pohár sa trením zelektrizoval, v dôsledku                        
           čoho sa vrtuľka pohne smerom k tomu miestu, na ktorom 
          treme pohár. Teplý pohár suší vzduch pod pohárom.

Úloha č. 3: Čo dvíha za teplého slnečného dňa pri 
stene domu padák?

Odpoveď č. 3: Teplý prúd vzduchu, ktorý prúdi nahor 
odnáša aj náš padák.
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Dajte o nás vedieť

AMAVET vydáva už 17 rokov mesačník s názvom AMAVET REVUE, ktorý Vás pravidelne 
informuje aj o klubových aktivitách vo všetkých krajoch.

Časopis je určený pre mladých ľudí z celého Slovenska a pre každého, kto sa duchom cíti byť 
mladý.

Napíšte nám aj tento rok čo pripravujete pre mladých ľudí, ako žijete, čo Vás zaujíma... Aj 
naďalej nám posielajte články, fotografie, emaily nielen o pripravovaných aktivitách, malých 
či veľkých, ale aj o aktuálnych problémoch mladých ľudí.

Ďakujeme za Váš záujem.

Uzávierka ďalšieho čísla je vždy 5teho v mesiaci.

INZERCIA

Chcete osloviť mladých ľudí na Slovensku?

Chcete osloviť detské a mládežnícke organizácie?

Chcete osloviť tých, ktorí pracujú s deťmi a mládežou?

Časopis AMAVET REVUE vychádza pravidelne pre mladých ľudí.

Je určený nielen deťom a mládeži, ale aj dobrovoľníkom a tým, ktorí sa duchom cítia byť 
mladí.

Ak chceš aj ty osloviť formou inzercie všetkých nadšencov pre prácu s deťmi a mládežou, 
môžeš to urobiť tu a teraz:

Podmienky inzercie:

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať emailom amavet@amavet.sk alebo telefonicky na 
02 44 87 23 31

Nestačí Vám to?

V tom prípade Vám ponúkame priestor na www.amavet.sk
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