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Kazalo vsebine

ZAKLONIŠČE
POROČA 

POSEBNA IZDAJA

7. april 2020

Rod Kranjskega Jegliča 
Sp. Idrija
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Pozdrav vodstva

Vodstvo se predstavi

Da ne boste pozabili, kako izgledamo, se vam na tej strani predstavimo člani

vodstva Rodu Kranjskega Jegliča. Spoznali boste, kaj študiramo oziroma kaj

smo po poklicu in kakšne vrste dela opravljamo. Prepričani smo, da boste

izvedeli kaj novega in nas bolje spoznali.

- Doštudiral sem strojništvo in zaključil mednarodno
akademijo za vodenje in management. Zaposlen sem
kot Vodja projektov na Kolektorju.
- Prosti čas si najraje zapolnim s širokom naborom
aktivnosti (taborniki, različni športi).
Zanimivost: tabornik sem že 17. leto

David Bizjak - starešina RKJ

- Končala sem študij delovne terapije na Zdravstveni
fakulteti v Ljubljani, trenutno pa sem pripravnica v
Psihiatrični bolnišnici Idrija.
- V prostem času rada slikam in pečem slaščice.
Zanimivost: obožujem olive in skoraj vsak dan kaj
polijem :)

Ana Lapajne - načelnica RKJ in vodnica MČ

- Sem študent medicine na Medicinski fakulteti v
Ljubljani.
- Poleg tabornikov me veselijo še kuhanje,
pohodništvo in tek.
Zanimivost: skoraj vsak teden jem kitajsko hrano. 

Jernej Šavli - načelnik PP družine in vodnik
GG

Dragi taborniki/tabornice,

 

Nekateri starejši med vami se mogoče še spomnite časopisa pr`farskih

tabornikov - Zaklonišče poroča. Nekajkrat na leto ste ga prejeli po pošti v

skrbno pripravljeni ovojnici. Zakaj smo se torej po skoraj desetih letih

odločili, da obudimo to tradicijo, tokrat v elektronski obliki? Pr'farski rod je

znan po tem, da ga združujejo sami »kul« taborniki. Znajdemo se v

različnih situacijah in tako smo se znašli tudi v tej. Tisti, ki menite, da v tem

obdobju ni tabornikov, se močno motite. Taborniki ne postanemo samo

tisto uro na teden, ko si nadenemo rutko. Taborniki smo ves čas, v srcu, v

mislih, pri delu. Da se ta zavest ohranja, stalno opominjamo preko socialnih

omrežij, po novem pa tudi preko časopisnih listov. Na taborjenju prav vsi

dokažete, da ste vešči vsakodnevnih opravil, samostojnosti in

ustvarjalnosti, zato te vrline negujte tudi sedaj, ko ste doma. Ker vodstvo

že hrepeni po ponovnem srečanju z vami, že pridno kuje nove akcije in

projekte. Skupaj ohranjajmo taborniški duh, vse do naših ponovnih skupnih

doživetij in dogodivščin v živo. Vabljeni k prebiranju našega »cajtnga«, s

katerim bomo skupaj obujali pretekle trače, z vami delili poučne vsebine,

predvsem pa se še naprej trudili biti kul taborniki.
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- Sem študentka radiološkega inženirstva na
Zdravstveni fakulteti v Ljubljani.
- V prostem času rada sprehajam svojo psičko Loti in
fotografiram pokrajino.
Zanimivost: poskušam sanjariti v mejah normale :)

Anja Šavli - načelnica GG družine in vodnica
GG

- Študiram predšolsko vzgojo na Pedagoški fakulteti v
Ljubljani
- Rada se družim s prijatelji, včasih kaj narišem ali
preberem kakšno dobro knjigo.
Zanimivost: moja najljubša žival je maček Feliks, najljubša
hrana pa sirovi tortelini,. 

Vanesa Tončič - načelnica MČ družine in
vodnica MČ

- Študiram na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani
- Opravljam študentsko delo na Inštitutu Jožef Štefan
Zanimivost: vedno jočem, ko se smejem.. 

Carolina Petrič - GG vodnica

- Študiram na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.
- Najraje grem na sprehod v naravo, rišem z akrilnimi
barvami, pozimi smučam in poleti SUPam.
Zanimivost: obožujem majonezo, dam jo na makarone,
pico, ...ker (skoraj) povsod paše :)

Anika Bizjak - propagandistka

- Šolam se na Gimnaziji Jurija Vege Idrija
- Poleg tabornikov in preživljanja časa v naravi je eden
izmed mojih večjih hobijev glasba - zelo rad jo poslušam,
trenutno pa se tudi učim igrati na kitaro.
Zanimivost: ne strižem se redno.

Gašper Golob - GG vodnik

- Šolam se na Gimnaziji Jurija Vege Idrija, smer strojni
tehnik.
- Veselijo me taborniki, druženje s prijatelji in nogomet.
Zanimivost: zelo rad se udeležujem taborniških akcij.

Jure Završnik - GG vodnik

- Študiram medicino na Medicinski fakulteti  v
Ljubljani.
- Kadar se ne učim zelo rada berem, se družim s
fantom in prijatelji, vsak petek pa si z veseljem
vzamem čas za tabornike.
Zanimivost: držim se načela - »noben problem ni tako
velik, da ga ne bi mogel rešiti kozarec oliv.«

Tina Lapajne - propagandistka, vodnica GG

- Študiram mehatroniko na Višji strokovni šoli v
Ljubljani.
- Veseli me dobra glasba, trenutno se ukvarjam z
boksom.
Zanimivost: Brada mi rase v dveh različnih odtenkih in
imam en čop las (pravim mu Tone), ki ga nikoli ne
odstrižem.

Luka Laharnar - GG vodnik
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- Študiram na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani.
- Rad igram vse mogoče igre, namizne ali virtualne in
raziskujem skrite kotičke bližnje okolice.
Zanimivost: rad pijem mleko. 

Tjaš Kacin - gospodar

- Šolam se na GJV Idrija - smer mehatronik operater.
- Veselijo me taborniki, v prostem času se rad vozim s
kolesom.

Luka Šinkovec - pomočnik GG vodnice

- Šolam se na Gimnaziji Jurija Vege Idrija, smer
strojni tehnik.
- Moja največja hobija sta taborništvo in smučanje.
Zanimivost: najraje hodim na taborjenje in zimovanje.

Taša Pirih Willer - pomočnica MČ vodnice

Delavnice za MČje

Potrebščine: list papirja, pisalo
Prva stvar, ki jo potrebujemo za branje šifriranih besedil, je KLJUČ. Ključ je rešitev
šifre, z njim zvezdice spremenimo v črke. Poskusi ugotoviti, kakšen ključ se skriva pri
naši skrivni pisavi.
 

Namig 1: Poglej si primer. Ime katere živali se skriva za šifro? Pri rešitvi ti lahko
pomaga slika.
 

Namig 2: Če ti še
vedno ni uspelo
ugotoviti ključa

skrivne pisave za
pomoč prosi starše.

 

Skr ivna  p i sava  -  de š i f r i ra j  me !
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 Dodatni  izz iv i

Poskusi s to šifro zapisati svoje ime.
Napiši šifrirano sporočilo svojemu prijatelju, mami, očiju, sestri ali bratu. Za
uspešno branje, mu najprej pokaži ključ. Brez njega ne bo mogel prebrati tvojega
sporočila.
Prevedi naslednje besede. Vsako prevedeno besedo lahko tudi narišeš

 
1.
2.

3.

 
4. Reši uganko. Nanjo tudi odgovori.

Vir: Ropotarnica, pridobljeno s: https://www.taborniki.si/desifriraj-me-2/.

Lov na  gozdne  zak lade

Potrebščine: Primerna oblačila in obutev, pisalo, natisnjena tabela.
Odpravi se raziskovat v bližnji gozd. Odpraviš se lahko sam (če ti starši pustijo) ali z
družino. Ob prihodu v gozd si zamisli, kako se preleviš v lovca na gozdne zaklade.
Tvoja naloga je, da poiščeš predmete iz tabele. Če ti ne uspe najti vseh zakladov,
se lahko v gozd ponovno vrneš in poiščeš še preostale.
 
 

Vir: Ropotarnica, pridobljeno s: https://www.taborniki.si/ropotarnica-zivljenje-v-naravi-lov-na-gozdne-zaklade/.
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Delavnice za GGje

Taborni šk i  kv iz

a) Državna topografska karta merila 1:25

b) Državna topografska karta merila

1:250

c) Državna topografska karta merila

1:2500

d) Državna topografska karta merila

1:25000

2.  Kaj predstavlja topografski znak 

na sliki?

a) Datuma in podpisa

b) Ekvidistance, severa in

legende

c) Naslova

d) Avtomobilov, avtodomov in

trajektov

a) Skica terena na katero vrisujemo

samo stalne objekte

b) opis poti

c) Natančna skica terena, na kateri

prikažemo trenutno stanje

d) Način vrisovanja KT na karto

5. Katere črke v Morsejevi abecedi

zapišemo samo s pikami? 

a) E, H, I, S

b) M, O, T

c) G, D, N, Y

d) A, F, P

a)  D, K, N, O, T, V, Y

b) C, G, K, M, P, Z, W

c) A, D, J, S, U, V, Q

d) B, E, H, K, O, R, Y

a) Preverimo, če diha

b) Pokličemo 112

c) Poskrbimo za lastno varnost 

d) Zakličemo "na pomoč"! 

a) Vse rane

b) Rane pri odprtih zlomih

c) Rane pri amputacijah

d) Plitve rane, odrgnine in

ugriznine

a) Zadnji zaprti del 

b) Vseeno je

c) Sprednji, odprti del 

d) Ne sprednji, ne zadnji del

a) Pod drevesi

b) Na jasi

c) Na bujni travi 

d) Na vlažni zemlji

a) Za varovanje pri plezanju

b) Za pritrjevanje vrvi na količek

c) V prvi pomoči za zavezovanje obvez

d) Za skrajševanje predolge vrvi

a)  S kavbojskim

b) Z vrznim

c) Z ambulantnim

d) Z ribiškim

Rešitve kviza: 1-d, 2-b, 3-d, 4-c, 5-a, 6-b, 7-b, 8-a, 9-c, 10-d, 11-a, 

12-b, 13-c, 14-b, 15-d,16-b, 17-a, 18-c

11. Kateri del bivaka naj bo obrnjen

proti vetru?

a) Svetišče

b) Koliba

c) Baraka

d) Cerkev

 Kaj pomeni DTK 25?1.

3. Česa ne vsebuje skica terena?

4. Kaj je kroki? 

6. Katere črke imajo v Morsejevi

abecedi  natanko dve črti?

7. Kaj signalizira oseba na sliki?

a) N

b) H

c) C

d) B

8. Kaj signalizira oseba na sliki?

a) N

b) B

c) R

d) S

9. Kaj naredimo najprej, kadar pristopimo k

poškodovani osebi?

10.  Katere rane izpiramo?

12. Kje postavimo bivak?

13. Za kaj se uporablja ambulantni

vozel? 

14. S katerim vozlom začnemo

vezave?

15. Katero obliko ognja taborniki

postavimo za posebne priložnosti?

a) Piramido

b) Stražni ogenj

c) Zvezdni ogenj

d) Pagodo

16. Kaj potrebujemo za kurjenje ognja? 

a) Vodo, les in vžigalice

b) Kisik, iskro in gorivo

c) Kamenje, bencin in vžigalnik

d) Zemljo, veje in lok

17. Kaj predstavlja 12 rdečih črt in zelen

trikotnik na znaku RKJ?

a) Črte predstavljajo plastnice, trikotnik pa

Jelenk

b) Črte predstavljajo plastnice, trikotnik pa

smerokaz

c) Črte predstavljajo vrvi za sušenje perila,

trikotnik pa šotor

d) Črte predstavljajo obalo, trikotnik pa šotor. 

18. Latinsko ime za kranjski jeglič je: 

a) Bellis perennis

b) Ranunculus acris

c) Primula carniolica

d) Lilium carniolicum
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leseno palico, 
12 prirezanih valjev, 
svinčnik in papir za pisanje rezultatov. 

Mölkky je finska igra, ki se jo lahko igraš s svojo družino. Igrata se jo lahko
najmanj 2 igralca, navzgor pa število ni omejeno. 
 
Potrebuješ: 

 
Valje lahko izdelaš sam ali ob pomoči staršev, 
za silo pa lahko uporabiš tudi drva. 
Pazi le, da so vsa približno enakih oblik in velikosti! 

Valje označi s številkami od 1 do 12 in jih postavi kot je prikazano na spodnji
sliki. Mesto metanja naj bo vsaj 3 ali 4 metre stran od valjev. 
 
Pred prvo igro določite vrstni red metanja z žrebom. 
V naslednjih igrah začne poraženec iz prejšnje igre, 
zadnji pa meče zmagovalec, 
 
Igralci drug za drugim mečejo palice v valje.
Če igralec podre en valj, dobi število točk, ki je 
napisano na valju. Če jih podre več, dobi toliko točk, 
kolikor valjev je podrl. Če ne podre nobenega valja ali naredi prestop, ne
dobi nobene točke. 
 
Padle valje se po vsakem metu postavi pokonci na tistem mestu, kjer so
padli.
 
Zmaga tisti igralec, ki prvi zbere natanko 50 točk. Če doseže več kot 50
točk, pa se mu rezultat za kazen vrne nazaj na 25 točk.

Med igro se lahko fotografirate in pošljete

fotografije na tabornikrkj@gmail.com, mi pa jih

bomo objavili na naši spletni strani in facebook

profilu :) 

Tabornik skrbi za svoje zdravje
Tabornik tudi v času izolacije telovadi in tako skrbi za svojo telesno

pripravljenost ter dober imunski sistem. Pripravili smo ti nekaj vaj, ki jih

vodniki že pridno izvajamo. Izzivamo tudi tebe, da se nam pridružiš! Sklop vaj

lahko ponoviš večkrat, v poljubnem vrstnem redu. Pomembno je, da si vaje

prilagodiš glede na svoje zmožnosti.

 

10 sklec  (težja in lažja oblika) 

 

5 izpadnih
korakov (na
mestu ali v hoji) 

 

10 trebušnjakov

MÖLKKY

(''jumping jack'')

20 poskokov 

 

15 žabjih
poskokov

Težja oblika Lažja oblika

 

5 počepov

Težja oblika (zgoraj) in
lažja oblika (spodaj).

Deska 30 sekund
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Zdravo za računalnikom

 Akt ivni  odmori

Naše telo je narejeno za največ 45 minut sedenja, potem si

moramo vzeti vsaj 5 minut aktivnega odmora. Lahko se

sprehodimo po stanovanju, naredimo nekaj počepov,

raztegnemo trup in ostale sklepe - krožimo z glavo, rokami,

komolci in zapestji, prste stiskamo v pest itd. Oči si

spočijemo tako, da se zazremo skozi okno v daljavo. 

 

Poskrbimo, da veliko pijemo in redno zračimo delovni

prostor.

Življenja brez računalnikov in drugih elektronskih naprav si ne moremo več

predstavljati. V zadnjih tednih so računalniki naša edina vez z učiteljicami,

sošolci, sodelavci in prijatelji, zato pred njimi preživimo še več časa kot

običajno. 

Delo za računalnikom in stalno sedenje za naše telo predstavlja velike

obremenitve. Delo je statično, drža prisiljena. Pogosto se pojavljajo bolečine

v hrbtu in zapestju, naši sklepi postanejo trdi, oči utrujene, vse to pa lahko

vodi do resnejših zdravstvenih težav. Z upoštevanjem nekaterih preprostih

nasvetov in načel ergonomije, pa se lahko le tem izognemo. 

 Sedenje  za  računalnikom

 Delovna  površ ina

Pomembno je, da si delovno površino organiziramo tako, da imamo dovolj

prostora za uporabo računalnika, zvezka in drugih pripomočkov, ki jih

potrebujemo za delo. Poskrbimo, da imamo pisalno mizo vedno

pospravljeno.

Pri sedenju z računalnikom je

pomembno, da sedimo

poravnani, da so roke vzporedno

na mizi in da so stopala cela na

tleh. Če tal ne dosežemo, si

lahko pod stopala podstavimo

nekaj ravnega. Če nimamo

primernega stola, si lahko

ledveni predel hrbta podložimo z

manjšim vzglavnikom ali zvito

brisačo. 

 Osvet l i t ev  de lovne  površ ine

 Uporaba  miške  in  t ipkovnice

Ekran računalnika naj bo v višini oči in od nas oddaljen približno 65 cm. Če

besedila ne vidimo prebrati, ekrana ne približujemo, temveč povečamo

pisavo. V primeru, da smo preveliki in je ekran nižje od naših oči, si lahko

pomagamo tako, da ga podložimo s kupom knjig.

Pri delu je zelo pomembna tudi ustrezna osvetlitev, tako zaslona kot tudi

delovne površine. Viri svetlobe v prostoru (namizne svetilke, stropne luči,

okno) ne smejo povzročati neposrednega bleščanja ali motečega zrcaljenja

na zaslonu.

Pri uporabi miške in tipkovnice najbolj obremenjujemo naša zapestja in

sklepe prstov. Pod zapestja si lahko za podporo podstavimo zvito brisačo

ali pa staro nogavico napolnjeno z rižem.

Vir: Physiotherapy Centre Bendigo, 2011.
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4. Pri četrtem koraku ponovi prvi korak - piškote

potopi v mleko in jih previdno zlagaj čez puding.

5. Ko je druga plast piškotov zložena, ponovno

skuhaj puding in ga čim bolj enakomerno prelij čez

piškote.

6. Pekač pusti na kuhinjskem pultu, da se ohladi,

šele nato ga za nekaj ur postavi v hladilnik.

7. Sladico lahko zaključiš na različne načine. 

- Čez zgornjo plast toplega pudinga lahko položiš

še eno plast namočenih piškotov.

- Ali pa stepeš sladko smetano, jo premažeš čez

ohlajen puding in posuješ s kakavom ali čokolado v

prahu.

8. Ker smo taborniki redoljubni, vso umazano

posodo pomij in očisti kuhinjsko površino.

 

 Na kuhinjskem pultu pripravi pekač in skledico. V

skledico vlij malo mleka. Piškote na hitro potopi v

mleko in jih enega za drugim zlagaj na dno

pekača.

 Za pripravo pudinga potrebuješ žlico, metlico,

skledico in kozico. Puding skuhaj po navodilih z

vrečke. Pri uporabi štedilnika za pomoč prosi

starše in pazi, da se ne opečeš.

 Ko je puding kuhan, ga čim bolj enakomerno

prelij čez pripravljeno piškotno dno.

 

1.

2.

3.

 

Kuhajmo po taborniško

Pudingova zloženka

 
-2 paketa maslenih
piškotov
- 2 pudinga  
- 1l mleka za puding
- Malo mleka (za piškote)
- Sladkor
 

 
- Manjši pekač
- Kozica  
- Merilni valj
- Metlica za mešanje
- Dve skledici
- Žlica
 

Pred začetkom priprave poskrbi, da bodo tvoje roke čiste!
Svetujemo, da si vse sestavine in pripomočke predhodno

pripraviš na kuhinjskem pultu.
 Če želiš sladico pripraviti na bolj zdrav način, lahko

pri pripravi pudinga izpustiš sladkor in sladico
namesto s sladko smetano okrasiš s svežim sadjem.

 

Priprava

Ses tavine Pr ipomočk i
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Taboroskop

Oven

Ta mesec je bolje, da sploh ne stopite iz hiše. Telovadba na

balkonu vam bo mogoče ustrezala.

Nasvet: Pazite na mezinček leve noge.

Ne vznemirjajte se zaradi partnerjevega skrivnostnega

obnašanja. Na koncu boste prav prijetno presenečeni.

Nasvet: Stanovanje je dovolj veliko za vse!

Bik

Dvojček
Sonce zastira pogled na Venero. Kokoška se sprehaja po

Orionu. Z drugimi besedami: matematični problemi vam tokrat

ne predstavljajo težav.

Nasvet: S seboj imejte robčke!

Pluton in Neptun se v prihajajočem mesecu gibljeta po robu

asteroidnega pasu. Srede bodo vaš najboljši dan, saj so

gravitacijske sile takrat najmočnejše in bodo pozitivno vplivale

na vašo avro. 

Nasvet: Zaupajte svoji intuiciji!

Rak

Lev

Zvezde so vam ta mesec naklonjene. Cel mesec boste kar sijali od

sreče.

Nasvet: Testo za kruh pustite počivate nekaj minut dlje…

Jupitrove lune se vrtijo z zmanjšano hitrostjo, kar pri vas povzroča

nelagodje. A nič ne de. Pojejte košček čokolade in vse bo bolje.

Nasvet: JA! Smo en košček!

Devica

Tehtnica

Škorpi jon

Stre l e c

Kozorog

Vodnar

Rib i

Zemljino gravitacijsko polje bo v prihajajočem mesecu v svojo

bližino pritegnilo nepričakovane predmete. Podobno velja tudi za

vas.

Nasvet: Simpatiji ste všeč takšni kot ste!

Mesec bo ugoden za sklepanje novih poslov, toda pazite, da se

ne zapletete v nerešljivo situacijo.

Nasvet: Palačinke so najboljše z nutelo!

Zadela vas bo Amorjeva puščica – ali zgolj puščica iz loka vašega

taborniškega kolega.

Nasvet: V petek se izogibajte odprtih oken.

Vesolje je noro in ima za vas ta mesec pripravljeno vse mogoče.

Naša galaksija Mlečna cesta se je raztegnila čez vse peš

prehode. To seveda pomeni, da morate ta mesec narediti nekaj,

kar si že dalj časa želite.

Nasvet: Pod tušem pojte na ves glas!

Saturn se pomika po Mozzartovih notah. Luna neustavljivo opleta.

Kar brez dvoma pomeni, da so prihajajoči dnevi za vas idealni za

učenje.  

Nasvet: V ponedeljek ne dvigujte težkih predmetov.

Ozvezdje Velikega medveda se je skrilo za ozvezdje Rib. Jutri bo

verjetno zelo naporen dan. Zberite se in nadaljujete z delom.

Napor je začasen, ocene so za vedno. 

Nasvet: Pazite na bananin olupek. Vedno imejte pri sebi prvo

pomoč!
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Po napolnjenih močeh tekom noči, smo se zjutraj zopet zbrali v lokalnem
pristanišču, kjer smo nadaljevali našo plovbo do končnega cilja – mesta Luang
Prabang. A dogodivščina ni dogodivščina brez zanimivih prigod. In točno tako je
bilo tudi pri vkrcavanju na ladjo tega dne. V pristanišču je bila zasidrana le ena
ladja, ki pa je bila ob našem prihodu že povsem polna. Skupaj z nekaj prijatelji, ki
sva jih spoznala prvi dan plovbe, smo se spraševali kje naj sploh najdemo prostor
na že tako polni ladji za naslednjih 7ur. Želeli smo si, da bi za nas in ostale
popotnike, ki se še nismo vkrcali, pripravili novo ladjo. A to so bile le želje, ki jih
niso hoteli upoštevati, zato nam ni preostalo drugega, kot da vstopimo na ladjo in
si poskušamo izboriti kanček prostora. Nič hudega sluteči smo se usedli v zaprt
prostor, ki je na prvi pogled zgledal povsem primeren. A prav kmalu smo
ugotovili, da smo se namestili v prostor, ki je bil namenjen osebju ladje. Ker nas je
bilo v prvem delu ladje toliko brez sedežev, so nam prijazno odstopili tudi ta
prostor, ki je imel le nekaj manjših oken. Takoj po vžigu motorja, pa smo se
zavedli še ene težave. Pod prostorom, kjer smo bili, je bil nameščen dizelski
motor starega tovornjaka, med motorjem in nami pa je bil le lesen škripajoč pod.
Lahko si predstavljate ves hrup, toploto in emisije, ki smo jih morali prestajati
naslednjih 7 ur plovbe. Bilo je tako hrupno, da smo se le stežka slišali med seboj.
 
 

Tabornik potuje

Z D R A V O, ZDRAVO, ZDRAVO, ZDRAVO! 
 
V časih, kot so sedaj, ko ne smemo iz varnega udobja svojih domov in imamo
časa na pretek, je dobrodošlo tudi obujanje spominov iz vaših potovanj ter
raziskovanj sveta. Prav zato smo se odločili, da vam v rubriki Tabornik potuje,
naša tabornika Dejan in Matjaž predstavita delček njune skoraj 4 mesečne
pustolovščine po jugovzhodni Aziji. V kolikor ste zamudili njuno pripovedovanje v
živo, naj vas spomnimo, da sta potovala skozi štiri države: Tajska, Laos, Vijetnam
in Kambodoža. 
 
Za tokratni prispevek sta si izbrala pripoved o potovanju po državi Laos. Preden
pa se potopimo v njun svet, je tu še nekaj osnovnih podatkov o državi.

Uradni jezik: laoščina
Glavno mesto: Vientiane
Površina: 236.800 km² (cca 11,5x
večja od Slovenije)
 

Prebivalstvo: 5.635.967 (cca 2,7x več
od Slovenije) 
Valuta: laoški kip
Sosednje države: Tajska (Z), Kitajska
(S), Vijetnam (V), Kambodža (J)

Po približno dvajsetih dneh potovanja po Tajski, je bil čas, da jo zapustiva. Za
prestop meje s sosednjo državo Laos, sva si izbrala enega od prehodov na
severovzhodu Tajske. Mejo med državama določa reka Mekong, ki je hkrati tudi
12. najdaljša reka na svetu.  
 

Na okoliških hribih je bilo mogoče opazovati odročne kmetije, tropski gozd,
mivkaste plaže, naselja in domačine pri izvajanu vsakodnevnih opravil. Mostov
čez reko ni bilo. Morda edini most, ki sva ga videla, da je povezoval levi in desni
breg reke je bil most preko katerega sva prišla v državo. Po dobrih 7 urah plovbe,
smo se ustavili v vasici Pak Beng in tu tudi prenočili. Kot zanimivost naj omeniva,
da je bilo za spanje v privatni sobi za dve osebi s svojo kopalnico potrebno odšteti
le 3€ po osebi. Poceni, kaj?

Verjetno največja dogodivščina, ki sva jo
doživela v Aziji, se je začela ravno prvi
dan ob prihodu v Laos. Z vkrcanjem na
dvodnevno plovbo po reki Mekong se je
začelo spoznavanje nove dežele.
Plovba je bila počasna a dihjemajoča,
ladja pa lesena, dolga kakšnih 20
metrov ter široka le kakšne 4 metre.  Za
sedenje so bile nameščene klopi
sestavljene iz odpadnih avtobusnih
sedežev. Prava križarka (sarkastično) ...

Ta izkušnja ni bila prav nič prijetna
in tudi od opazovanja okolice ta
dan ni bilo prav veliko, saj smo si
vsi želeli le, da se plovba čim
hitreje konča. Po vseh mukah sva
le prispela v manjše pristanišče,
kjer sva stopila na kopno in se z
lokalnim avtobusom odpeljala do
najinega domovanja za naslednjih
nekaj dni.
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Po napornem drugem dnevu v Laosu, sva si naslednjih nekaj dni vzela za
raziskovanje Luang Prabanga, mesta nekje na sredi severnega dela Laosa, ki je
bilo uvrščeno na UNESCOV seznam kulturne dediščine. Zakaj? Zaradi
tamkajšnje arhitekture, religije in kulture. Zgradbe v središču mesta, so povsem
evropsko zasnovane. Natančneje, posnemajo francosko arhitekturo, ki je bila v
ta kraj pripeljana med 19. in 20. stoletjem, ko so v državo vdrli francoski osvajalci.
Za vasico znotraj celine pač ni samoumevno, da ima več evropskih potez kot pa
azijskih. Kot zanimivost lahko poveva tudi, da se je med sprehajanjem po mestu
občutil velik delež francoskih turistov. Še danes starejši ljudje tu govorijo
dvojezično - francosko in laoško.
 

Poseben čar v mestu ima tudi večerna tržnica, kjer lahko poskusiš lokalno hrano,
kupuješ spominke ali pa se prepustiš valu ljudi in postopaš med »štanti«. Tu sva
po slabem mesecu tudi prvič v Aziji jedla pravi kruh oz. francoske bagete. Tajska
ne peče kruha, najbolj podobno kar lahko kupiš je toast. Še en zanimiv podatek je,
da je bilo za obrok »All you can eat – vegeterjanski bufet« potrebno odšteti le
1,5€.

Tako kot v ostalih azijskih mestih, je tudi tu močno prisotna vera – budizem. Prav
Luang Prabang pa je znan po tem, da menihi zgodaj zjutraj, med 5 in 6 uro, v
zameno za donacijo hrane izvajajo blagoslov. Ta običaj je pri turistih zelo
priljubljen in zato ga pride spremljat veliko ljudi. Čeprav vsi opozarjajo, da se je
treba spoštljivo obnašati do menihov in njihovega obreda, sva opazila kar nekaj
nevljudnih ljudi, ki se niso zmenili za opozorila, so sebično tekali okrog menihov in
tekmovali, kdo bo naredil boljšo fotografijo.

Luang Prabang je odlično izhodišče tudi za potep do najlepših slapov, kar sva jih
videla v Aziji. To so slapovi Kuang Si. Očarajo s turkizno vodo, ki se preliva preko
kamnin. Najvišji slap je prav na koncu urejene poti in meri 60 m. Ob slapu se vije
množica turistov, a se lahko osvežiš v manjših podslapovih v spodnjem toku reke.
Osvežitev pri visoki vlagi in temperaturi prav lepo paše.

Mesto Luang Prabang  z okolico je majhno in ga hitro raziščeš, zato sva se tudi
midva po nekaj dneh odpravila proti jugu. V jutranjih urah sva se skupaj z ostalimi
potniki v najetem kombiju odpeljala proti mestu Vang Vieng. No... če se še kdo
pritožuje da ima Slovenija slabe ceste, bi bilo smotrno, da se za kak teden
odpravi raziskovat Laos in bo kaj kmalu spremenil svoje mnenje. Ceste v Laosu
so, ali pa jih sploh ni. Vzdrževanja tudi ni. Asfalt je le v večjih mestih in lahko si
predstavljate luknje in brezna, ki se pojavijo v makadamskem »dvopasovnem
kolovozu«. Pot je bila dolga 180 km, mi pa smo zanjo potrebovali 5 ur. K sreči
smo se vozili skozi vse lepšo pokrajino. Riževa polja na obeh straneh, iz njih pa
štrlijo visoki hribi iz apnenčaste kamnine. Vsake toliko si poletel do stropa
kombija, a voznik se za to ni preveč zmenil.

Naposled smo le prispeli v mesto Vang Vieng. Mesto slovi kot nekakšno
adrenalinsko središče države in prav res malenkostno spominja na naš Bovec.
Povsod so trgovine in turistične agencije, ki ponujajo različne športne dejavnosti.
Od kolesarjenja, plezanja, zip-line, trekinga, kanjoninga, raftinga, poleta z balonom
in še in še. Tudi sama sva se preizkusila v kar nekaj aktivnostih, predvsem pa sva
kolesarila po okoliških poteh in raziskovala okoliške hribe, slapove in jezera s
turkizno vodo. Takrat sva se tudi prvič srečala z zaščitnimi maskami, ki jih danes
vsi poznamo. Če nisi hotel jesti preveč prahu s ceste, si jo zvesto nosil. Ker pa sva
Slovenca, ki ne moreta iz svoje kože, sva obredla vse tamkajšnje zanimive vrhove,
ki so nama za nagrado na vrhu nudili prečudovit razgled na okoliško pokrajino,
riževa polja ter reke, ki so šumele po dolini.
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V tako živem mestu pa ne manjka
niti dobre hrane. Naj omenim eno
od njih, ki sva jo tu preizkusila. To
je bil Korean style BBQ (ni laoška
tradicionalna), pri katerem si sam
kuhal in pekel zelenjavo ter meso,
ki si ga predhodno izbral. Vse si
kuhal in pekel na majhnem
okroglem jeklenem loncu, ki ga je
grela spodaj razžarjena žerjavica.
Pripravljanje je bilo zanimivo,
hrana pa tudi zelo okusna.
Začimbe pa po lastni izbiri in
korajži (smeh).

Po več kot po mesecu dni potovanja, sva bila že malce navajena vseh templjev a
vseeno sva se odločila, da raziščeva tistega, od katerega se je širila prijetna glasba.
Ob prihodu sva bila takoj pozdravljena s strani lokalnih ljudi, ki so nama prijazno
povedali za kaj gre. Nevede sva zašla v tempelj, ki je gostil praznovanje v mesecu
novembru. Kot se za praznovanje spodobi, ni manjkalo hrane in vsa je bila lokalno
pridelana in pripravljena. Ob dobri jedači je stekel tudi pogovor s tamkajšnjimi
pripravljavci hrane, ki so nama povedali, da se ravno na ta dan odvija največji
praznik v letu – That Luang Festival. Vljudno sva se jim zahvalila za gostoljubje in
pogostitev ter jo kar se da hitro ucvrla na festival.

Po nekaj dneh raziskovanja in potepanja naokoli sva sklenila, da je najbolje, da
se odpraviva še malenkost nižje in sicer v glavno mesto države, Vientiane. Glavni
prevozni sredstvi za medmestni transport sta tu avtobus in kombi, morda tudi
potovanje z ladjo, a glede na prejšnjo negativno izkušnjo sva to črtala iz
seznama. Železnica je še v fazi gradnje, avtomobilov je malo, letališča ni. Tako
da nama ni preostalo drugega, kot zopet sesti v kombi in potrpeti tistih 150
luknjastih kilometrov.
 
Naposled sva le prispela v civilizacijo. Asfaltne ceste, dober tuš (topla voda in
pritisk v cevi), javna razsvetljava itd. Glavno mesto je povsem drugačno od
zaselkov, ki sva jih raziskovala v preteklosti. Bila sva pozitivno presenečena.
Moderne stavbe se kar gradijo ena za drugo, a vendar ima vsaka ulica  še vedno
svoj tempelj. 
 

Glavno mesto, Vientiane, ima tudi ogromno drugih zanimivosti za raziskovanje. Eno
od njih je tudi Patuxay Monument – slavolok zmage (podoben tistemu v Parizu).
Zgrajen je bil leta 1968. Ima zanimivo zgodbo o tem, kako so pridobili material za
gradnjo. Cement, ki so jim ga ameriške oblasti podarile za gradnjo letališča, so raje
uporabili za izgradnjo tega spomenika. Ima 6 nadstropij, ki so povečini preurejena v
majhne trgovine s spominki, z vrha pa se razprostira razgled čez celotno mesto.
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Med zadnjimi aktivnostmi, ki sva jih počela na 3-tedenskem potepanju po Laosu,
je bila tudi učna ura meditacije in sproščanja s pravimi menihi. Pripravljeni so
deliti nasvete z vami, v kolikor ste se vi pripravljeni z njimi pogovarjati v
angleščini. Na ta način vadijo govorjenje angleškega jezika in pridobivajo
razgledanost. Meditacija je skupno trajala 45 minut. Razdelili smo jo v tri faze.
Prvih 15 minut smo opravili v sedečem položaju, nato 15 minut v stoječem in
potem 15 minut zopet v sedečem položaju. Razložili so nam pomen dihanja in
počasnega gibanja v času hoje. 45 minut je minilo hitro. Ne boste verjeli, ampak
še največ težav so nam predstavljali komarji, ki so letali okrog nas in jih nismo
smeli odstraniti, saj menihi ne odganjajo in ne ubijajo živih bitij – tako kot
taborniki. 
 
 

Laos ima ogromno zgodovine, veliko tudi boleče. Prav v glavnem mestu
Vientiane je muzej COPE (Cooperative Orthotic & Prosthetic Enterprise) – muzej
posvečen rehabilitaciji žrtev eksplodiranih bomb. Na žalost si je Laos kot država
prislužila nezavidljiv naziv najbolj bombardirane države na svetu glede na število
prebivalcev. Posledice bombardiranja še do danes niso izginile, kajti po državi je
od časa vietnamske vojne še vedno 80 milijonov neeksplodiranih bomb, ki tiho
čakajo na svojo žrtev. Laos je bil bombardiran s strani ameriške vojske, saj so na
ta način prekinili oskrbo Vietnama. Muzej je po eni strani žalosten, po drugi pa
daje upanje, da se za žrtve, ki običajno prihajajo iz revnih podeželskih vasi, lepo
poskrbi.

Čeprav se 3 tedne zdi veliko časa, ga pri raziskovanju države kot je Laos prekmalu
zmanjka. Seveda bi si želela, da bi lahko ostala dlje, a so naju že srbele noge kako
bo v drugi, še večji in bolj pestri državi, ki sledi. Prišel je čas, ko sva morala odhiteti
na letališče, ki ni prav nič večje od slovenskega in se odpeljati v novo državo.
 
Kaj pa vi? Imate kakšno destinacijo, ki jo je vredno deliti z ostalimi? Če vam pisanje
ne diši preveč, predlagamo, da si vzamete čas in preletite svoje fotografije, ki ste jih
naredili tekom vašega potovanja po izbrani destinaciji. Dobra ideja za krajšanje časa
je tudi izdelava pravega albuma. Tak album bo ves čas shranjen na vaši polici in ga
boste lahko večkrat vzeli v roke in se tako spominjali svojih dogodivščin s prijatelji.
 
La Gon (nasvidenje)!
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Taborniška pesmarica
Odločili smo se, da obudimo spomine iz letošnjega taborjenja v Umagu, zato

z vami delimo avtorsko besedilo naših, sedaj že ne več tako novopečenih,

RRov. V okviru krsta so morali v mestu Umag izvesti krajši koncert. Odločili so

se, da pesmi z naslovom Bog ne daj da bi crknu televizor avtorja Adija

Smolarja priredijo besedilo. Oranžno rutko so si pošteno zaslužili, kajne?

Besedilu so pripisani akordi, da si boš lahko ob petju zaigral/a tudi na kitaro. 

Mikšev Clio

 

Križanka
Reši križanko in iz črk v odebeljenih kvadratkih sestavi geslo. 
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DecemberOktober

ZNOT – Zimsko nočno
orientacijsko tekmovanje
(organiziral RST Domžale)

September

Kaj se je dogajalo v tem taborniškem letu?
Aktivnosti, ki smo jih to taborniško leto organizirali ali pa se jih udeležili.

November Januar
Februar

Marec
April

Predstavitveni tabor

Prvi sestanek

Motivacijski vikend
za vodstvo

Kostanjev piknik

Filmski večer za
MČje

Zimovanje na KovkuPP+
akcija v

Ljubljani

ČNJS - Človek ne jezi se (organiziral RAJ
Cerkno)

Fara Cup - Rodovo orientacijsko
tekmovanje

KOT - Knapovsko
orientacijsko tekmovanje

(organiziral RSK Idrija)

Pomoč občinski
civilni zaščiti
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Vodstvo se predstavi (Ana Lapajne)

Delavnice za MČje (Vanesa Tončič)

Delavnica za GGje (Tina Lapajne)

Tabornik skrbi za zdravje (Anika Bizjak)

Zdravo za računalnikom (Ana Lapajne)

Kuhajmo po taborniško: Pudingova zloženka (Ana Lapajne)

Tabornik potuje (Matjaž Skvarča in Dejan Bizjak)

Taboroskop (Dejan Bizjak)

Taborniška pesmarica (Nejc Lapajne)

Nagradna križanka (Jernej Šavli)

Kaj se je dogajalo v tem taborniškem letu? (Jernej Šavli)

Malo za šalo (David Bizjak in Jernej Šavli)

Oblikovanje podobe časopisa (Anika Bizjak)

Pregled besedila (Tina Lapajne)

Prispevke so pripravili
Pobrskali smo po našem arhivu in našli taborniško setveno pratiko, ki sta jo za
zabavo pred nekaj leti za mesec julij na taborjenju napisala David in Jernej. 
Poročajte, če vam bo ob upoštevanju našega koledarja pridelek bolje rasel! ;)

''Ako je dež Cirila in Metoda,

orehe in kostanj ogloda.''

''Ako vešča okoli svetila

usmaja, veliki srpan

hruške prodaja.''

''Ako plima useka, rožmarin

na plano priveka.''
Imejte se lepo! Upamo, da se

kmalu spet vidimo.

Malo za šalo
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