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Čo je to kipu? 
 Kipu alebo Quipu bolo uzlové písmo Inkov. 
Ríša Inkov sa vyskytovala v oblasti Ánd v Južnej 
Amerike a písmo kipu, ktoré používali na odovzdávanie 
odkazov pozostávalo z uzlov na šnúrkach. Pre rozlúštenie 
kipu bol potrebný aj ústny výklad od posla alebo predom 
dohodnuté heslo. 

Názov KIPU bol pre časopis použitý už pri jeho 
prvom vydaní v roku 2016 a radi by sme sa ako zbor vrátili 
k vydávaniu. 
 V rámci časopisu bude možné nájsť zaujímavé články 
napísané o družinových, oddielových ale aj zborových akciách, 
informácie o udalostiach, na ktoré je možné sa prihlásiť, rôzne 
hlavolamy, odporúčania na odborky, nápady na hry, výlety 
a zborové súťaže a mnohé 
ďalšie zaujímavosti.  

Úkazy na oblohe 
25. októbra 2022 bude možné na Slovensku pozorovať čiastočné zatmenie 

Slnka. Tento úkaz začína o 10:17 a jeho vyvrcholenie by malo nastať o 11:26, 
kedy by mal mesiac prekrývať 40% Slnka. Zároveň v rovnakú noc nastane 
vyvrcholenie meteorického roja nazývaného Orionidy, ktorý je tvorený 

prachom z Helleyovej kométy.  

Pri pozorovaní zatmenia Slnka je potrebné 
dodržiavať zásady ako: nikdy nepozerať 

nechráneným zrakom priamo do slnka, 
používať iba filter, ktorý má zaručenú 
ochranu zraku predajcom, nenechávať 
v dosahu detí ďalekohľad alebo iný 
optický nástroj, nikdy sa do Slnka 

nepozerať cez fotoaparát alebo kameru. 
Slnečné okuliare nie sú dostatočnou 

ochranou zraku! 



 

Viac informácii o možnostiach pozorovania zatmenia Slnka je možné 
získať na stránkach Slovenskej akadémie vied alebo v Prešovskom 
observatóriu. 

V novembri bude možné na oblohe zazrieť meteorický roj Turidov. 
Tento roj by mal svoje maximum dosiahnuť 4. novembra a súčasťou budú aj 
bolidy, čo sú veľmi jasné padajúce hviezdy. Nanešťastie však pozorovanie tohto 
roja bude komplikovať jasný mesiac. 

Odborka novinár 
S vychádzajúcim číslom zborového 

časopisu by sme chceli dať do pozornosti 
odborku novinár, ktorú si  
môžu plniť vĺčatá aj skauti! Ak by si mal záujem 

plniť si odborku, neváhaj 
informovať svojho družinového 

radcu a v prípade záujmu si môžeš 
niektoré časti odborky splniť práve 
v KIPU! 

 

Vtipy 
Lukáš chcel držať bobríka mlčania, a tak si to večer 

napísal na papier, aby nezabudol. Ráno sa zobudí, vezme papier 
a nahlas číta: „Nehovor, držíš...” 

 

„Nepožičal by si mi prosím topánky?“, prosí Matej 
kamaráta na tábore. 

„Jasné ale radšej si vyzuj ponožky kým si ich obuješ. Sú 
strašne špinavé.“ 

 

O 7. zbore Slanských vlkov 
 Naša história sa začala písať v októbri 2014, keď sme vznikli ako malý 
oddiel vĺčat v 49. zbore Geronimo Prešov. Vĺčatá rástli, pribúdali ďalší členovia 
a preto sme sa o 2 roky neskôr rozhodli vytvoriť samostatný zbor. Nájdete 
u nás štyri oddiely všetkých vekových kategórií, v ktorých je 8 družín.  

Náš zbor má dve klubovne – vlčiacku nájdete na Sídlisku III, 
v priestoroch ZŠ Prostějovská. Väčšina vĺčat je práve z tohto sídliska, preto je 
pre nich poloha klubovne ideálna. Skauti však dochádzajú z rôznych končín, 
takže svoju klubovňu majú v centre mesta na prešovskom amfiteátri a každým 
rokom si ju viac zútulňujeme.  

Počas celého roka u nás prebieha veľké množstvo aktivít. Družinovky, 
výlety, víkendovky a vyvrcholením našej celoročnej činnosti je skautský tábor, 
ktorý obvykle býva hneď na začiatku letných prázdnin. Táborili sme už na 
rôznych miestach, či už na našej obľúbenej Žabej lúke, v Slovenskom raji, na 
chate Kanné, aj na pohraničnej Vláre, v Nových Zámkoch a tento rok dokonca 
v Prahe. 

Našou najznámejšou akciou, ktorá sa uskutočňuje vo februári je 
Zimoliáda. Vždy na nej radi privítame aj členov z iných zborov a nielen z našej 
oblasti.  

Ak by vás zaujímalo niečo viac o našom zbore alebo by ste sa radi s nami 
podieľali na nejakej akcii pokojne sa nám ozvite na našom Facebooku, 
Instagrame alebo našej stránke https://skautipresov.sk. 



 

  

 

Tábor v Prahe 
 Ahojte, volám sa Viky a mnohí ma možno poznáte pod prezývkou 
Kráľovná. Určite všetci viete, že sme tento rok mali trochu netradičný tábor a to 
v Prahe. Bol to nezvyk, ale aj napriek tomu bol tento tábor jeden z najkrajších 
táborov doteraz. Nielenže sme videli historické pamiatky ale naučili sme sa 
niečo o histórii skautingu. Najlepšia bola mestská hra, do ktorej nás uviedol 
český skaut, brat Nashville, ktorý sa dokonca stretol aj so samotným Foglarom. 
Dostali sme mapu a rozdelili sa do tímov. Každá skupina si ako správny tím mala 
vymyslieť meno a pokrik. Hneď potom sme sa pustili do pátrania tajomných 
miest v Prahe. V ZOO nás zase pobavili opičky, kengury ale aj tigre. Ďalšie veľké 
dobrodružstvo nás čakalo v múzeu, kde sme riešili tajničku tajomných stínadiel. 
A pevne verím, že ste si tento tábor užili tak ako ja! 
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Meno Dátum 
Matej Rančík 4. 9. 
Baška 28. 9. 
Maťo Mikloš 29. 9. 
Sára Kivaderová 2. 10. 
Alex Ondrák 2. 10. 
Pirelli 6. 10. 
Jennifer Horváthová 15. 10. 
Doty 3. 11. 
Maťo Lenďák 24. 11. 

Oslávencom blahoželáme! 

 

Hlavolamy 
 

 

 

 

Nájdi vhodnú trasu do tábora tak, aby si nenarazil na prekážku 

 
Vyznačené symboly 

sú roky, kedy sa niečo 
významné udialo v skautingu. 
Aké sú to roky a čo sa v nich 
udialo? 

Správnu odpoveď 
zašli na emailovú adresu 
7.zborpresov@gmail.com 
s predmetom správy KIPU01 
a možno práve ty získaš 
ZAUJÍMAVÚ CENU! 


