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Čo je to jedinečník? 

Sme časopis vydaný špeciálne pre prímestský tábor v

Poprade v roku 2020. V tomto čísle nájdete rozhovory nielen s

účastníkmi tábora, ale aj s ich animátormi. Následne Vám bude

predstavený nový vedúci oratka, prihovorí sa Vám odchádzajúci

vedúci a v neposlednom rade tu nájdete všetky možné spôsoby ako nás

nájsť či už osobne alebo na internete. 

Celý týždeň sme strávili v Továrni na čokoládu pána Willyho Wonku.

Ten sa po desiatkach rokoch rozhodol, že ju otvorí pre päť detí s tým, že

ich na konci prehliadky bude čakať veľká cena. Prvý deň sme sa

zoznámili s Oompa- Loompami, jeho vernými pracovníkmi v továrni,

a tí nám ukázali cukríkovú časť. Druhý deň sme pokračovali do

orieškovej sekcie, kde

sme si mohli priamo vyskúšať ako sa robia orieškové keksíky. Ďalšie

dni sme sa dostali do iných častí než sú výrobne sladkostí. Konkrétne

do výskumného a marketingového oddelenia, kde sme celé dni

venovali dielňam alebo turnajom. Z tábora odchádzame s myšlienkou,

že naše bežné každodenné činnosti sú vždy príležitosti pre správne

rozhodnutia a konanie dobrých skutkov. 

Tábor sa konal za špeciálnych podmienok. Minuli sme hektolitre

dezinfekcie, každé ráno sme merali teplotu všetkým účastníkom

a rúška

sa stali bežnou súčasťou výbavy na tábor. Všetko sme to ale bez väčších

komplikácii zvládli. 

Ďakujeme za Vaše modlitby. 

Kristína Pitoňáková, 

šéfredaktorka Saleziánskeho jedinečníka



Simona
Slebodníková (13):
Čo sa v deji stalo včera? 

Prišla nejaká veverička, nejakí lupiči tam boli

a v deji neviem.

Ako vyzerá tvoj vysnívaný tábor ? 

Také pekné prostredie, aj tienik, také hry, hlavne

tímové hry a tak.

Slavko Kromka (7)
Koľko máš rokov? 

Mám osem rokov, ale mal som mať deväť.
Ako si sa dostal na tábor? 

Ráno som vstal a som prišiel.     

Akú tému tábora by si chcel? 

Malý Princ.

Vtip: 

Išla babka a tam bola kôstka z banána.



Dominik Ilenčík (9)

Kristián Kovalčík (12)
Kto je Willy Wonka? 

Chlapec, ktorý vyrobil továreň na čokoládu,

lebo otec mu nedovolil ju jesť, lebo mal strojček.

Obľubená hra?

Panisher.    

Akú tému tábora by si chcel? 

V pralese by som žil a bolo by to o prežitie.

Kto je Willy Wonka? 

Majiteľ továrne na čokoládu.

Najlepší zážitok z tábora?

To, že som si urobil ražniči.

Vtip:

Išiel traktor a zabočil.



Čo sa v deji stalo včera?

Mali sme tému chamtivosť čiže v deji sa stalo

to, že vlastne nemáme byť lakomí.         

Ako vyzerá tvoj vysnívaný tábor ?

Môj vysnívaný tábor vyzerá tak, že som

v najlepšej skupinke, celý tábor vyhrajem a sú

tam najlepšie disciplíny, aké môžu byť.

Karolína slebodníková
(12)

Agnes Skokanová (11)
Kto je Willy Wonka?

Taký strom, do ktorého deti búchajú

a vypadávajú z neho cukríky.

Obľúbený zážitok:

Lanovka.



Dominika (13),
Veronika (14), Marek (14),
Katka (12), Tobias (10) 

Kto je Willy Wonka? 

Dominika: Peter Kanský

Tobias: Taký pán, čo predáva čokoládu s

takým klobúkom.

Ako ste sa dostali na tábor?

Veronika: Prihláškou! 

Katka: No my sme rodina, viete. 

Obľúbená hra na tábore? 

Všetci naraz: PANISHER!

Aký je váš vysnívaný tábor/téma naň? 

Marek: Lukáš Nahalka!

Katka: Aby boli fajné behačky a aby sa

nespikovali animátori.

Dominika: Aby nepodvádzali, nikto.

Vtip?

Marek: Idú dve stíhačky a jedna nestíha.

Katka: Idú dva tanky a jeden tankuje.

Veronika: Idú dve lietadlá a jedno nelieta.



Samo Sýkora (15)
Ako si sa stal animátorom? 

Chodil som do prípravky.

Ako si sa dostal do oratka?

Moja staršia sesternica tu chodila, keď bola ešte

malé dieťa, a tak potom nám povedala, že tu máme

prísť a tak.

Vtip?

Idú tri tanky a jeden tankuje.

Saška Grivalská (15)
Vtipný zážitok z dneška:

Prišiel ku mne Milanko, keď sme sa rozdeľovali a povedal:

"NO, JA IDEM S LUKÁŠOM, MOJÍM BRATOM A MILANOM,

TEDA SO SEBOU."

Ako dlho si animátorka a ako si sa dostala do oratka?

Do oratka som sa dostala cez Grétku. Raz sme si písali a

povedala mi, že chodí k saleziánom a či teda nechcem ísť s
ňou na tábor. A ja, že idem a po tábore sa ma Peťo Kanský

opýtal či nechcem ísť do prípravky pre budúcich animátorov.

Som animátor nejaké tri týždne asi.

Vtip:?

Viete ako sa volá rybka, ktorá robí chyby? Chybka.



Jakub Ivančík (27)

Maťka Lovčičanová
(25) - zdravotníčka

Kto si ? 

Jakub Ivančík a volajú ma Charlie alebo kýbeľ. 
   

Ako si sa stal animátorom?

Animátorom som sa stal ešte za čias Márie Terézie,

viac rokov dozadu. 

Koľký krát si na tábore ? 

Na tábore v Poprade som už druhý krát. 

Aké boli načastejšie zranenia ? 

Boli to asi bolesti bruška a vyvrtnuté členky. 

Aký moment si zapamätáš ešte veľmi dlho ?  

Keď za mnou prišli s malým Jankom, že pri

hraní piškvoriek v kostole spadol na ruku a

zlomil si ju. 



táborové skupinky 

čokoládky

bonbóny

žuvačky

sušienky

keksíky



táborové skupinky 

pelendreky

karamelky

nanuky

lízanky 

cukríky



Pavol Piatrov
nový vedúci Oratka

Saleziánom som už 26 rokov.

Zhodou okolností som

počas tohto prímesťáku

 oslávil 20 výročie večných sľubov.

Odkiaľ si k nám prišiel? 

 

Prišiel  som z Dubnice nad Váhom, predtým som

pôsobil v Michalovciach, v Košiciach, v Rožňave a v Žiline.

Teológiu som študoval v Krakove.

Pochádzam z Domaník, juhu stredného

Slovenska, a mám 4 mladších súrodencov.

 

Máš už teraz nejaký plán, nejakú víziu pre oratko? 

Víziu zatiaľ nemám, prvé mesiace budem skôr pozorovať
 a sledovať ako je to tu nastavené, a potom sa uvidí. Jedna 

zo zmien, ktorá príde určite, bude, že tento rok v Poprade 

nebudú žiadni novici. To sa určite  v Oratku prejaví, 

pretože tu veľa vecí stálo na nich.

Bude to výzva pre tunajších animátorov a rodičov.

  

Aké boli tvoje prvé dojmy po príchode do Popradu?  

Prišiel som vo štvrtok minulý týždeň.

Bratia s mládežou mi hneď pomohli 

a nemusel som nič vláčiť sám.

Čo sa týka Oratka, je tu veľa pekných vecí,

stretol som veľa ľudí zapálených pre vec,

ktorí majú proste chuť robiť niečo pre mladých.

Ak je chuť, tak sa dá! 



Peter Kanský 
Čo ti prvé napadne, keď sa povie Oratko v Poprade a prečo?

Kus života, dobrí ľudia, decká, mladí, rodičia. 

A prečo? Lebo práve toto je oratko - miesto rodiny, kde sa cítim ako doma.

  

Čo ti bude chýbať najviac?

 

Čo mi bude chýbať zistím až keď odídem, 

lebo práve tie najsamozrejmejšie veci nám potom chýbajú 

najviac. Samozrejme, že mi budú najviac chýbať priatelia, 

kamaráti, lebo tých ti nik nenahradí. Ostatné veci nájdeš, 

získaš, ale to osobné je neprenosné, životné príbehy 

navždy ostávajú jedinečné.

Čo by si odkázal Popradčankám a Popradčanom v oratku?

Popradčanom, ale aj Sobotčanom, Kubašanom... :) prajem, aby sa u nás

cítili naozaj ako doma, aby aj v oratku stretávali Krista - v tele

eucharistickom a tiež v tele Cirkvi, vo svojich blízkych.



www.oratko-poprad.sk

Oratko Úsmev Poprad 

oratko_poprad

oratkousmevpp@gmail.com

Kde nás môžete
navštíviť
osobne? 

Kde nás môžete
nájsť na

internete?

sídlisko JUH, ul. L. Svobodu 36,  „oratko Úsmev“

Stále pokračujeme v zbere zubných kefiek 
Doteraz sa nám ich podarilo nazbierať vyše 200 a vymenili

sme ich za dva nové plastové koše na záchody. Ďakujeme. 


