Banská akadémia po prvý krát v MBS Pezinok.

Dňa 16.6.2018 sa Malokarpatský banícky spolok Pezinok rozhodol usporiadať po prvý krát
akciu s názvom „Banská akadémia“. Akcia bola zameraná na budúce banícke kádre, čiže na
najmenších sympatizantov a priaznivcov, naše detičky. Vek nerozhodoval, to čo bolo
prvoradé bolo nadšenie. Po prvý krát sme sa stretli pri starom banskom diele
„Roschenstollen“ na banskom poli Hermína. Deti museli počas krásneho slnečného dňa splniť
viacero úloh. Poradie si mohli vybrať sami, čiže sa pri žiadnom stanovisku netlačili a všetko
išlo akoby podľa plánu. Zúčastnilo sa 21 detičiek rôznych vekových skupín, čo však nikomu
nevadilo. Celá akcia bola zameraná ekologicky a šetrne k životnému prostrediu. Bez plastov,
len s papierom.
Úlohy pozostávali z ryžovania zlata pod dohľadom najskúsenejšieho permona v šírom okolí
Jirka Vitáloša. Tomuto veľmi pekne ďakujeme za prinesený materiál a odborný výklad
k ryžovaniu tohto vzácneho nerastu.
Druhá úloha pozostávala vo vykopávaní minerálov z „haldy“ pod dohľadom zdatného kopáča
nášho spolku Laca Csengela. Detičky v zemi našli naozaj nádherné kúsky, ktoré si určite
odložia niekde na poličke.
Treťou úlohou bolo rozbíjanie sadrovej skaly, v ktorej sa nachádzali opäť nejaké
polodrahokamy v podobe čírych kryštálov. Niektoré detičky našli všetky. Niekomu sa
nezadarilo, a niekto bol moc silný a tak namiesto troch kameňov mal kameňov hneď päť.
Túto úlohu plnili detičky pod kontrolou našej členky Lucky Šurinovej.
Štvrtá úloha bola pre detičky hádam najlákavejšia. Museli sfárať do starého banského diela
Roschenstollen, a odmerať časť vydobytého priestoru historickým meradlom /palicou/
s dĺžkou polovice banskej siahy. Túto úlohu vykonali pod dozorom člena nášho spolku Vlada
Rybárika, ktorý sa presne vmestil do fáračiek a prilby z našej expozície.
Kto splnil všetky úlohy mohol sa posilniť žltým mokom, skočiť „cez kožu“ a bol hneď aj
pasovaný za baníka. Na toto sa podujal ten najspôsobilejší „vysoké a neomylné prezídium
nášho spolku“ Dušan Vilím. Detičky dostali diplom a krásnu fotografiu v baníckej uniforme.
Po krásnom dni čakal detičky výdatný obed v podobe špekáčikov, nanukov, čokolád
a cukríkov. Aj rodičia boli spokojný s programom a krásnym dňom stráveným v lese.
Článkom by sme sa chceli zároveň poďakovať OR PZ v Pezinku, za vyčlenenie policajnej
hliadky na dvoch motocykloch na horský prechod Baba a nerušený priebeh akcie.
MBS VR.

