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ÚVODNÍ SLOVO: LÉTO JE TADY!

Uvítejme me jej.... a užijme si ho, jak se patří

Vždy jsem se těšil na letní měsíce a obzvlášť na tábor. Nedávno jsem dokonce
počítal, kolik táborů jsem jich již absolvoval, a velmi mne překvapilo, že jsem na
šluknovských loukách celkem strávil více než rok života. A přesto bych tam jel
rád znovu. Dokážete si představit, že byste po patnácté jeli na dovolenou na stejné
místo? Řekněme na nějakou řeckou pláž. Já tedy ne.

dál tím větší pestrosti ale i náročnosti různých akcí. Některé věci ovšem zůstávají
a ten, kdo i v útlém věku nepocítil zodpovědnost za včas a chutně připravený
oběd, protože jinak mu to hladoví strávníci dají sežrat, to jen těžko bude dohánět.
A nemluvě o tom, že po výrobě vlastní postele pak každé ráno na svém těle cítí
pravdivost dnes již lidového rčení „Jak si kdo ustele, tak si také lehne. “ Zážitků si
každý odnese celý pytel, ale co více, snad i nepřekonatelnou touhu se na stejné
místo rozjet i příští rok.
A co nám může tábor
letošní rok zpestřit?
Například vyhlášená soutěž
o táborovou stavbu, jejímž pořadatelem je obvodní rada Prahy 10 (Více na
http://www.skauting.cz/taborova-stavba/). Myslím, že zúčastnit se jí může každý
oddíl. Alespoň se dozvíme, jak kde jsou
zruční a třeba se na oplátku získáte
inspiraci na příští rok.

Čím mne tedy Šluknov k sobě tak připoutal?
Nejspíše to bude tou pokaždé jedinečnou atmosférou, která mne pohltí hned
v první minutě. Člověk se rozhlédne po známých siluetách okolních lesů,
nadechne se příjemně vonícího vzduchu, a jak polechtá luční kvítí, jako by okolní
svět přestal existovat. Všechny starosti opustí vaši mysl a vy si můžete jen
vychutnávat nadcházejících několik týdnů.

No, a pokud by měl někdo zájem se rovnou
podívat, jak to běží na táboře jiného oddílu,
tak pro toho bude jako přímo na míru ušit
program „Táborové stáže“, který umožní se
po několik dní zapojit do vedení tábora
někoho jiného. A kdo by to mohl být? No
ten, koho si vyberete a může to být zrovna
váš známí z čekatelek či ze setkání obvodu.

Máte pravdu, že krásných a úchvatných míst je
na planetě víc, ale ještě jedna věc dělá táborový
pobyt unikátní. Každý rok se tam totiž sejde jiná
společnost lidí, která tábory pořádá či se jich
naopak zúčastní. Děti rostou, dospívají a
z dřívějších vlčat se stávají vedoucí oddílů, takže
nové události se jen hrnou. A navíc táborový
program se samozřejmě mění též. Musím říci, že
porovnáním posledních mnoha let se vyvíjí k čím
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RECENZE: SKAUTSKÉ TISKOVINY V NOVÉM

Už jste zabloudili na stránky www.teepek.cz ? Že ne? Tak pokud ještě pořád
studuješ, tak to rychle
naprav, protože jsou to
stránky nové, moderní a
hlavně
budeš
třeba
vědět, že pod záložkou
SKAUT
OUT
se
skrývá.........
A nebo si třeba můžeš přečíst zábavnou formou
psaný příběh seznámení jednoho 55-letého generála
s 23-letou slečnou na palubě lodi jménem Arcadia…

ZAMYŠLENÍ: VÍTEJ LÉTO!
Předpokládám, že nás příroda vyslyší, neboť počasí výrazně ovlivňuje naši
skautskou činnost. Píši svůj příspěvek do červnového LUKU posledního května,
v předpovědích straší se sněhovými přeháňkami od 900 m a vskutku na Labské
louce, na Klínovci to bylo již včera bíle pocukrované a u nás v „Zahraďáku“ 1011 oC přes den. Pokusme se tedy léto přivolat otázkovým říkadlem:
Mé milé léto,
cos nám přineslo?
„Mnoho dobrého,
kvítí pěkného,
modrého, bílého,
i červeného.“

Z Čech

Samozřejmě, dostáváme se do pozdního
jara a víme,že astronomické léto začne až
21. června – tak zvaný letní slunovrat, kdy
Slunce dosáhne obratník Raka,nicméně v
v červnu bychom si měli již teplíčka užívat.
Proto jsme letos oprávněně nedočkaví.
Poznámka k současnosti

Pokusme se na červnových pranostikách posoudit, jaké zkušenosti získali naši
předkové a jaká je jejich věrohodnost:

Také musím smeknout
klobouk před autory nové
podoby
časopisu
Skauting,
protože
odvádějí moc dobrou práci.
No a jelikož máme zprávy,
že se o časopis někteří
vedoucí musí přetahovat se
svými rodiči a dalšími
členy domácnosti, tak stačí
říci a my jich na příští
ročník objednáme víc.

Medardova kápě, čtyřicet dní kape. (8. června) - spojováno s jarními evropskými
monzuny
Netřeba Boha o dešť prosit, přijde hned, jak začneme kosit. – schválnost, když se
pokosí louky a je třeba sušit seno a ono cedí
Svatyj Hanton kosy brousí. (13. června – sv. Antonín) – čas, kdy zpravidla
nastává čas senoseče
Svatý Vít káže síct. (15. června) – stejná výzva pro hospodáře
Svatý Vít bere ptákům píšťalky. – jak tomu rozumět? V polovině června většina
ptáků končí první hnízdění a mnozí samečkové přestávají významně zpívat
Svatý Jan seče sám. (24. června) – senoseč v plném proudu a pomalu podle
závislosti na počasí končí
Na svatého Jána jahody do džbána. – zahradní i lesní jahody jsou zpravidla zralé.
Svatyj Petr sype cestu tříbrem. (29. června) – časté bouřky provázené krupobitím
(tříbro = stříbro – bílé krystalky krup); z Chodska
Svatyj Petr ha Pavel vyhánějí ze země houby. – netřeba výkladu
Pivoňka když kvete, jaro na odletě. – v období tzv. Svatodušních svátků resp.
letnic (letos 4. 6.) zpravidla kvetou a odkvétají pivoňky, jejichž květní lístky
bývaly sypány na zem dětskými účastníky církevního průvodu v den svátku
Božího těla.
Od svatého Jana Křtitele běží slunce k zimě a léto k horku. – po
letním
slunovratu se opět den postupně zkracuje, léto však bude vrcholit.
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Tolik o pranostikách a jak jim rozumět. Období před letním slunovratem bylo
doprovázeno řadou zvyků a obyčejů, jejichž původ sahá často do velmi dávných
dob, je to např. „otvírání studánek“, slavná vlčnovská „jízda králů“, pálení a
přeskakování svatojánských ohňů. Taktéž svatojánští broučci dostali zde své
jméno, protože výskyt světlušek je zpravidla největší koncem června a počátkem
července. Vzpomínám, jak jsme jednou večer šli s vlčaty na začátku července
zahajovat do lomu táborovou hru, na kraji lesa nás obklopily roje svatojánků, na
zemi pak svítily nelétající samičky.

O našich opeřencích
V květnu a červnu slyšíme i na Zahradním Městě a okolí přírodu, jež nás
obklopuje. Chce to jen dobře koukat, občas pozorovat, a nestačíme se divit, co
ptactva je naším spoluobyvatelstvem. Ozývají se proto, že páry s příchozím jarem
zakládají hnízda, vyvádějí potomstva a samečkové jako hlavy rodin zpravidla
svým zpěvem a někdy i tělesným bráněním vymezují své území, svůj rajón.
Jsou to typické árie kosů, vysedávajících na vyvýšeném místě, ráno již od čtvrté
hodiny se ozývají a potom opět okolo západu slunce.
U nás hojné sýkory koňadry se hlásily zejména v dubnu svým „cicitá cicitá …cicitatacicitata“ a podobně; obratně lozí po větévkách statných jehličnanů před
našim oknem a sbírají hmyz a pilně zalétávají na hnízdo. Viděl jsem i modřinky a
na dříšťálovém keři mlynaříka dlouhoocasého. Zahlédl jsem i navrátivšího se ze
zimovišť samce pěnkavy obecné a na douglasce (jehličnan) i vrabce domácího.
Připomínám, že v 80. letech byl v Praze vrabec domácí nejpočetnějším druhem,
dnes je až na pátém místě za kosem, za sýkorou koňadrou, pěnkavou a holubem –
údajně za posledních 20 let vrabců zbyla v Praze necelá polovina. Učenci si nad
tím lámou hlavu.
Straky nás obletují pilně, tu a tam zavítá sojka, v stračím hnízdě v Jasmínové
proti našim oknům letos hnízdí poštolky, samec často vysedává vysoko nad
hnízdem na hromosvodovém svodu s vysokým, pronikavým „kvikvikvikvi…“
nebo na hnízdišti velmi rychlým „riririri…“. Hrdličky zahradní jsem měl
možnost sledovat po poslední dva roky, vyváděly u nás před lodžií z nevalného
hnízda dvakrát po sobě dva mladé, režim páru s jejich seděním a krmením byl
nesmírně zajímavý.
Bezkonkurenční pěvec je slavík obecný, před lety hnízdil v hájku na Práčích, loni
a letos u nás na Práčské za silnicí. Letos prozpěvoval od konce dubna skoro celý
květen neuvěřitelně po celou noc dnes a denně, přes den ho přehlušila auta –
hlídal hnízdo. Výkon ptáčka velikosti vrabce neuvěřitelný. Chápu dnes, proč
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inspiroval řadu básníků i lidových veršů a písní. Na důkaz uvádím slavičí výběr
z čtyřdílného kompendia Karla Plicky, Františka Volfa a Karla Svolinského
„Český rok v pohádkách, písních,hrách a tancích, říkadlech a hádankách“,
svazek Léto, Odeon, Praha 1979:
Zazpívaj, slavíčku,
v strážnickém hájíčku,
nech ti já odpovím
na tenkú notečku.

Zazpívaj, slavíčku,
rozveseluj pole,
snád aj rozveselíš
to srdénko moje.
Zazpívaj, slavíčku,
v zelenej dubině,
nech mi šohajkovo
ej meno nezhyne!

Nápěv Český zpěvník č. 470

U těch našich dvířek,
u těch našich vrat
zpívá tam slavíček
za noc kolikrát;
on tam pěkně zpívá,
jen se to rozlíhá
za noc kolikrát.
Nápěv Český zpěvník č. 297
Z Prácheňska

Ze Slovácka

Což ten slavíček od půlnoci zpívá,
což se ten hlásek pěkně rozlíhá?
Sedne si na větvičku,
zpívá si písničku,
aby slyšela samička milá.
Samička, jak zpívání slyšela,
hned se ze spaní v lese vzbudila,
vlítla na větvičku,
poslouchá písničku –
Už se milujou ptáčkové oba!
Z Táborska

Tolik k našim opeřencům. Stačí se jen pozorně dívat a nechodit se zavřenýma
očima a zacpanýma ušima.
Závěrem svého příspěvku bych chtěl připomenout, že 2. května jsme se rozloučili
na rozptylové loučce Olšanských hřbitovů s letos zemřelou sestrou, Petrou
Ždímalovou, která spolu s Luďou zahájila činnost 1. dívčího oddílu v našem
středisku v roce 1968. Byla to skromná, svědomitá žena. Přišli se s ní rozloučit
Luďa se svou dcerou, Robin s manželkou, Roger, Baghýra, její bývalá světluška
Lenka a já. Čest její památce!
Zdraví Vás a dobrý vítr do plachet přeje Grizzly
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FOTOREPORTÁŽ: DOPIS TÍMTO SMĚREM
Jenže s tím dopisem to není jen tak,
ukrývá se někde v lesích, možná za kůrou

Nesmíš to jen tak vzdát. Hledej, ať
víš, kam jít. Objevovat přírodu,
překonat se a pokořit obrovský
stromu nebo pod kamenem. A nikdo neví,
co se v něm píše. Skrývají se v něm
kopec, nahlédnout do historie hradu,
uvařit si oběd na ohni – to všechno tě
ještě dneska čeká. Že je toho strašně

dobrodružství a úkoly, možná ti
ukáže i další cestu. Uděláš pět

moc? Neboj, nejsi na to sám. Ale
jestli už si našel ten dopis, tak
poběž, ať to všechno stihnem.

Foto a text: Veverka
Akce: výprava Lvíčat do Doks a
výlet na Bezděz
Datum: 21. – 23.4. 2006

kroků, jak napovídají šišky uvnitř čtverce. Tvoje oči hledají něco, co by
prozradilo ten tajemný úkryt, třeba vykukující růžek bílého papíru.
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INFO: CHEMIE V POTRAVINÁCH

Želírující látky

látky, které udílejí potravině texturu tím, že vytvářejí gel.

Taky se Vám někdy zdá, že složení potravin které jíte je jakoby
zašifrované? Zajímá Vás význam všech těch stabilizátorů, emulgátorů,
modifikovaných škrobů či bůhví čeho ještě? Pokud ano, tak následující
řádky budou právě pro Vás, pokud ne, stačí otočit o pár listů dál.
Vysvětlení jsem nalezl zcela náhodou na internetu a jelikož si myslím, že
by měl být Luk i takovým malým pomocníkem, rozhodl jsem se, že se o to
s Vámi, prostřednictvím tohoto časopisu, podělím.
Racek

Modifikované škroby

látky, získávané chemickými změnami jedlých škrobů předtím pozměněných
fyzikálními nebo enzymovými postupy nebo pozměněných působením
kyselin, zásad nebo bělících činidel. Plní v potravinách různé funkce např.
tvorby či úpravy textury, funkci plnidla, stabilizační a zahušťovací.

Stabilizátory

látky, které umožňují udržovat fyzikální vlastnosti potraviny. Mezi
stabilizátory patří látky, které umožňují udržování homogenní disperze dvou
nebo více nemísitelných látek v potravině. Často bývají km binovány s
emulgátory. Dále sem patří látky, které stabilizují, udržují nebo posilují
existující zbarvení potraviny.

Emulgátory

látky, které umožňují tvorbu stejnorodé směsi dvou nebo více nemísitelných
kapalných fází nebo které tuto směs udržují. Mléko, majonéza a salátové
dresinky jsou typičtí zástupci emulze O/V a máslo nebo margarín zástupci
emulze V/O.

Nosiče a rozpuštědla

látky, které se užívají k rozpouštění, ředění, disperzi (rozptylování) a jiné
fyzikální úpravě přídatné látky, potravního doplňku a aromatu, aniž přitom
mění jejich technologickou funkci nebo mají vlastní technologický efekt a
jejichž užití usnadňuje manipulaci, aplikaci nebo použití přídatné látky.

Protispékavé látky

látky, které snižují tendenci jednotlivých částic potraviny ulpívat vzájemně na
sobě, tj. uchování sypkosti prášků a jejich směsí bez tvorby hrudek a
usnadnění jejich dispergaci nebo rozpuštění.

Chemie v potravinách
Třídění a popis funkce přídatných látek v potravinách
Skupina přísad podle
funkce v potravině

Popis funkce přísady

Antioxidanty

látky, které prodlužují údržnost potravin a chrání je proti zkáze způsobené
oxidací, jejímiž projevy jsou např. žluknutí tuků a barevné změny potraviny
Lešticí látky

Baviva

látky, které udělují potravině barvu, kterou by bez jejich použití neměla, nebo
které rekonstruují barvu, která byla poškozena či zeslabena během
technologického procesu, případně za účelem dosažení shodné barvy každé
výrobní šarže různé vlivem kolísající barevnosti např. vstupní suroviny.

látky, které po nanesení na vnější povrch udělují potravině lesklý vzhled nebo
vytvářejí ochranný povlak. Povlaky, které jsou jedlé nebo které jsou snadno
odstranitelné, se nepovažují za leštící látky.

Balicí plyny

plyny jiné než vzduch, které se zavádějí do obalu před, během nebo po plnění
potraviny do obalu.

Konzervanty

látky, které prodlužují údržnost potravin a které je chrání proti zkáze
způsobené činností mikroorganismů.

Propelanty

plyny jiné než vzduch, které vytlačují potravinu z obalu.

Odpěňovače

látky, které zabraňují vytváření pěny nebo snižují pěnění.

Kyseliny

látky, které zvyšují kyselost potraviny, nebo které jí udělují kyselou chuť,
které dále regulují míru funkčnosti ostatních látek v potravině, napomáhají
uvolňování CO2 u kypřících prostředků a mohou mít konzervační účinek.

Pěnotvorné látky

látky, které umožňují vytváření stejnorodé disperze plynné fáze v kapalné
nebo tuhé potravině.

Regulátory kyselosti

látky, které mění či udržují kyselost či alkalitu potraviny, a to např. za účelem
konzervace potraviny, úpravy či stabilizace barvy nebo podpory kypřících
přísad.

Zvlhčující látky

látky, které chrání potravinu před vysycháním tím, že působí proti účinkům
vzduchu s nízkou relativní vlhkostí. Dále jsou to i látky, které podporují
rozpouštění práškovitých potravin ve vodném prostředí.

Tavicí soli

látky, které mění vlastnosti proteinů při výrobě.
Plnidla

látky, které přispívají k objemu potraviny, aniž významně zvyšují její
energetickou hodnotu. Obvykle se používají v dietních potravinách, ale
mohou být použita k náhradě drahých přísad. Zpravidla jsou to látky, které
jsou nestravitelné, balastní a jsou proto zdrojem dietetické vlákniny.

Zpevňující látky

látky, které činí tkáně ovoce nebo zeleniny pevnými nebo křehkými nebo tuto
pevnost udržují a dále látky, které reakcí se želírujícími látkami ztužují gely.

Sekvestranty

látky, které vytvářejí chemické komplexy s ionty kovů a omezují tek jejich
aktivitu.

Látky zlepšující mouku

látky jiné než emulgátory, které se přidávají k mouce nebo do těsta za účelem
zlepšení pekařské jakosti (elasticity), příp. na podporu účinku vybělujících
látek.

Kypřící látky

látky nebo směsi látek, které vytvářejí plyny a tak zvyšují objem těsta.

Náhradní sladidla

látky, které udělují potravinám sladkou chuť a které nepatří mezi
monosacharidy. Bývají dělena na tzv. intenzivní sladidla s mnohonásobně
silnějším sladivým účinkem než cukr a proto jsou užívána v nízkých dávkách
(např. do nápojů, dietní potraviny, stolní umělá sladidla) a sladidla s funkcí
plnidla s obdobnou sladivostí i dávkováním jako cukr (např. bezcukerné
cukrovinky, DIA potraviny.

Látky zvýrazňující chuť a
vůni

látky, které zvýrazňují již existující chuť nebo vůni potraviny.

Zahušťovadla

látky, které zvyšují viskozitu potraviny, modifikují texturu a zvyšují stabilitu
potraviny.

Zdroj: Maso, 2000, č. 4, s. 18-24
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INFO: VYHODNOCENÍ ZPĚTNÉ VAZBY K LUKU
V tomto čísle přináším zpětné hodnocení kvality Luku. Děkuji všem, kteří vyplnili
dotazník a přispěli tak svými názory a pocity k následující reflexi.
Celkem dotazník vyplnilo 17 respondentů.
Subjektivně bych od Luku rád očekával
 činnosti a zájmy jiných členů střediska
 nějaké maximální info
 pestrost, příspěvek od každého oddílů, zábavné článečky, fotečky
 více zábavy
 líbí se mi – když budu chtít info z jiných oblastí, můžu si koupit jiný časopis
 informace, zábavnost, ujištění se, že na středisku nejsem sám
 více autorů, příspěvky i od dětí
Dnešní podoba Luku se mi líbí z pohledu
 pestrost příspěvků
 v elektronické podobě Luk nemůžu ztratit jako ten vytisknutý
 Luk je snadno přístupný - email
 je pestrý a zábavný
 vždy je přehledný a čitelný
a nelíbí z pohledu
 stejná témata každý měsíc, stereotypní
 přispívají pořád stejní lidé
 málo příspěvků
 přečtu si jej pouze na počítači
 omezená možnost dodávání příspěvků - jen digitálně
 je krátký
 "Svázanost" rubrikama
 člena oddílu-dělá to z povinnosti
Já bych se rád v Luku dozvěděl o (nebo více o)
 více o aktivitách oddílů a zážitcích
 více zpráv o činnostech oddílů
 co kdo umí, může předat svoje know-how ostatním
 sportu, fotbale a karetních hrách
 oddílech, které do Luku skoro vůbec nepřispívají
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V Luku se mi líbí a čtu jej proto
 fotoromány, kulturní příspěvky
 recenze
 dobré rady
 zajímá mě, co napsali do Luku lidé, které znám
 originalita většiny příspěvků
 vždycky se najde alespoň jeden článek, který mě nějak zaujme..
V Luku se mi nelíbí nebo mi přijde zbytečné
 vysvětlení již známých tradic
 jsou tam některé informace, které zbytečně zabírají prostor a nikdo je nečte
 texty okopírované z jiných zdrojů
 básničky
 samoúčelnost některých příspěvků. Některé mi občas přijdou vážně celkem
o ničem (což je ale důsledek toho, že se musí vyhovět rubrice)
Mám v hlavě nápad, který by mohl Luk změnit
 nová kategorie Luku - guláš aneb drbárna
 diskuse na středisku o Luku, dát mu více informační charakter
 dát více prostoru i příspěvkům "mimo rubriky"
 zasílání Luku na email (podobně jako newslettery na různých serverech)
Libovolný další komentář či poznámka
 Grizzlyho příspěvky jsou náročnější, nutí mě číst pozorně
 je fajn, že mi odkaz na nový luk chodí mailem, jinak bych ho nenašla
Luk se do mých rukou dostává většinou v podobě
9 Email - pdf nebo doc
4 Výtisk na schůzce
0 Náhodně od kamaráda
2 Nedostává
Jednotlivé kategorie příspěvků mi přijdou
1 pestré
12 zajímavé
4 již ohrané
0 nudné

Luk čtu rámcově
1 skoro nikdy
6 nepravidelně
0 jednou za 2-3 měsíce
7 pravidelně

Zpětnou reflexi Luku zpracoval Iáček, 2006-05-18

14

POHÁDKA: ZÁVISTIVÁ LIŠKA

Luk se do mých rukou dostává většinou v podobě

(na motivy mongolské pohádky)

Email - pdf nebo doc
Vytisk na schuzce
Nedostává

Luk čtu rámcově
7
6
5
4
3
2
1
0
skoro nikdy

nepravidelně

pravidelně

Jednotlivé kategore příspěvků mi přijdou

pestré

8%
23%

zajímavé

Žili spolu liška, jelen a havran. Havran hledal
zrna, jelen se pásl a liška pátrala po úlovku. Ale
přišla doba, že jí štěstí nepřálo.
Tehdy ji napadlo: kdybych zahubila jelena,
bylo by masa na dlouhé týdny! Oslovila jej:
„Na západě je pastvina s trávou jako koberec.
Dovedu tě tam.“ Přítel souhlasil. Ale liška jej
vedla k nastražené pasti. „Mám tě,“ vykřikla, když uvízl v oku.
Zaplakal jelen nad zradou, ale smířil se s osudem, leží bez hnutí.
Navečer se havran ptá po příteli. „Asi zabloudil,“ řekla liška.
Havran se vydal jelena hledat. Bylo to smutné shledání, když jej
nalezl a když se dověděl, kdo přítele do pasti vlákal. Kde hledat
pomoc? Letí havran k nedaleké jutě a křičí:
„Chytil jsi jelena!“ Vyběhl člověk, jde se
podívat. Skutečně! Muž uvolnil oko, že
zvíře odnese, ale paroháč vyskočil a uhání
pryč. Havran letí nad ním a raduje se: přítel
je volný“
V té době se i liška vydala k pasti. Jde,
rozhlíží se – jelena nevidí! Nedávala pozor, šlápla, kam neměla,
sama se do pasti chytila. Tak ji našel člověk. „To bude kožešina
na čapku!“ A také že byla.

již ohrané
69%

Kobiha
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REPORTÁŽ: VÝMĚNA ROLÍ
První červnový víkend se uskutečnila výprava s rodiči na chatu Seleška
v Lužických horách. Jednou částí programu byl i výlet na nedalekou rozhlednu
Hochwald, během něhož si rodiče s dětmi (a starší vedoucí s mladšími)
vyměnili role. Čekala je řada drobných úkolů, ale rodiče si hlavně vyzkoušeli
zlobení, naopak děti se snažily své rodiče usměrňovat.
S některými dvojicemi jsme provedli krátké rozhovory (tímto se omlouvám
těm, na které se nedostalo) a vy si ji teď můžete přečíst.
Jak se jim to líbilo? Chtěli by si ve
skutečnosti roli vyměnit nebo jsou
rádi za tu svou?

Co říkali děti?
• „Neměnila bych to. ,Syn‘ byl spíš
hodný,
já
jsem
ho
ani
nekomandovala.
A
místo
bonbonku jsem mu dala sušenku.“

Co říkali rodiče?
• „Nebavilo by mě být malým
dítětem. Zlobit je strašně
náročné.“
• „,Maminka‘ by ráda pořád
poroučela, bonbónek jsem
nedostal. Bylo by to pěkný, ale
já jsem rád, že jsem rád.
Neměnil bych to, nechtěl bych
být dítětem, ale na druhou
stranu si myslím, že je dobře,
že ,maminka’ vidí, že to není
žádná sranda se starat o
druhé.“
• „Mně šlo vždycky zlobit, když
jsem byl malý. Ale nerval jsem
se – vždycky mě bouchli.
Moje dětství je ještě celkem
blízké, takže jsem nezapomněl
na všechny ty věci, co se děly.“

• „Moc jsem nevěděla, jak se mám
chovat, takže to bylo takové
umělé.
Občas
jsem
ho
komandovala, ale moc nezlobil –
jen se občas rval. Celkem se
těším, až budu mít děti.“

• „Zjistil jsem, že mám celkem problém spontánně vyběhnout do lesa a začít se
zabývat šiškami, šťourat se klackem v kaluži, zkoumat, co je pod tím a tamtím
kamenem. To je věc, která člověku chybí – že neumí být šťastný tady a teď
hned s tím, co má, což je vlastně podstata té dětské radosti.“

• „Nebavilo mě to, protože obstarávat svačinu a tak bylo strašné – nemohl
jsem si stavět domečky pro skřítky (tak jsem se na to těšil, že postavím zase
nějaký nový dům, který jsem nikdy nestavěl). Protože na sídlišti máme jen
jeden smrk a to není ono.“

• „Moc hodný synek jsem nebyl. Jenom jsem předváděl to, co předvádějí oni –
aby si to konečně uvědomili. Bylo to lepší, když se to vrátilo, protože jsem se
musel hodně přetvařovat, abych zlobil – to bych normálně nedělal.“

• „Mě to bavilo, ale přeci jenom to bylo takové trošku nudné. ,Syn‘ říkal
pořád dokola ,tatínku, tatínku...‘. Nevím, jestli bych to v dospělosti
zvládnul.“

• „Měl jsem hrozně přísného ,tatínka‘. Pořád mě mlátil, nechtěl mi koupit
mobila – musel jsem řvát asi půl hodiny, než jsem nějakého dostal. A do kopce
nám to vůbec nešlo (,táta’ má moc velký pivní mozol, vůbec tam nemohl
vyšplhat). Bylo to dobré, akorát jsme neměli nic k pití, takže jsme skoro umřeli
žízní, ale měli jsme dobré sušenky.“
Štaflík
Iáčkovy fotky z této výpravy najdete na adrese roveri.webz.cz/seleska
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• „Nechtěla bych být máma, bylo to hrozné, ,syn‘ moc hodný nebyl. Ale asi
nebudu mít syna velkého jako táta.“

ROZHOVOR: PĚT OSOBNOSTÍ

HRY A HŘÍČKY: STÍNOVÉ DIVADLO

Na jedné schůzce roverského kmene Irminsûl se sešlo pět významných (ať už kladně
nebo záporně) historických osobností, které si nezávazně popovídali.

O vzniku tohoto typu umění se dozvídáme z legendy o císaři Wu Dimu,
který vládl mezi léty 157 až 87 př. n. l. za dynastie Han. Císař byl velmi
zarmoucen nad smrtí své oblíbené konkubíny paní Li. Aby mu jeho
rádcové pomohli zapomenout na smutek, jeden šaman vytvořil figuru, která
vypadala jako paní Li a stín této figury promítal na závěs tak, aby ho viděl
císař. Tím ho chtěl utěšit, že duch jeho oblíbené konkubíny je stále s ním.
Tato příhoda bývá považována za vznik stínového divadla.

Přečtěte si rozhovor
J. Caesara (Koleno, dále jen C),
A. Hitlera (Kulda, H),
J. A. Komenského (Tom, K),
Leonarda da Vinciho (Štaflík, L)
a T. G. Masaryka (Zajíc, M):
L
M
H
C

:
:
:
:

Čau kluci. Jaký je váš oblíbený film?
K těm lepším patří třeba Pád Třetí říše.
Pád Třetí říše? Pěkná kravina...
Já moc nemusím Asterixe a Obelixe.

L : Kam se chystáte na dovolenou?
M : Já nejsem moc cestovatel, já radši pojedu na Šumavu do své roubené
chaloupky.
K : Já bych rád jel do nizozemského Naardenu.
H : Já pojedu do Hitlerburgu, až dobudeme Stalingrad a
přejmenujeme jej.
C
K
L
H

:
:
:
:

Co byste dělali, kdyby vám umřela žena?
Já jsem to zažil dvakrát.
Já se do toho radši s žádnou ženskou nepouštím. Maximálně je tak maluji.
To bych se asi zastřelil.

M : Koho byste tady v Česku volili?
C : Já budu volit Korunu českou, protože mám dobrý vztah
k císařství a království.
K : Já KDU-ČSL.
H : Já volit nebudu, protože jsem zrušil volby.
H : Co byste chtěli, aby po vaší smrti lidé říkali?
M : Měl žít déle.
K : Že jsem dobře učil.
L : No, já bych chtěl, aby se o mně napsala nějaká úspěšná
knížka a s ní rovnou i nějaký film.
Přepsal Koleno
www.skauting.cz/irminsul

Většina her s loutkami na stínové divadlo je velmi dramatická. Když se
hrají pohádky nebo bojové příběhy, lze s takovými loutkami předvádět
létání v oblacích nebo nezvykle složité souboje, které dokáží zabavit a
vtáhnout do děje nejen mnoho dětí, ale i dospělé publikum.
Velkého rozmachu nabylo toto umění za dynastie Song v desátém stol. n. l.
a v době dynastie Ming existovalo jen v samotném Pekingu přes
40 souborů.
Ve 13. století se stínové divadlo stalo velmi oblíbeným i pro mongolské
uchvatitele Číny a stalo se běžnou zábavou vojáků, kteří ho rozšířili do
vzdálených krajů jako je Persie, Arábie nebo Turecko. V pozdějších
dobách se toto původem čínské umění rozšířilo i do oblastí jihovýchodní
Asie.
Do Evropy přišlo stínové divadlo díky francouzským misionářům
v 18. století.
Čínské stínové divadlo je dobrým námětem pro dlouhé chvíle.
Potřebujeme dost silnou lampu, z níž bude možná nutné sejmout stínidlo.
Proti lampě musí být hladká zeď. Můžeme si vypomoci utěrkou nebo
prostěradlem připevněným připínáčky.
Pomocí rukou si nyní můžeme zahrát stínové divadlo – propletené ruce
budou vrhat stíny ve tvaru pejska, ptáčka nebo jiných zvířátek.
Že nevíte, jak máte ruce proplést? Nechte se inspirovat následujícími
obrázky…
Příjemnou zábavu vám přejí Hořící Srdce
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Zajíc

Čertík

Člověk

Slepička

Čert

Koza

Buldok

Kráva

Mrož

Hyena

Koníček

Pták

Býk
Orel

Vlk
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REPORTÁŽ: POŠŤÁKOVA STUDIJNÍ STÁŽ V AV ČR
Jak jsem se k tomu dostal? Vlastně to bylo náhodou, jednoho krásného
říjnového úterka nám profesorka poslala papír s projektem, který se
jmenuje „Otevřená věda“, který nabízel zúčastnit se právě běžících
vědeckých projektů v Akademii věd České Republiky (AV ČR). A když
tuto samou nabídku posílala profesorka na fyziku, řekl jsem si, že to
zkusím. A tak jsem nakonec skončil v Ústavu Fyziky plazmatu (ÚFP) AV
ČR a to v Oddělení Termického plazmatu. Ale nejdříve musíme vyřešit
pouze češtinský problém, protože buď je buď TA plazma, což je krevní
plazma-když vezmeme krev a odfiltrujeme z ní některé části, a TO plazma,
o kterém vám chci napsat. Žádný jiný jazyk toto rozdělení nemá.
Co tak strašný název skrývá? Co ta plazma vlastně je? Plazmu si můžeme
představit jako ionizovaný plyn, zkrátka jako plyn, který je moc teplýřádově má teplotu mezi 3 000°C až 300 000°C, ale pouze ten co si
vyrábíme u nás v laboratoři.
Jak se takové plazma může vyrobit a kde se vyskytuje? Vyskytuje se více
než si myslíme, okolní hmota, tak jak ji známe-pevnou látku, kapalinu a
plyn, ve vesmíru má 1% hmotnostní podíl a tím pádem je zbytek vesmíru
tvořen právě plazmou. Takže máme velké štěstí, že žijeme tam, kde žijeme.
Plazma vzniká za vysokých teplot, ze Země plazma známe v podobě
blesku, neonových zářivek, v jádru elektrárny budoucnosti (o ni někdy
příště) a pak až na povrchu Slunce. U nás ji umíme vyrobit tím, že
vytvoříme elektrický oblouk a foukáme přes něj plyn, a vznikne nám něco
takového(viz obrázky dále), my tomu říkáme „jet“, stejně jako letadlo
Boeing 474 JUMBO JET.

Ale jaký přístroj nám to vyrobí? Jmenuje se „plazmatron“ a vypadá takto:

Tímto se celé oddělení zabývá, ale k čemu to bude? Odpověď je nasnadě.
Protože je jet velmi teplý, tak do něj přisýpáme práše keramiky či oxidů
kovů, který se díky velké teplotě roztaví a rozletí velkou rychlostí a za
nedlouho narazí na připravený povrch, kde utuhne a tímto získá lepší
vlastnosti – větší teploodolnost a odolnost proti většímu poškrábání.
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A my na něj máme patent. Moje studijní stáž na tomto drahém místě
spočívá v tom, že se zde učím, co to plazma je, jak se chová, co a jak se zde
měří a vyhodnocuje. Tato činnost mě velice baví, běžně se zde setkávám s
velmi inteligentními a chytrými lidmi, z toho někteří pocházejí z ciziny a
proto se s těmito kolegy musím dorozumívat jak jinak než anglicky.
Bohužel tato studijní stáž je časové omezená-do 31.08.2007, ale šéf našeho

oddělení mi slíbil, že po matfyzu s touto praxí mám zde dveře otevřené.
Protože v září bude konference studentů projektu „Otevřená věda“ rád bych
se pochlubil prozatím betaverzí článku, jehož finální verze, kterou ukončím
bohužel po uzávěrce červnového LUKu, bude otištěna v brožurce, s
ostatními články ostatních studentů, vytisknutý k této příležitosti.
Omlouvám se, za chybějící tabulku s daty, které jsou na mém pracovišti. V
LUKu, který vyjde v září bude tento článek v takové podobě, jaký bude
otištěn, takže se máte na co těšit. ;-)
Pošťák
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Vizualizace částic při průletu ionizovaným plynem
Pavel Košťál
Gymnázium Voděradská
Ústav fyziky plazmatu Akademie Věd ČR
p.kostal@euro-security.info
K výrobě a nanášení nových povrchů, které jsou mají lepší vlastnosti například lepší odolnosti
proti teplo a odření, je využívaný ionizovaný plyn=plazma. Tuto vrstvu na povrch nanášíme
tím, že do jetu (proud plazmy) ze shora přisypeme keramický prášek, který se v jetu roztaví a
zrychlí a poté dopadne na povrch, který tímto chceme upravit.
K tomu abychom lépe porozuměli této technice vylepšování povrchů, musíme vědět, jak se tyto
částice v jetu pohybují-jak rychle a jakou částí jetu. K tomu abychom je viděli, potřebujeme
něco čím přesvítit svítivost jetu, protože za normálních okolností je nemůžeme vidět, po vstupu
do jetu (proud plazmatu vyrobený plazmatronem), který sám o sobě má velkou svítivost, a tyto
pevné částice také svítí a nemůžeme dostatečně poznat jejich polohu a posun v čase a prostoru,
díky blesku a těmito výsledky, můžeme na okamžik přesvítit jet a tím zviditelnit částice, které
chceme vidět, a v pravý čas, který nám poskytlo měření, tuto soustavu vyfotit rychlo-kamerou.
Využívá se k tomu buď laser a nebo blesk, který je levnější, snadnější na ovládání a přípravu.
Měření proběhlo třemi způsoby:
•
Foto-diodou
•
Rychlo-kamerou
•
Spektroskopem
Ad 1) Měření bylo prováděno za pomocí snímací foto-diody napojenou na paměťový oscilátor,
z kterého byly nasnímaná data zkopírovaná do PC. Výsledkem tohoto měření byl graf, ze
kterého vidíme v jakém čase má blesk intenzitu. Což nám komplexní informace o časovém
vývoji blesku. Z tohoto měření byl vyhodnocen správný časový interval pro focení.
Ad 2) Po vyhodnocení minulého měření bylo přikročeno k prostorovému měření-jak je světlo
blesku rozloženo v prostoru. Měření bylo provádění za různých výkonů, jako v minulém
měření, a za použitím buď žádného nebo jednoho filtru, který nám světlo rozloží do větší
plochy. Z fotografií bylo vyhodnoceno místo s největší intenzitou a velikost oblasti
s požadovanou intenzitou. Dále bylo vypočítáno, jaké rozměry má tato velikost pro potřeby
focení v praxi. Toto měření nám poskytlo údaje o tom, jak má být při experimentu umístěn
blesk, plazmatron a rychlo-kamera, tak abychom využili plný výkon blesku a na kterou oblast
blesku a jetu se máme při experimentu zaměřit.
Ad 3) Poslední měření se netýká průběhu blesku, ale spektrem vyzařovaného světla. Každý
atom, molekula a každá látka v různých energetických stavech, ve kterých jenom může být,
vyzařuje světlo o přesné vlnové délce. A to samozřejmě i blesk. Když blýskne, tak záblesk se
nám sice jeví jako bílý, ale je složen i ze složek světla které nevidíme. Získaná data jsem mohl
srovnat se spektrálními daty získanými při běžném experimentu s plazmatronem. Tyto
výsledky jsou pro další práci nezbytné pro rozlišení světla pocházejícího z blesku, plazmatronu
anebo z rychle prolétávajících částic.
S těmito daty můžeme už můžeme dále pracovat. Dále uvádím tabulky se důležitými, které
byly při mých měření získány a jsou pro nás už nepostradatelné.
Časy pro focení je část věnovaná časovému bodu po začátku výboje až po bod, kdy blesk
nabral potřebné intenzity, dosáhl maxima a kdy po druhé a naposled dosáhl mezního bodu.
Déle uvádím velikost obdélníku s naší minimální intenzitou.
Zbytek tabulky je srovnání spektrálních čar blesku a plazmatronu. Vlnová délka viditelného
světla je v intervalu 400 až 800 nm.
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RECEPT: LANGOŠE OD PUŠKY

FOTO: FOTOOKO V OKOLÍ
Na jedné červnové schůzce se
nejmenší
Lvíčata
vydala
poznávat
okolí
klubovny.
Chtěly jsme zjistit, co nás
může
potkat
zajímavého
v místě, kde bydlíme. A
nezapomněly
jsme
to
zdokumentovat. Přináším pár
obrázků ze zákoutí Záběhlic,
která pro Vás vyfotografovala a
pojmenovala Lvíčata.
Veverka

Co potřebujeme na pořádnou porci
langošů, kterou dozajista nespořádáte?
V prvé řadě několik surovin do těsta:

HOUPAČKA – Viktorka (4 roky)

::6kg hladké mouky
::6ks droždí (jedno balení cca 42g)
::5l mléka
::3 lžíce cukru
::12 lžící soli

ZEĎ – Karkulka (5 let)

Těsto z těchto surovin vypracujeme oběma rukama za asistence druhé
osoby, která nám přidržuje hrnec a poté necháme 60 minut kynout. Po
vykynutí těsta vytvoříme velké bochánky a necháme ještě 15 minut
vykynout. Nakonec seženeme největší pánev co máme. Vylijeme na ní
značné množství oleje, smažíme bochánky, které jsme před vložením do
oleje roztáhli na několikanásobek své původní plochy. Smažení tohoto
množství nám zabere v průměru 150 až 210 minut. A co na ně? Usmažené
langoše potíráme rozetřeným česnekem se solí a vodou, kečupem, tatarkou,
marmeládou, můžeme je i posypat sýrem, cukrem nebo třeba skořicí.
Nezaručím vám, jestli vám to bude nebo nebude chutnat. Jediné co vám
můžu zaručit je to, že tohle množství langošů určitě nesníte.
Puška
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BOURÁK – Libi (7 let)

Letošní Intercamp,
kterého jsem se
z našeho
kmene
účastnil jen já a
Koleno, doplňujíce
chybějící
členy
Camelotu, se konal
na území Spojených
států. Zdá se vám
místo konání divné?
Divně to může znít,
ale je to pravda. IC
2006 se sice konal
v Německu, ale v
Americkém vojenského prostoru a byl tedy pořádaný Američany. Toť na
úvod a jdeme k samotnému průběhu.
Na místo jsme dorazili jako jedni z prvních „speciálním skautským“
autobusem, který zajistili skauti z Říčan. První pohled na místo, kde se
tábořilo, byl skutečně šokující. Nikdo totiž netušil, že toto místo bude
letiště oplocené ostnatým drátem a hlídané strážními věžemi, údiv ještě
umocňovaly v dáli projíždějící tanky.
Po „ubytování se“ jsme se vydali na procházku směrem k silnici, kde
předtím projížděli tanky. Štěstí nám ale moc nepřálo, neboť jsme viděli jen
náklaďák a sanitku. Poté jsme vyrazili trochu jiným směrem a došli až do
míst, kde žijou vojáci se svými rodinami. Věřte že pohled, na odhadem 70
stejným baráků, byl docela zvláštní. Připozdívalo se, a tak jsme se vrátili ke
stanům, kde jsme brzy ulehli. Po cestě nás ještě stavila vojenská policie, ale
s argumentem, že jsme „boy scouts“, jsme vyvázli bez problémů.

KLOUZAČKA – Anička (5 let)
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V sobotu se po slavnostním zahájení již plně rozjížděl program a naše
skupina vyrazila na hike (celodenní výlet), který nás provedl po relativně
nedotčené přírodě ve vojenském prostoru. Po cestě nás samozřejmě čekala
spousta aktivit, za všechny uvedu týmové překonávání laťky, kdy 2 lidé ze
skupiny neviděli a 2 měli svázané nohy, pavoučí síť, kterou jsme museli
pronést všechny členy,
aniž by se sítě dotkli a
každá díra směla být
použita jen jednou,
nebo když jsme pouze
pomocí laťek museli
vytvořit žebřík, po
kterým jeden člověk
vyleze na kopeček. Při
návratu
jsme
se
nevyhnuli překonání
močálu, na který jsme
narazili
ve
snaze
zkrátit si cestu a zpět
jsme
tak
dorazili
celkem unaveni. Po odpočinku jsme si začali shánět lidičky do 7-8
členných skupin na další den, ve kterých nesměli být víc, jak 3 lidé
z jednoho státu. Já, Koleno a Shorty jsme se dali dohromady s dvěma
Němkami a dvěma Američankami. Večer pak trávil každý jinak – někdo
hrál „Bang“ v čajovně, někdo šel na koncert a někdo spokojeně spinkal.
Neděle byla dnem různých aktivit, rozdělených do tří skupin, které se
absolvovali ve výše zmíněných skupinkách. První část bych označil jako
„akční“. Vyzkoušeli jsme si např. házení podkov, horolezení nebo
lukostřelbu. Druhá část, které jsme se účastnili po obědě, se nesla v duchu
rukodělek. Ale byly zde i zpestření v podobě ochutnávek různých jídel
(kdo z vás jedl sušeného bizona?). V třetí části byly aktivity zaměřené na
týmovou spolupráci, kdy se většinou závodilo mezi 2 skupinkami, kdo
danou věc zvládne dřív. Spolupráce byla nezbytná a tak se čas od času
projevila jazyková bariéra, ale metodou ruce nohy nebo udělej si sám jsme
nakonec všechno úspěšně splnili. Večer byla na programu společná večeře
pro celý subcamp (intercamp byl rozdělen na 7 podtáborů – subcampů), na
kterou měl každý oddíl něco uvařit, to jsme si ale uvědomili až ve chvíli,
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kdy se šlo jíst. Takže
jsme se, jakožto správní
reprezentanti ČR, jenom
najedli a nic nerozdali,
nutno ale podotknout, že
to nebyl úmysl. O dalších
trapasech, které se nám
přihodili ještě tento večer,
než jsme šli radši spát, se
už radši ani zmiňovat
nebudu – bude to tak lepší
☺.
V pondělí nás čekalo už jen slavnostní ukončení, s příslibem příštího
Intercampu ve Francii, a odjezd domů.
Jsem si téměř jistý,
že
všichni
si
Intercamp užili a
většině se asi líbil i
více než ten před 2
rokama
na
Sycheráku.
Tak
jako tak, až za rok
pojedeme
do
Francie, musíme si
zajistit minimálně
vlastní
autobus
s přívěsem,
abychom nevybočovali z řady. Většina cizinců totiž takovouto, pro nás 4denní výpravu, bere pomalu jako tábor a tak se tam naše 3 kopule vyjímaly
poněkud divně. Možná tak příště předejdeme dalším nepříjemným situacím
…
Další fotky naleznete na adrese http://intercamp-1camelot.xf.cz/
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Kulda

