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Uhodnete, kteří dva frekventanti pražské instruktorské lesní školy (z
našeho střediska) nakreslili tyto dva obrázky? Své tipy posílejte na
casopis.luk@gmail.com. Odměnou vám budiž správná odpověď.
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KRÁTKÉ ZPRAVODAJSTVÍ 92. STŘEDISKA ŠÍPŮ
Vítejte u krátkého a Flekem komentovaného
zpravodajství o událostech, které se týkají našeho
střediska a jeho členů.
Excalibur opět za hranicemi – letos vyrazil do
Chorvatska. Autobusem z Prahy se svezli do města Rijeky
a pak putovali částečně po horách (včetně výšlapu na nejvyšší okolní
vrchol Vojak 1401 metrů nad mořem) a částečně autobusem až do historií
zavaleného města zavalin, kterým je Pula. Kdo ještě
fotky neviděl, tak ať dále časopisem zalistuje…
Tábory byly letos v celku povedené, stejně tak jako
každý rok. Ne každý si ovšem užil hezkého počasí a
dokončil tábor ve zdraví. Takže:
• Boxer, Želva a Noname vyrazili letos do
Šluknova na kolech a úspěšně trasu tam zvládli. Na cestu zpět však
raději zvolili jiný způsob dopravy.
• Roverský kmen Irminsûl se nám během tábora rozrostl o rangers,
starší děvčata z oddílu skautek Trojhvězda, které přijaly pozvánku do
kmene po povedeném společném táborovém puťáku, kde si mohli
všichni na vlastní pocit vyzkoušet sílu rozhodnutí a náhody.
• Camelot přihlásil loni postavenou věž do soutěže o nejlepší táborovou
stavbu. Tak uvidíme, jak dopadnou….
• Tábor 80. smečky Trpaslíků a oddílu Osmdesátky pomohla postavit
skupina bývalých a dnes již dospělých členů známá též pod jménem
Amber. Z týdenního pobytu byli všichni tak nadšení, že již přislíbili
pomoc i v příštím roce.
• Lvíčata jela na tábor společně s oddílem světlušek z Roztok u Prahy.
Tábor se programově velmi povedl, ovšem zákeřný virus řádil mezi
dětmi jak zběsilý a dobrá polovina z celkového počtu 27 dětí musela
odjet domů z tábora předčasně.
Úspěšně proběhlo spojení dvou oddílů v rámci střediska, a to od září.
Pevné nervy budou tedy pro nastartování společné činnosti potřebovat
vedoucí 921. oddílu Camelot a 1. oddílu Trojhvězda.

Blahopřejeme Klokánkovi k vybrání jména Matyáš pro svého
syna a držíme palečky k hladkému průběhu jeho narození,
které je předpokládáno v půli října.
Téměř 20 lodí plných rodičů a dětí z našeho střediska se tentokráte vydalo
na jízdu po řece Sázavě. V sobotu jsme hravě zdolali část mezi zříceninou
Zlenice a Týncem nad Sázavou, kde většinu čekaly již postavené stany.
V neděli jsme, tentokráte i s několika málo vykoupanými, sjeli obtížnější
úsek až do obce Pikovice, kde naše jízda skončila. Děkujeme Hance za
organizaci a již se těšíme na další ročník. Přidáte se? Váhavé snad
přesvědčí video z akce, které určitě bude někdy ke shlédnutí…
Celo střediskový výjezd, který je naplánován na 2629.10. 2006, bude tentokráte do okolí města Příbram.
Chystáme se navštívit nejen místní Hornické muzeum ale
i též památník Vojna. Rádi bychom využili podzimní
prázdniny a prodloužili si tak pobyt v hezkém prostředí
rekreačního střediska Hrachov, kde nám kromě střechy
nad hlavou zajistí i papání po celou dobu pobytu. Prosím
odevzdejte předběžnou přihlášku i s poplatkem za akci co nejdříve.
Výprava s rodiči, tentokráte v zimním hábitu do chaty
Desná, bude 26.-28.1.2007. Více informací hledejte
v tomto čísle časopisu LUK. Neváhejte s přihlášením,
počet účastníků není neomezen, ale počet postelí ano.

A na samotný závěr bych rád všem připomenul pokřik našeho střediska,
který shrnuje to nejdůležitější z naší skautské činnosti. Takže:
Buďme šípem, miřme k cíli
Spojme při tom svoje síly
Šípy míří pouze vpřed
Sleduj jasně jejich let!
Pro LUK, Flek
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POZVÁNKA: ZIMNÍ VÝPRAVA S RODIČI 26-28.1.2007

Ano, je tomu tak. Kupujte lyže, přivezte
z chalup sáňky, shánějte boby! Vydáme se na
hory! A rodiče, děti s sebou!
Jelikož pro vás máme dobrou zprávu, že se nám
podařilo zamluvit celou 44 lůžkovou kapacitu
horské chaty Desná (ve vlastnictví Junáka) pro
pořádání výpravy s rodiči, tak pojedeme v zimě a na hory.
A co se nabízí v bezprostřední blízkosti chaty? Tak třeba:
• 250 metrů od chalupy je vlek Černá Říčka
• Běžecké stopy začínají nahoře u Souše,
asi 2 Km nad chalupou vede upravená
Jizerská lyžařská magistrála
• Ve sklípku je sklad starých lyží, to co
není označeno jménem je libovolně k
dispozici (klidně kombinujte)
• K dispozici je 5 klasických sání a 3
skiboby, možná i nějaké boby
Více informací naleznete na http://www.skauting.cz/desna/.
No a na co se můžete těšit? Ne nebojte se. Žádné testy z lyžování
a rozřazování se do skupin dle výkonnosti. Každý bude moci užít
sněhu dle svého – běžkování, sjezdování, koulování či nezbytné
sáňkování a bobování. Určitě nás ale čeká soutěž ve stavění
sněhuláků a ti odvážnější můžou zkusit postavit iglú, no a ti
nejodvážnější v něm možná i přespí….

Hlavní je, že se po setmění sejdeme a užijeme si do
sytosti legrace a společné zábavy. Takže projevte
zájem u svého vedoucího oddílu, LUK dále pozorně
sledujte a hlavně si zapište do diáře datum konání
víkendu, kterým je 26-28.1.2007.

ZAMYŠLENÍ: PROČ A O ČEM PÍŠU DO LUKU
V letošním červnovém čísle LUKU bylo díky Iáčkovi vyhodnocení čtenářské ankety o
našem střediskovém časopise. Do jaké míry bylo reprezentativní, lze těžko soudit. 17
respondentů není moc a navíc neznáme jejich profil (věk, pohlaví, oddíl) , nicméně bylo
zajímavé a mělo svou vypovídací hodnotu, z níž lze činit jisté závěry, zejména pro
přispěvatele. Považuji proto za vhodné vysvětlit své autorské pohnutky a proč se věnuji
určitým tématům.
Psát do našeho časopisu, LUKU, jako člen střediska a skautský činovník považuji za
samozřejmou povinnost i čest s úmyslem sdělit druhým členům střediska a čtenářům, co
považuji za vhodné a ze svého hlediska programově obohacující případně i žádoucí. Hned
vysvětlím.
Protože LUK je měsíčník, má svou periodicitu v měsících a ročních obdobích, považuji
jako skaut za správné více či méně tyto okolnosti připomenout nebo o ně alespoň zavadit,
protože žijeme ve městě, většina v sídlištních buňkách (našich sídlištích) a na rozdíl od
lidí z venkova vnímáme roční koloběh a vše, co nás obklopuje, daleko tupěji. Považuji v té
souvislosti za vhodné připomínat různá rčení, úsloví a pranostiky z dědictví našich předků,
abychom si připomněli jejich pozorovací schopnosti a také krásu a jadrnost naší
mateřštiny. Na odkaz naší minulosti nezapomínejme!
Protože jsem se stal vlčetem skoro před 69 lety, pamatuji si o trochu víc než ostatní,
proto občas zpravidla s ohledem na nějaké výročí připomenu něco z naší skautské či
občanské minulosti. Bohužel, zažil jsem 2. světovou válku, nacismus, vládu komunistické
totality, trojí zákaz skautování – je tudíž mojí povinností to občas připomenout.
Jako skaut, duší romantický zálesák a povoláním přírodovědec – to mi nedá, abych
neupozornil na něco kolem nás, čeho si nevšímají naše smysly. Při troše pozornosti jeden
kouká a diví se, že i na zdánlivě šedém sídlišti a okolí klubovny není žádná pustina, ale
živá příroda, byť skromnější. Skaut = stopař, pozorovatel, vyhledavač (nejen
talentovaných hokejistů pro NHL).
V anketě zaznělo, že Grizzlyho příspěvky jsou náročnější, nutí čtenáře číst pozorně.
Přiznám, že svoje povídání vesměs adresuji staršímu osazenstvu, rádcům, roverstvu a
rangers, vůdcovskému ansámblu a doufám, že některá moje slova a informace mohou po
patřičném „přežvejkání“ podat i těm nejmladším. Vlčatům jsem toho navyprávěl dost, a
pokud vím, zpravidla naslouchala jako puťky.
Protože vím, že ve středisku se toho děje dost, zážitky z táborů, výprav i mezinárodních
akcí, rád bych se i já v LUKU o tom více dočetl, byl lépe informován, jsou skvělé fotky,
cédečka, různé kurzy rádců, činovnické vzdělávání. Takže jen to zpracovat a podělit se
s ostatními o své dojmy, zážitky. Rád bych rovněž, aby příspěvky ze všech oddílů, družin i
Lvíčat dávaly LUKU punc pestrosti, informací ze života střediska. Líbívaly se mi různé,
byť nedokonalé a prostinké příspěvky skautíků, skautek, vlčat a světel. To je nejlepší
časopisové koření, aby LUK byl opravdu náš, nás všech.

Pro LUK napsal a všechny zve Flek
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AKCE: VODA S RODIČI „SÁZAVA 2006“
Aneb pár útržků co mi zůstaly ve vzpomínkách…
• Kachny, které putujíce po cestičce z nalámaného chleba
málem proklovaly Ježkovi díru do kajaku. (přes
napjaté očekávání všech k chtěné katastrofě
nedošlo…☺)
• Štaflík, který se po třech letech poprvé cvaknul na vodě a
to hned dvakrát. (Gratulujeme k úspěchu)
• Veverka, která si nedobrovolně zkusila život vodníků v Čechách… (prý se jí moc
nelíbil)

Něco pro vlčata a skauty
Na třetí říjnový víkend se připravuje okresní skautská drakyáda, takže se
chystejte.
Víte, že
350 roků před Kristem – vypouštěli Číňané do vzduchu papírové
draky?
1483 – Leonardo da Vinci nakreslil návrh vrtulníku
1783 – bratři Montgolfierové uskutečnili první pokusné lety
horkovzdušných balonů. V jednom z nich
15. října poprvé vzlétl do vzduchu člověk
1785 – Francouz Jean-Pierre Blanchard a Američan John Jeffries byli
první lidé, co přeletěli v balonu
Lamanšský průliv
1853 – první pilotovaný let kluzáku, který postavil v Anglii sir
GeorgieCayley
1903 – 17. prosince vykonal v USA Orville Wright první řízený let
motorového letounu těžšího než vzduch
s lidskou posádkou
1909 – Francouz Louis Blériot uskutečnil první mezinárodní let
aeroplánu z Francie do Anglie a do provozu
uvedena první dopravní vzducholoď, Zeppelinova Deutschland
1919 – Britové James Alcock a Arthur Brown přeletěli Atlantik poprvé
bez mezipřistání
Australští bratři Ross a Keith Smithovi vykonali první let
z Británie do Austrálie

• Boxer, který se rozhodl překonat rekord v počtu hrníčků vybraných
z lodi a počal zcela plnou loď tímto způsobem vody
zbavovat…(je to silák)
• Závod sólo kanoeařů v podobě Albertky a Showa…(skončil
remízou)
• Flek s Martinou, kteří přese všechno úsilí nakonec díru do
laminátové lodi neudělali… (ono se to jednou podaří…)
• Iáček, který snad ze strachu z říčních medůz zvolil
cestu po souši a ještě k tomu zlomyslně
s kamerou ☺ (díky za super video)
• Petr, který vlastníce řidičské oprávnění pouze na
osobní vůz, pustil se do činu velmi odvážného, a to vyměnit volant za pádlo a
ještě k tomu přibrat pasažéry (odvážnému štěstí přálo!)
• 36 lidí, kteří se akce zúčastnili odjížděli velmi spokojení… (a to včetně asi 10ti, kteří
jeli úplně poprvé! )
• Voda, která byla opravdu studená a počasí, které bylo moc pěkné
Takže vy, co jste letos nejeli, se rozhodě nebojte a příští rok to zkuste spolu as námi!
Sepsal Tee-pee
Na závěr se patří ještě jednou poděkovat Hance
Grubhofferové, která pro nás tuto báječnou akci spolu s
rodinou zorganizovala. Jako díky budiž jí věnován děkovný
certifikát jako poukaz na ubytování zdarma pro 5 osob na
výpravě s rodiči, která proběhne v lednu. Moc se těšíme!

Chystejte draky! Vzhůru do oblak! To vám přeje Grizzly
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INFO: FUNKCE V KMENI IRMINSÛL
Kdybyste se zajímali o fungování 929. roverského kmene, narazili byste na více než
deset kmenových funkcí. Každý z těchto manažerských postů má různé přirozené
požadavky - tzn. nemohl by jej dělat každý.
Každý, kdo má nějakou z těchto funkcí ví, jaké výsledky se
od něj očekávají, v duchu jakých pravidel se může činit,
z jakých konkrétních zdrojů může čerpat (ať už jsou to
zdroje lidské, technické, organizační nebo finanční), jakým
způsobem bude hodnocen a jaké následky (kladné i záporné)
může mít jeho činnost nejen pro něj samotného, ale i pro celý
kmen.

Medic = Zdravotník, Vojta
Zajišťuje bezpečnost a ošetření na akcích a plné vybavení lékárny, kterou nosí na
všechny akce kmene (při neúčasti předá svému zástupci).
Contact Manager = Manažer kontaktů, Kevin
Udržuje v aktuálnosti databázi – především kmenových – kontaktů. Zajišťuje
informovanost kmene, na požádání zajišťuje rozšíření informací, aby se o nich včas
dozvěděli patřiční lidé (nejčastěji celý kmen). Připomíná termíny, spolupracuje se
Schedule Managerem.

A jaká je náplň jednotlivých funkcí?

Schedule Manager = Manažer plánování, Koleno
Vede kalendář akcí a rozvrh schůzek, ví, jakou akci (nebo
schůzku) má kdo kdy na starost, spolupracuje s Contact
Managerem. Sbírá informace o tipech na akce (emailové
konference, Envoy) a informuje o nich (osobně na schůzkách
nebo prostřednictvím Contact Managera).

Coordinator = Koordinátor, Štaflík
Usměrňuje a koordinuje činnost kmene a práci jednotlivých funkcích, upřesňuje cíle a
stanovuje kritéria.

Envoy = Vyslanec, Vojta
Zastupuje kmen spolu s Coordinatorem na radách (především střediskových),
informace o akcích předává Contact Managerovi, interpretuje názory kmene.

Website Developer = Vývojář webů, Kulda
Rozvíjí a udržuje kmenový web (management online kroniky, spolupráce s PR
Managerem při aktualizaci veřejné části, rozvoj
interních webových komunikačních systémů)

Property Manager = Majetkový manažer, Boxer
Eviduje veškerý kmenový majetek, má přehled, kde se nachází, event. majetek
půjčuje. Kontroluje množství materiálu. Zajišťuje koupě nového majetku, údržbu
materiálu (a jeho uskladnění).

Accountant = Účetní, Želva
Vede kmenovou pokladnu – vč. vedení pokladního
deníku, výdeje pokladních dokladů, zodpovědnosti za
kmenové peníze, příp. fundraising (získávání peněz),
spolupracuje s Property Managerem.

Project „Abroad“ Manager = Manažer projektu „Zahraničí“, Kulda
Řídí a vede přípravu a realizaci zahraničního projektu (zpracování
cílů a návrhu projektu, program, doprava, vyhledání a kontaktování
zahraničního partnera, fundraising). Spolupracuje zejména
s Accountant (financování projektu, rozpočet), PR Managerem
(informovanost veřejnosti o projektu), Schedule Managerem
(termín akce, termíny příprav), Contact Managerem (informovanost
v kmeni).

Cleaning manager = Manažer úklidu, Zajíc
Řídí úklid na všech našich akcích.
PR (Public relations) Manager = Manažer pro vztahy s veřejností, Tom
Zajišťuje propagaci kmene - zejména na středisku (management příspěvků do
střediskového časopisu, spolupráce s Website Developerem, management nástěnky,
management veřejných vystoupení). Hledá a zkouší nové cesty prezentace kmene.

Ještě dodám, že většina rolí má svého zástupce – Contact Manager má svého Contact
Vice-Managera, Medic svého Vice-Medica atp.
Takže až budete chtít s námi domlouvat představení na besídku, půjčit nějaký
materiál, rozšířit informaci v kmeni,… víte, na jaké konkrétní lidi se máte obrátit ☺
Za Irminsûl Štaflík
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AKCE: PŘIPRAVUJEME …

RECENZE: ZEMĚ KRÁSNÁ NEZNÁMÁ

Je tu měsíc září a s ním se opět rozjíždí programy oddílů našeho
střediska. Protože tvoříme dohromady jeden tým, který se rok od
roku více a více stmeluje, připravujeme i letos akce, které prožijeme
společně.

Vím že po prázdninách, klasickém táborovém období, je už snad tradice, že
každý píše o zážitcích z tábora a podobně. Já se však rozhodl to změnit, a
proto jsem se rozhodl vám přiblížit velice originální výstavu s hlubším
smyslem než jen "tahle fotka je pěkná a tahle zase ne".

Střediskový sraz 26. - 29.10.
Jako první se vypravíme k městu Příbrami, kde o podzimních
prázdninách oslavíme 28. říjen. Těšte se na krásnou chatu, která nás
doslova pohostí, na přírodu, která ji obklopuje a na bohatý program,
který pro nás připravuje roverský kmen Irminsul.
Maškarní bál 25.11.
Akce určená pro vlčata a světlušky z celé Prahy 10. Cílem akce je
seznámit děti s uměním, bude připraven bohatý program
s divadelním, hudebním i tanečním představením, debaty, rukodělné
dílny a výstavky. Vypukne rej masek a volba miss maska.
S rodiči na hory 26. - 28.1.
Do třetice, a to si zapište i vy, rodiče, protože pro vás a vaše děti
chystáme výpravu na hory, za sněhem, sluníčkem i za zábavou. Na
lyže, na běžky, na boby, sáňky, i na koulovačku. Vše se uskuteční
v Desné v Jizerských horách, v horské chatě, kterou si pronajmeme
od proseckých skautů.
Taky už se těšíte jako já?
Doufám, že ano a že se nás sejde co nejvíc ☺

Výstava 120 velkoformátových fotografií
(180 x 120 cm) představuje působivé snímky
Země, které Arthus-Bertrand pořídil z
vrtulníku. Fotografie pouštních oblastí i
arktické polární krajiny, pustých částí země i
přelidněných ghett ukazují celou planetu ve
všech jejích přirozených, ale i člověkem
změněných podobách. Divák se tak
konfrontuje s uměleckým dílem přírody,
ale zároveň ho fotograf upozorňuje na její
ohrožení.V průběhu posledních patnácti let
prolétal Yann Arthus-Bertrand více než sto zemí a ze vzduchu udělal přes sto tisíc
obrázků. Tento projekt ho přivedl od primitivních beduínských kmenů v poušti státu
Mali až do brazilských slumových čtvrtí, z amazonské džungle k vulkánům na Islandu.
Díky autorově důrazu na ochranu přírody podpořilo projekt od počátku UNESCO.
Fotografie doprovází komentující texty, místa vzniku snímků jsou zakreslena na
mapkách světa. V informačním stanu, který je nedílnou součástí výstavy, jsou k
dispozici knihy, plakáty i publikace s fotografiemi Yanna Arthuse-Bertranda. Je zde
možné zhlédnout i krátký film o fotografově práci.Výstava se konala na mnoha
místech celého světa a všude, kde proběhla, vzbudila zaslouženou pozornost právě pro
svou uměleckou hodnotu a hluboce humánní rozměr. Představuje mimořádné
fotografie země a nenahraditelného bohatství její přírodní rozmanitosti. Zobrazuje
naší planetu a podíl člověka na jejím přetváření.

Pokud se chcete dozvědět víc, máte jedinečnou
možnost na www.zemekrasnaneznama.cz. A
pokud by vám nestačilo ani to, nezbývá než
sebrat odvahu pustit se do víru velkoměsta a jít si
vše ověřit na vlastní oči.
Výstava je přístupná veřejnosti 24 hodin denně a
je pro všechny návštěvníky zdarma. Jen v Paříži
v Lucemburské zahradě ji vidělo dva a půl milionu lidí.

Mějte se pěkně, brzy na viděnou
Myška - 80. odd. Trpaslíci a Osmdesátka
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Skautský svět

INFO: SKAUTSKÉ ČASOPISY
Tiskové a distribuční centrum Junáka si pro nás připravilo na nový školní rok opět
zásobu časopisů. Prostřednictvím tohoto článku bych vás s nimi rád krátce seznámil.
Pokud byste si je snad chtěli předplatit, či se dozvědět více, pak se neváhejte podívat na
stránky: www.skaut.cz/casopisy, nebo se mi ozvat…
A pozor:
• na uvedených stránkách je možné si časopisy prohlédnout zdarma!
• Když si objednáte časopisy včas, získáte spolu s předplatným i poukázky do
skautských prodejen!

Skaut – Junák
Periodicita: 10 x ročně (září-červen)
Cena celoročního předplatného: 250,– Kč
Cíle časopisu:
Časopis má za hlavní cíl být motivačním a inspiračním
zdrojem v osobní, oddílové i družinové činnosti. Tak, aby
cílová skupina měla větší zájem o osobní růst a tento
zájem důsledně z vycházel z jejich zájmů a potřeb. Dále
má napomoci v rozšiřování pocitu sounáležitosti se
skautingem.
Formou je obsahově i graficky pestrý a moderní časopis
a nástroji reportáže, hry, soutěže, návody, testy apod.
Rozsah 32 stran plus obálka a měsíční periodicita (bez
prázdnin). Je určen věkové kategorii 9–13 let – tedy
starším vlčatům a světluškám; mladším skautům a
skautkám. Je orientován na jednotlivce a na podporu
oddílové činnosti.
Tématické okruhy:
celostátní akce, družinové činnost, sebepoznání a osobní rozvoj, duchovní výchova,
pobyt v přírodě, osobní angažovanost, buď připraven v nejširším rozsahu, nové, netradiční
aktivity, zájmy dětí – počítače, internet, filmy, outdoor

Teepek.cz – internetový časopis

(Tee-pee doporučuje ☺)

Teepek.CZ je internetový portál pro všechny skauty a skautky, zejména pak ty ve věku
13 – 16 let.
Na Teepkovi najdete mj.
informace o práci
s počítačem, rádcovskou část o přípravě programu,
mezinárodní kuchařku, recenze na filmy, něco
o mezinárodním skautingu, outdoorovém vybavení,
Rétoromány, testy, chat, vzkazovník a diskuze,
psychoporadnu, seznamku, a další.

Za všechno děti sbírají body a mohou získat pěkné
věcné ceny.
Doporučte vašim dětem www.teepek.cz.
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Časopis Skautský svět je určen příznivcům Junáka
především z řad veřejnosti (rodiče, bývalí členové,
apod.). Jde o samostatně prodejnou barevnou část
časopisu SKAUTING.
Periodicita: 5 x ročně
Cena celoročního předplatného: 150,– Kč (i při
doručení domů do schránky)
Hlavní cílové skupiny:
• příznivci a podporovatelé skautingu
Cíle časopisu:
Magazínová část má za cíl vytvářet pocit
sounáležitosti mezi členy organizace i jejími příznivci
a přitažlivou formou informovat o bohatém dění ve
světě skautingu. Tak, aby skauting byl vnímán jako
průvodce celoživotním rozvojem, jako místo pro smysluplnou službu společnosti, jako
široká nabídka aktivit a činností pro volný čas.
Formou je lifestylový časopis a nástroji reportáže, rozhovory, informační texty, poradny,
glosy apod. Důležitou součástí je důraz na kvalitní fotografie a grafický doprovod.

Roverský kmen
Popis časopisu:
Časopis Roverský kmen je dvouměsíčník pro rovery a
rangers, který přináší pohled na různé tváře roveringu v celé
naší republice a snaží se též podněcovat činnost roverských
kmenů, přicházet s nápady a návrhy na užitečný a smysluplný
program.
Periodicita: 5 x ročně, + 1 speciál přiložený k poslednímu
číslu
Cena celoročního předplatného: 225,– Kč
O časopisu: Roverský kmen je časopis určený roverům a rangers,
který letos vychází už devátým rokem. Na jeho stránkách
www.skaut.cz/kmen se můžete dočíst o aktuálním roverském dění
u nás i ve světě, získáte praktické náměty na činnost vlastního
kmene, můžete si taky zasoutěžit o hodnotné ceny.

Dále vám nabízíme rozhovory se známými osobnostmi, tipy na výlet po České republice,
ale i inspiraci pro cesty do zahraničí. Příjemně naladit vás mohou literární výtvory či
zamyšlení vašich vrstevníků. Příloha Roverského kmene, Semínka, vám letos přinese
ucelené tematické vhledy do různých oblastí, ať už sociální, kulturní, ekologické.
To všechno naleznete na stránkách Roverského kmene, který vychází jednou za dva
měsíce kromě prázdnin. Objednat si jej můžete přes tiskového zpravodaje střediska.
Připravil Tee-pee
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FOTOREPORTÁŽ: EXCALIBUR V CHORVATSKU
Po dvanácti hodinové cestě do Rijeky, jsme
jeli
rovnou
do
letoviska
Ičiči.

A pak jsme
pokračovali dál
přes hory a doly
směr Pula…
kolem nás byli
rokle a skály,
ale taky pastviny.
Výhled jako
z letadla.

Se všemi kily na zádech se nám občas klepala kolena…

Druhý den jsme šplhali na horu Vojak.

Už je to jen kousek…..a jsme tam, ale byla to fuška.
Odměnou nám byl překrásný výhled .

Prohlídka Moščenické Dragy.

Prohlédli jsme si historické město Pula, včetně kolosea.
A co nikdo z nás určitě
nezapomene, je západ
slunce na pobřeží.
Foto: Iáček, Noname
Text: Manda

Chvíle odpočinku a užívání si sluníčka.

Vice fotek na http://www.fotofoto.webz.cz/seznamalb.htm
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INFO: VIZUALIZACE ČÁSTIC V PROUDU PLAZMATU
Vizualizace částic prášku v proudu termického plazmatu
Pavel Košťál (Pošťák)
Gymnázium Voděradská
Ústav fyziky plazmatu Akademie Věd ČR
p.kostal@euro-security.info

Úvod a cíle práce
Pokrytí kovových součástek ochranným povrchem zvětšuje jejich životnost a
spolehlivost. Takové povrchy máji specifické vlastnosti, například lepší odolnost
proti teplu a odření. Pro vytvořeni těchto vrstev se používá termické plazma
(extrémně horký plyn). Do proudu plazmatu se přisype prášek speciálního
materiálu, který se roztaví, zrychlí a po dopadnutí na povrch součástky ztvrdne
(Obr. 1). Po nějaké době na povrchu součástky vyroste ochranná vrstva.
K lepšímu porozumění procesů nanášeni povrchů je nutné vědět, jak se tyto
částice pohybují v proudu plazmatu. Jeden z možných způsobů je pozorování
rychlostní kamerou. Jelikož intenzivní svícení plazmatu nedovoluje pozorovat
částice prášku v proudu plazmatu, k vizualizaci se často používá laser anebo jiný
zdroj světla. Způsob vizualizace spoléhá v tom ze za proudem plazmatu se umísti
zdroj světla s intenzitou mnohem větší než plazma. Tak místo plasmatu se bude
vidět světlo zdroje. Částice prášku na rozdíl od plazmy nejsou průhledné, takže
letící částice zastíní světlo zdroje a bude se vidět jako černá tečka.

V navrženém uspořádání bylo rozhodnuto použít zdroj pulzního světla
(záblesková lampa), který oproti laseru potřebuje podstatně menší náklady, a má
snadnější ovládání a přípravu. Tato práce je věnována přípravě experimentálního
uspořádání pro vizualizaci částic prášku v proudu termického plazmatu.
Popis měřeni
Fotografický blesk Visatec 3200 byl připraven pro experimentalni uspořádáni.
Lampa využije energie záblesku 3200 J v krátký okamžik záblesku což znamená
vetší intenzitu světla než jas horkého proudu plazmatu. Tři základní parametry:
časový vývoj, prostorové a spektrální rozložení světla lampy bylo změřeno. Na
základě analýzy těchto měřeni bylo zvoleno vhodné nastavení rychlostní kamery.
Časový vývoj záblesku byl změřen za pomocí foto-diody. Foto-dioda generuje
napěťový signál úměrný intensitě dopadajícího záření. Průběhy napětí během
záblesku byly nasnímány pro plny, poloviční a neumenši výkony zábleskové
lampy (Obr 1). Po náhlém nárůstu intenzita dosahuje největší hodnoty a začíná
pomalu klesat. Z tohoto měření byl vyhodnocen správný časový interval pro
fotografování částic jako oblast z největší intenzitou během záblesku. Vhodný
časový interval pro fotografováni je přibližně 150-300 us od okamžiku zapuštěni
blesku.

Plný výkon, Poloviční výkon, Čtvrtinový výkon, Šestnáctinový výkon

Obr. 2. Časový vývoj intenzity záření blesku
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Pro studium prostorového rozložení světla zábleskové lampy bylo použito
fotografováni rychlostní kamerou. Na obrázku 2 první fotografii znázorňuje
zářivku a reflektor během záblesku. Na druhé fotografii rozptylový filtr byl
umístěn před zářivkou. Z použitím filtru rovnoměrnější rozděleni světla bylo
dosažena. Oblast použitelná pro výzkum má rozměry 7 cm x 9 cm a je znázorněna
bílým obdélníkem.

Obr. 3. Fotografie samotného blesku a s použitím rozptylového filtru
Barevné (spektrální) rozloženi světla lampy bylo měřeno spektroskopem. Bylo
zjištěno ze záření je nejintenzivnější v modré, zelené a žluté oblasti. Použiti filtru
těchto barev muže zvětšit efektivitu využiti záření během vizualizace částic v
plazmatu.

REPORTÁŽ: VYSAZENI V NĚMECKU
Po jeden a půlhodinové jízdě autem
jsme byli – již za světla – vysazeni
uvnitř malebné, romantické – pro nás
však neznámé – krajiny. Naše první
pohledy zamířily na ceduli s nápisem
National park Sächsische Schweiz.
Intuitivně jsme si zvolili jednu cestu,
která nás zavedla do podivného
Lichtenhainu s ještě podivnější mapou.
S neuspokojenými základními lidskými
potřebami jsme pokračovali směr
Ottendorf. Z polospánku nás dočasně
vyvedl strom plný krásných velkých
červeňoučkých šťavnaťoučkých, leč červíčkovitých, třešní. Netrpělivě tam na nás také
čekala další německá mapa, která nám sdělila, že jsme si cestu opět nezkrátili. Hodný
německý pán nám poradil, jak se dostat k Labi na lodičky, leč tento nápad zdál se nám
poněkud nešťastný. Vytrvali jsme a dostalo se nám rady nad zlato, že máme vyrazit do
Sebnitzu, jenž se na oné inteligentní mapě samozřejmě nenacházel.
Po cestě, o které ani pomalu nevíme, že proběhla, jsme si všimli odbočky na jiný přechod
– lepší. Na kraji lesa jsme mohli vidět pozoruhodné sochy. Podivné na tom však bylo, že
každý je popisoval tak trochu jinak a ještě podivnější, že po přiblížení úplně zmizely.
Přešli jsme hranice, za kterými na nás čekala pravá česká mapa, po které jsme tak dychtivě
toužili. Až zde se nám dostalo vody, kterou jsme tak nutně potřebovali a která nás zase
postavila na nohy. V relativně dobré náladě a výjimečně ne ve spánku jsme vyrazili do
Mikulášovic. Dokonce se našel jeden hodný Němec, který nás posunul o 500 m blíže. Zde
jsme se rozhodli sehnat nějaké jídlo na alespoň částečné zacpání žaludků a řeznictví nám
připadalo jakožto dobré zázemí.
Štaflík: Dobrý den, my hrajeme takovou skautskou hru a nemáme žádné jídlo ani peníze.
Už jdeme asi 10 hodin a ještě dlouho půjdeme. Neměl byste tady něco zadarmo?
(Kulda se tváří jako hladový a unavený chlapeček)
Řezník: No, to teda nemám.
(chvíle ticha, Štaflík neodvrací pohled)
Řezník: Ty vole a to fakt nemáte žádný prachy?
Štaflík: Ne, vůbec žádný.
Řezník: Tak tady máte (předává několik buřtů)

Obr. 4. Spektrální rozložení světla lampy
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Vítězoslavně odcházejíce a doufajíce v brzký odvoz stopem a myslejíce, že razíme směr
Šluknov, se unaveně belháme dál. Po strastiplném putování jsme pěšky dorazili do
Šluknova netušíc, kolik kiláčků nám ještě zbývá. Přesto jsme to všechno zvládli a
s exponenciálně rostoucím počtem přestávek jsme úspěšně – tak akorát na oběd – dorazili
do tábora.
Kulda + Štaflík
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REPORTÁŽ: MNICHOV
Jak na Vás působí hlavní město Bavorska?
Jaký mají obyvatelé Mnichova názor na Oktober Fest?
Co vše je vidět z kopečka vzniklého z navezených sutin z 2. světové války?
Co je zajímavého na olympijském centru LOH z roku 1972?
Chtěl bych se podělit o mé zážitky, které jsem získal při mém 14 denním
studijním pobytu v Mnichově. Asi každý víte, že Mnichov (s 1,3 milióny
obyvatel) je hlavním městem Bavorska, které je proslulé automobilkou BMW,
chutným pivem, legračními bavorskými lidovými oblečky, pomalu
nesrozumitelným nářečím,…
Ale je to skutečně tak? Čím je město jedinečné, než-li ostatní?
První, čím se Mnichov
vyjímá
před
ostatními
německými městy, jsou
vysoké náklady na bydlení.
Ty jsou zde totiž nejvyšší
v celém Německu a také
tomu úroveň a kvalita života
odpovídá. Je tam čisto a
dopravní
bezpečno,
obslužnost je velmi dobrá,
krom desítky propojených
U-Bahn a S-Bahn linek je i
příjemné, že řidiči autobusů
po 21. hodině na požádání
zastavují mimo zastávku. Ve stanicích metra a ve vagónech chodí specielní
policisté, a tak je to prima bezpečné i pozdě v noci.
Mnichov je historickým městem se spoustou barokních kostelů a barokních
zámků. Za zmínku stojí dominanta města, katedrála Fraunkirche a hned vedle
stojící radnice (viz foto). Město samotné je protkáno zelení jako pavučinou,
naleznete zde dostatek parků a zahrad v anglickém stylu. Co je dle mého
názoru
výhodou, že město není provokováno zbytečným přebytkem
výškových budov. Jedinou opravdu vysokou stavbou je 290 metrů vysoká
olympijská věž s televizní anténou a vyhlídkovým ochozem v Olympia
Zentrum. Sedmnácté letní olympijské hry konané v roce 1972 jsou mimo jiné
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známy incidentem spáchaným palestinskými fanatiky na sportovcích z
izraelského družstva, kdy deset Izraelců útok nepřežilo. Olympijský areál, 4
km na sever od centra, architektů Freie Otta a Günthera Behnische je opravdu
světovým architektonickým unikátem. Střechy ze 7 cm silného plexiskla
pokrývají téměř 75 000 m2. Nesou je až 80 m vysoké stožáry a ocelová lana o
celkové délce 410 km. (viz foto z věže na stadiónový areál). A zde se také
nalézá snad jediný kopec, který v jinak placatém Mnichově naleznete. Je
vytvořen ze sutin domů z 2.světové války. Z něj je vidět nejen celé město, ale i
30 km vzdálené a do monumentální výše se zdvihající Alpy.
Mnichov je však
také znám obřím
festivalem piva
zvaným
Oktoberfest.
Ten se ne vždy
koná
v listopadu, jak
naznačuje jeho
název, letos je
už
v druhé
polovině
září.
dvou
Během
týdnů, po který
je
festival
otevřen, navštíví
Mnichov přes
6,1 miliónů návštěvníků. Lidé společně sedí a hodují pivu v obřích stanech a
čekají dlouhé fronty na záchodky. Někdy může být fronta na toaletu až na 30
minut, což se skutečností, že v metru nejsou záchody, pomalu mění město
v mírně smrdící stoku. Ale atmosféra festivalu je jedinečná, alespoň to tvrdí
návštěvníci.
Mě osobně se pobyt v Mnichově velmi líbil. Možnosti kulturního vyžití,
návštěva největšího technického muzea v Německu, večerní posezení s přáteli
doprovázené bavorskou hudbou a chlapíky v legračních zelených kožených
trenýrkách s kšandami a s vysokými podkolenkami mi dávali pocit poznání
něčeho nového, co se u nás, přeci jenom jen tak nevidí, něčeho jiného a
jedinečného.
Pro Luk zapsal Iáček
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FOTOREPORTÁŽ: TRPASLIČÍ TÁBOR 2006
Stejně jako v minulých letech, i letos jsme vyrazili na tábor do Šluknova.
Ale aby to bylo zajímavější, tak jsme si vybrali zase jinou louku, kde
vyrostl náš cestovatelský tábor. V rámci etapové hry jsme byli na návštěvě
v Americe, Japonsku nebo Austrálii. Je škoda, že jste se u nás na táboře
nebyli podívat, ale není nic jednoduššího než vyrazit na návštěvu alespoň
teď:-)

To cestování vás
nějak unavilo

To si chce
zasportovat a
je po únavě

Nebo
zkusit
keramiku
Vidím, že to
nějak

nepomohlo
Jste u cíle – tábor je
na dohled.

Vítejte u
Trpaslíků!

Dáte si
rajskou po
čínském
způsobu?

... a cestu
zakončíme

v Africe.
... pak do

Řízky?

Brazílie ...

Posilněni?
Můžeme
Nejdříve se podíváme

do Japonska ...

Po cestě musíte být unaveni
– je libo občerstvení?

vyrazit na
cestu! Pas,
prosím!

A zase za rok ahoj!
Tak tedy
den
zakončíme
sundáním
vlajky
... protože mi už
balíme a jedem domu

Ještě si
nás
vyfoťte
...

a pak honem
k táborovému
ohni

Nebo snad

si opečete
buřty?
Účinkovali: Myška, Malíček, Puška, Racek, Kačenka, Tlapka, Seky,
Bublina, Šíp, Luk, Permoník, Sýkorka, Papoušek, Veverka, Beruška,
Anakonda, Bořek a Filuta
Foto: Myška a Honza
Text: Malíček
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REPORTÁŽ: POZOR, SLUŽEBNÍ HLÁŠENÍ!
Už jste měli někdy na táboře rozhlas? A co třeba koleje? A vůbec už jste měli
někdy přímo v táboře nádraží? Takové nádraží, kterému nechybí semafor,
osvětlení, správné cedule a samozřejmě nejvyšší pán železničář?

Lvíčata letos netábořila ve Šluknově, ale
v Čachnově. Na první dva týdny v srpnu jsme se
vydali na tábořiště skutečských skautů. Nečekala
na nás sice zelená louka a podsady, ale chatkový
tábor se základnou a vybavenou kuchyní se
během tábora ukázal jako velká výhoda. Nejen
pro zázemí jako je elektřina, ale hlavně pro svou
„nepromokavost“. Když už jsme u toho
promokání, nastíním počasí na našem táboře
následujícím vyprávěním. Nejstarší vlčata a
světlušky měly slíbeno, že si na táboře vyzkouší
spaní v teepee. Společnými silami jsme v lese
osekali stromky na tyto stavby určené, z daleka je

25

donesli do tábora, kde po pár dnech vyrostly dva teepee stany. Než jsme je
však uvnitř stihli zařídit, začalo pršet. A pršelo dlouho. Všude v táboře a nejen
okolo v teepee, ale i v nich se začaly tvořit louže. Když v polovině druhého
týdne vysvitlo sluníčko, zbýval do konce tábora čas tak akorát na to, aby stany
vyschly. Nikdo během doby tábora v teepee nespal, dokonce v něm snad ani
nebyl, za to jsme stihli mnoho jiných věcí, které za deště lze uskutečnit.
Zvládli jsme dvoudenní výlet do Poličky, celý tábor provázela etapová hra
s Pohádkami o mašinkách – proto to nádraží, hráli jsme hry venku (v
pláštěnkách) i uvnitř, slavili jsme dvoje narozeniny a jeden svátek (to byla
párty ☺) a užili jsme si spoustu další zábavy. Skoro bych zapomněla říct, že na
táboře v Čachnově nebyla jen Lvíčata, připravili jsme společný program se
světluškama z Roztok, takže tábora se celkem zúčastnilo 17 světlušek, 10 vlčat
a hromada vedoucích. A co říct na závěr? Že kdyby nebylo bacilů a angíny,
tak se tábor povedl na jedničku. Ale pokud vím, už jsou všichni zdrávi a
s chutí se pustili do nového skautského roku.
Veverka
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CO PRÁVĚ DĚLÁM?: MANDA, MÝVAL, SHOW
Co právě dělají? Lidé ze střediska krátce představují, čím se touto
dobou zabývají, co dělají, na čem pracují atp.
Manda (925. roverský kmen Excalibur)
Právě polehávám doma, protože jsem si podvrkla kotník.
Všude se pohybuji s berlemi a nesnáším mokré přechody pro
chodce. Navíc bohužel nemůžu jet na moji oblíbenou bitvu
Cintru. Měl by to být vhodný čas na to se učit, ale člověk si
vždycky najde nějakou výmluvu, že je něco mnohem přednější
:-)

Show (925. roverský kmen Excalibur)
Během týdne chodím skoro pravidelně do školy a skoro
stejně pravidelně chodím po škole do jednoho z úžasných
podniků v Michli, kde se snažím naučit se hrát fotbálek. Pak
také samozřejmě chodím na úchvatné kurzy kreslení, kde se
snažím přiučit něco malířskému řemeslu. Docela mě to žere,
takže se tenhle rok pokusím přihlásit na ČVUT na
architekturu. Kdo ví – třeba se to povede. Aspoň doufám. Ale
spíš s tím radši nikdo nepočítejte, ať pak nejste zbytečně
zklamaní. Málem bych zapomněl, že se snažím aktivně se
zapojit do projektu Postavme školu v Africe. Ne že bych ji
tam jel stavět, ale víte jak to myslím. Tak zatím čaues a zas
někdy ☺
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Výjimečně mě po dlouhé době
chytla tvůrčí nálada a tak mě napadlo
sepsat něco k Orbisu, akci, na kterou se
mi moc nechtělo a od které jsem
očekával něco úplně jiného, než
nakonec přinesla …
Jaký tedy Orbis vlastně byl? Na začátek by se hodilo napsat, že
jsem se nakonec nezúčastnil většiny Orbisu jako účastník ale
jako servistýmák, jelikož se jejich počet ukázal jako
nedostatečný. Co z toho vyplívá? To, že jsem se neúčastnil
většiny programu a místo toho jsem kontroloval toi-toiky,
vyměňoval koše a vytíral sprchy. Zní to možná hrozně, ale tak
hrozné to nebylo – spíše naopak – s takovou super partou, se
kterou jsem tuto práci dělal, to byla dokonce sranda. Ale tolik
jsem se vlastně o tom ani rozepsat nechtěl. Jelikož si myslím,
že nemá cenu popisovat průběh Orbisu den po dni, obzvlášť v tomto
případě by to byl velice stereotypní článek (sprchy, toi-toiky, koše,
sprchy … ☺) a o programu samotném se toho můžete dočíst jinde
daleko více, než já bych byl schopný sepsat, rozhodl jsem se přinést
trochu osobitější pohled v podobě postřehů a zážitků, které mi
pravděpodobně navždy zůstanou v paměti – myslím, že to může
nakonec o Orbisu říct daleko víc. Nezapomenu tedy na:
Vstupní brána

Mýval (1. oddíl světlušek a vlčat Lvíčata)
Aktuálně prakticky veškerý svůj čas věnuji
přípravě Cintry. Krom toho jsem právě přijel z
výpravy, jdu poprvé po dlouhé době do školy,
nedávno jsem skládal zkoušku do školy a rovněž
vůdcovské zkoušky. Takže se víceméně velice
nudím...

REPORTÁŽ: ORBIS 2006 TROCHU JINAK ...

• Na to, jak jsme s Kolenem
společně překonávali lanové
překážky a museli se 100%
spoléhat jeden na druhého
• Na ochotu a přívětivost
ostatních servistýmáků
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Ne to skutečně nejsme
já s Kolenem :-)

„povodeň“. Mně se ale Orbis přesto všechno líbil a když tak o tom
přemýšlím, vlastně ani nevím proč. Ale pravděpodobně díky
kolektivu, se kterým jsem zde „pracoval“- Zapomněl jsem totiž o
pár řádků výš zmínit to nejdůležitější. Protože hlavně nezapomenu
na super lidi, zejména z řad servistýmáků, které jsem potkal a se
kterými jsem měl tu čest pracovat a díky kterým byl pro mě Orbis
takový, jaký byl …

• Na to když nás radio-tým vzal celé promoklé k sobě do
hangáru, abychom si odpočinuli, dali nám sušit bundy a
nabídli jídlo …

• Na to, když jsme
poslední noc za deště až
do půlnoci kopali odtokové kanály a pomáhali účastníkům,
kterým hrozilo opětovné vytopení …
• Na některá nečekaná překvapení v toi-toikách a ve sprchách
(to nepatří zrovna mezi ty kladné zážitky) …
• Na to, když jsem si uvědomil, jak výstižné je motto Orbisu:
Mnoho kultur, jeden svět. Nevěřili byste jaký je rozdíl mezi
třeba rumunskými a polskými skauty. A mezitím někde my –
Češi.

Nakonec se tedy vracím
opět na začátek a ptám se sám
sebe, jaký tedy Orbis byl?
Odpověď
na
to
není
jednoznačná.
Organizátorsky
mohl být zvládnut mnohem lépe
servis
týmy
nebyly
synchronizovány, do příjezdu
účastníku nebylo hotovo, co hotovo být mělo, z počátku problémy
s výdejem jídla. Vlastně se dá říct, že vše se začalo zvládat tak 3
dny po příjezdu účastníků, jenže za chvíli tu zas byla ona
29

Centrum tábořiště

• Na to šílené množství
bahna, které po deštích
(a evakuaci ☺ ) všude
bylo

Za tříčlenné zastoupení Irminsûlu na Orbisu
Kulda

Přijde vám časopis Luk zajímavý?
Znáte někoho, kdo ho ještě neodebírá?
A chcete dotyčnému pomoct?
…
Poraďte mu!
Ať se přihlásí k odběru Luku na stránkách
střediska www.skauting.cz/92.stredisko či
na adrese casopis.luk@gmail.com.
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