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Krátké zpravodajství 92. střediska Šípů

V

ítejte u krátkého a Flekem
komentovaného zpravodajství o událostech, které se týkají
našeho střediska a jeho
členů.
Všichni letos maturující
členové roverského kmene Excalibur zvládli tuto
první zkoušku dospělosti a
hodlají pokračovat dalším
studiem na některé z vysokých škol českých. Držme jim
tedy palce při přijímacích
zřízeních a blahopřejme k
ukončení středoškolského
studia Želvákovi, Smíškovi,
Mandě, Vojtovi, Showovi a
Šikulce.

„Částka je to
téměř
astronomická více než 5000
EUR!“

Želvák vysvětluje
pravidla

Na šesti základních školách na Praze 10 a 15 jsme
uspořádali Sportovní den
Šípů, tj. odpoledne plné her a
soutěží pro děti ze školních
družin. Moc se líbil i učitelkám. Děti měli radost z her i z
velmi populárních dárkových
nálepek se skautskými motivy,
které jsme pro tento účel
připravili. Školní družiny jsme

také obohatili o stolní hry,
které jsme pořídili z větší části
z grantu Prahy 10 získaném za
tímto účelem. A největší radost mám z toho, že se mnoho dětí chystá přijít se podívat
do kluboven na schůzky oddílů.
Velký vojenský stan, neboli hangár, se nám podařilo
získat přes inzerát. Sice je již
používaný, ale cena byla neuvěřitelně nízká - 5000 Kč. Jaké

jsme využili mimořádnou
slevu cestovní kanceláře Honza. A proč nás nejde 20 či víc?
Protože více volných míst již
neměli.
bylo naše překvapení, když se
z prodávajícího vyklubalo
skautské středisko z Třebíče.
Snad nám bude stan na táborech dlouho sloužit.
Excalibur získal grant od
EU na projekt výměny
mládeže. Částka je to téměř
astronomická - více než 5000
EUR! Kmen tak bude moci
nejen na úrovni pohostit holandské skauty na týdenní
společné akci ve Šluknově, ale
zejména pořídit potřebné
vybavení. To budou vzhledem
k náročnému programu velmi
potřebovat. Tak jim držme
palce, ať se akce podaří.
Na den dětí 1.6. se v Obchodním Centru Eden, kde
jsme pomáhali zajišťovat stanoviště v „U skautů“, sešlo na
2000 dětí a rodičů. Zájem
daleko předčil naše očekávání
a tak jsme nestačili ani razítkovat kartičky účastníků. Příště se musíme lépe připravit.

Orlí Oko se bude stěhovat
do orlího hnízda v Choceradech. Právě usilovně probíhá
rekonstrukce celého
stavení, které je situováno v
krásném prostředí Sázavského
údolí přímo v centru městeč-

Orlí hnízdo v Choceradech
ka u rybníčka. Kdo chce pomoci, je jen vítán.
Letní tábory se blíží. Příprava je v plném proudu. Zajímá
vás, kdo kdy jede? Jestli ano
tak vězte že….
• Amber staví tábor 29.6.-7.7.
• Camelot 30.6.-21.7.

Eden plný rodičů a dětí
Celkem 19 lidí z vedení
střediska, kmene Excalibur a
jejich přátel vyráží na vodu
a to rovnou do Polska. Za
ob ě ť na ši m v odá c k ým
choutkám tentokráte padnou
řeky Bóbr a Kwise neboť

www.1-camelot.wz.cz - Web Camelotu

• Irminsul 29.6. – 16.7. +???
• Trpaslíci 7.7.-21.7.
• Osmdesátka 7.7.-21.7.
• Lvíčata 7.7.-21-7.
• Excalibur 21.7. – 4.8.

Hezké léto všem přeje Flek

STRÁNKA

3

Grizzly tentokrát o kultuře

K

Unikáty Svatovítského pokladu /
Rozhovor se smrtí /
Bohuslav Hasištejnský – básník jagellonské doby. Výstava
prostřednictvím osudu vynikajícího českého básníka, Bohuslava
Hasištejnského
z Lobkovic představuEmil Filla: Zátiší v atelieru
je obraz doby konce
15. a počátku 16. století.
Mimochodem Salvador Dali Vedle špičkových zlatnických
mi při tomto psaní visí za prací ze Svatovítského pokladu jsou to malířská sochařská díla
té doby, životního
stylu a vztahu ke
smrti,
ukázky
z
Bohuslavovy
knihovny a rukopisy.
V ý s t av a
v Císařské konírně Pražského hradu (při
vstupu do Hradu
od
Prašn ého
Jan Zrzavý: Bretaňský přístav, tempera mostu do 2. námými zády na stěně v podobě dvoří) trvá už jen do 1. 7.!
V Jízdárně Pražského hratohotoročního megakalendádu je od 30. 5. do 31. 10.
ře firmy, vedené mými ně- otevřena první souborná
Emil Filla: Utěšitel
kdejšími dokvýstava Emitorandy.
A
la
Filly
(1882-1953), V Muzeu Hlavního Města
v knihovně
representan- Prahy - Od Bobří řeky do
na mne civí
ta českého Stínadel – výstava ke 100.
rozsáhlá
kubismu
i výročí narození spisovatele
kniha tohoto
m o d e r n í h o Jaroslava Foglara od 16. 5.
nestandardnído 2. 9. Tam musíte se skautrealismu.
ho kumštýře.
Ve
Vald- stvem jít!!!
štejnské
Kačenka
jízdárně (u Grizzly
doporučovala
stanice Metdobře.
ra
MaProtože výlostran sk á)
je od 25. 5.
tvarno, muzido 16. 9. je
ka i literatura
výstava obras
divadlem
zů, kreseb a
jsou
moje
ilustrací
Jan Zrzavý: ilustrace
velká hobby a
Jana Zrzavzdělával
z Erbenovy Kytice
vého (1890jsem skautské
1977), svérázného představivůdce od r. 1994 v kultuře a tele české moderny. Vlastním
estetice až doposud, dovolím jím ilustrovanou Erbenovu
si tudíž čtenáře LUKU upo- Kytici a jeho monografii Jan
Zrzavý vzpomíná. Opět špičzornit na několik současných
ka, podobně jako Filla.
pozoruhodných výstav:
a č e n k a
v
dubnovém
LUKU
(62),
květnově
opožděném,
mne svou informací o
výstavě Salvadora Daliho
inspirovala,
abych
v předprázdninovém LUKU přihodil též něco poz o r u h o d n é h o
z výtvarného světa.

Jan Zrzavý: Kleopatra II,
tempera, olej a zlato

„Výtvarno, muzika
i literatura
s divadlem jsou
moje velká
hobby .“

Jan Zrzavý: Krucemburk, olej 1923 +
Okrouhlice, uhel 1956

osmdesatka.xf.cz - Web Osmdesátky
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„Robine, s díky
za vše, co jsi pro
skautské
myšlenky a
ideály vykonal,
Ti přejeme vše
dobré a hlavně
zdraví.“

Odhalení skautského památníku ve
strašnickém krematoriu 10. 5. 2003,
zprava Robin, Matoušek-Akela, Roger, Baghýra (foto
pí Baghýrová)

Robin pětasedmdesátník

D

ne 23. června se
dožívá
pětasedmdesáti let náš
bratr Jaroslav Skoupý, po
skautsku Robin.
Před tím, než Němci 28. října
1940 zakázali Junáka, byl malý
Jarda asi půl roku vlčetem
v rodném Blansku na Moravě,
kde hned po válce od roku
1945 začal skautovat a skautský slib složil 17. 7. 1945.
V době druhé, bolševické,
likvidace Junáka ještě s dvěma
činovníky převedl zbytky dvou
oddílů, hlavně Vlčata, do Sokola jako „Pobyt v přírodě“,
později odbor Turistiky. Původně vedoucí oddílu se stal
postupně vedoucím turistického odboru, předsedou okres.
odboru Turistiky v Blansku a
členem kraj. předsednictva
odboru Turistiky v Brně, stal
se i cvičitelem žactva v Sokole.
Soudruhům se ale maskovaná
skautská činnost nelíbila, zatkli
ho a po výsleších v r. 1955 a
1957 se vzdal všech funkcí a
též se odstěhoval do Prahy.
Při obnově Junáka v r. 1968 se

Krmení Balúa, obv. soutěž O totem
náčelníka, Smetanka 1995
ihned zapojil do znovubudování střediska Šípů v Zahradním
Městě nejprve u vlčat, potom
ve skautském oddíle a
v průběhu 3. likvidace Junáka
jako poslední akci Šípů vedl
spolu s Čertem (Dr. Jaromírem Kučerou) v r. 1970 tábor
Orava.V polistopadovém zahájení skautské činnosti převzal bratr Robin od r. 1991 po
br. Kazetovi vedení 92. střediska, jež úspěšně řídil do r.
2004. Od r. 1996 byl dvě
funkční období (8 let) též
předsedou obvodní rady Junáka
v Praze
10, jeho významnou
zásluhou bylo
nejprve uvedení závažně
nepřehledného hospodaření obvodu

do pořádku, dále vytvoření
jeho pevné organizační struktury a semknutosti středisek,
jež dnes representují největší
pražský skautský obvod. Po
odchodu ze zodpovědných
funkcí působí Robin jako
skautský pracující důchodce a
kde je třeba, pomůže. Na svá
někdejší „kmetská spoluvlčata“ z Blanska také nezapomíná a pravidelně se s nimi schází.
Těžko lze Robinovi vyjádřit
vděčnost střediska za vybudování táborové základny ve
Šluknově a její získaní do střediskového vlastnictví.
Robine, s díky za vše, co Jsi
pro skautské myšlenky a
ideály vykonal, Ti přejeme
vše dobré a hlavně zdraví
Tvoji skauti a skautky ze
střediska Šípů.

„Těžko lze Robinovi
vyjádřit vděčnost
střediska za
vybudování táborové
základny ve Šluknově
a její získaní do
střediskového
S „pravlčaty“ v Blansku 2006
vlastnictví.“

trpaslici80.wz.cz - Web Trpaslíků

Tábor Šebkovice 1969;
vedení tábora, zprava Robin, Štěkal,
Grizzly, Baghýra, Roger

STRÁNKA

5

Grizzlyho zpětná vazba a „eště“ něco

N

„Globální oteplování
jsem pozorně
přečetl, zejména
proto, že článek
čerpal z informací
Dr. Jiřího (George)
Kukly. Jirka byl můj
spolužák
z Přírodovědecké
fakulty.“

Manželství lišaje
(zubokřídlece)
topolového

ejprve na vysvětlenou – dubnový
LUK
62
měl
ediční zpoždění a moje
dubnové aprilování se
mohlo zdát divné, když
jsem se zabýval velikonocemi, dávno uplynulými.
Ne mou vinou, ale snad čtenáři přineslo trochu objasnění
do celkem dodržovaných
svátků, jaký byl jejich původní
význam a proč ony rituály
v současném digitalizovaném
světě. Jinak LUK 62 je opět
representativní, skvělé citáty
z Einsteina má na svědomí
Pošťák či Štaflík? Prima! Výlet
za zlatem do Jílového –
dalším zájemcům lze doporučit kontakt na br. Havrana
(P.Borského), tamního dnes
obyvatele, znalce a experta
Jílovského muzea.
Četli jste Veverčiny zprávy
ze skautského světa? Pozoruhodné!
Tak Lvíčata
se vydala do
Ronova nad
Doubravou –
byl jsem tam
kdysi, o fous
starší kluk než
oni. Lichnice
mi učarovala,
velká romantická zřícenina,
dokonce jsem
se ji tam pokoušel kreslit.
Její
historie:
původně raně
gotický
hrad
z poloviny 13.
století, rozbořen za 30-leté
války, dnes je tam přírodní
rezervace s bukojedlovým
porostem a hájní květenou a
600 let starým dubem. Zde za
2. světové války v r. 1944
přistál výsadek parašutistů,
působící potom v Železných
horách jako partyzánská jednotka Jana Husa. V Ronově
se narodil slavný český krajinář, Antonín Chittussi, v okolí
malovali též Jindřich Prucha a

Franta Kavan, rovněž význam- zčásti akceptuji, ale problém je
ní čeští krajináři. Test o tomto mnohem složitější. Před měsíkoutě jsem před několika lety cem jsem absolvoval na uvepřipravil pro Camelot.
dené téma dvě fundované
Bubovy skryté předměty jsou přednášky na České akademii
známy jako stará skautská věd, sám jako učitel na PříroKimova hra, podle Kima dovědě jsem o problematice
O´Hary z Kiplingovy povídky.
přednášel. Velmi přijatelná
„EŠTĚ“ NĚCO – Kloká- stanoviska prezentuje klimatonek se na střediskové radě log Jan Pretel z pražského
pochlubil
a
s albem
sv ého
synka,
Matyáše. Fotky
od prenatálního
( p ř e d
narozen í m )
stadia do
dneška,
tak něco
perfektn í h o
Julius Komárek: Milování v přírodě
j s e m
ještě neviděl.Ještě k mým Hydrometeorologického ústadojmům z oslav 100 let skau- vu.
tingu – tak Ewu Farnu jsem Pan president Klaus se svou
prošvihl a z kapely Ready novou knihou „O modré, ne
Kirken jsem udělal Tatabojs. zelené, Zemi“ mi připomíná
Pardon!
marxisty-leninovce, kteří diaBankovní píseň Babylonu je lektickým a historickým matepovedená, u Obroku je utaje- rializmem a ekonomií dokázali
no místo konání, pochopil vysvětlit všechno, třeba i jazyjsem, že se obrokovalo někde kovědu (viz J.V. Stalin). Spíše
u Jindřichova Hradce. Skvělé trapné.
fotky Trpaslíků svědčí, že si Kačenčiny Manželské neoslavy prima užili – jsou lepší shody nejsou vzácné, nejen
než ve Skautingu. Přiznávám, ruměnice z řádu ploštic, ale
že jsem dosud o Kapce na- třeba spojení spářených motýšich skautů nevěděl, velmi lů je tak pevné, že často jeden
originální a záslužné.
partner v letu „nese“ druhéGlobální oteplování jsem ho. I když se samička lišaje
pozorně přečetl, zejména topolového zavěsí, zůstane
proto, že článek čerpal sameček viset hlavou dolů,
z informací Dr. Jiřího podobně bourci morušoví
(George) Kukly. Jirka byl jsou ve spojení vytrvalí. Stačí
m ů j
s p o l u ž á k nahlédnout do knihy prof.
z Přírodovědecké fakulty, od Julia Komárka „Milování
počátku zažraný geolog, v přírodě“. Rozmnožování je
zejména na glaciál, lezl v 50. jedním ze základních projevů
letech v Koněpruských jesky- živých organizmů, ne už neních (je tam po něm Kuklův shody – to je doména lidská!
dóm). Před těmi více jak 50 Jinak LUK 63 – dík Štaflíléty byl trochu jednostranný, kovi a Pošťákovi – paráda!
ostatní přírodní vědy moc
nebral, ale chytrý (na rozdíl Tolik Grizzly
od řady studentů geologie),
jeho názory beru v potaz,

lvicata.bloger.cz - Web Lvíčat

STRÁNKA

6

Turistické známky

T

“Jsou to kulaté,
dřevěné, vypalované
plakety, které jsou
suvenýrem a zároveň
"potvrzením" o
dosažení turisticky
atraktivního místa.“

„Výroční Turistické
známky jsou
památkou na
vybrané festivaly,
dálkové pochody,

aké sbíráte Turistické známky? Jsou
to kulaté, dřevěné,
vypalované plakety, které
jsou suvenýrem a zároveň
"potvrzením" o dosažení
turisticky
atraktivního
místa.

každý rok je Putovní turistická známka
• a na vybrané akce upozorňují Výroční turistické
známky
•

Jinde je nelze koupit. Navazující číslovaná řada známek
sleduje hřebeny hor, toky
splavných řek, mapuje hrady,
zámky, přírodní i technické
památky, historická města,
zpřístupněné jeskyně, zoologické zahrady a mnoho dalších zajímavých míst.
Nasbírejte řadu deseti jakýchkoliv číselně navazujících
papírových kuponů, které
jsou součástí Turistických
známek - utrhněte je! Nalepte je na pohled či korespondenční lístek a zašlete na
adresu: Turistické známky
s.r.o., P.O. BOX 21C, 795
01 Rýmařov (nezapomeňte
uvést zpáteční adresu!) Obratem Vám bude zaslána Prémiová turistická známka za každou desítku jedna, pokaždé jiná. Všechny Výroční
turistické známky jsou doplněny papírovým kuponem,
takzvaným "Žolíkem". Stejně
jako v kartách je možné jím
nahradit kterékoli číslo,
ovšem jen jedno v každé
uplatňované desítce.

Skautské výroční turistické známky jste mohli potkat i
v minulých letech:
Putovní turistická známka 2007 je umisťována na
dobu jednoho roku na jedno
ze stávajících známkových
míst. Sběratelsky cenná
známka je dávána zdarma při
zakoupení Turistické známky.
V letošním roce na Vás Putovní turistická známka čeká
v Muzeu Oskeruší Tvarožná
Lhota – náves (je to známka
č. 1192).

•

85 let Skautingu v Ostravě, 28. - 31. května 2004

•

XI. valný sněm Junáka
2005, Třebíč 18.-20. února v roce 2005

•

37. Skautský zimní přechod Brd 29.1.2005, 29.
ledna 2005

•

15 let obnovy Junáka, 6.
9. - 31. 12. 2005

•

Výstava o Jaroslavu Foglarovi - Praha 2005, 6. 9. 31. 12. 2005

•

Moravskoslezské Jamboree 8.-11.9.2005, 8. - 11.
září 2005

výročí měst, obcí či
památek, jubilea
osobností, nebo jiné
významné akce .“

Víte, že:
• známek je v České republice 1478
• turistické známky jsou i
na Slovensku

Výroční Turistické známky jsou památkou na vybrané
festivaly, dálkové pochody,
výročí měst, obcí či památek,
jubilea osobností, nebo jiné
významné
akce.
V roce 2007 můžete získat i 2
výroční skautské známky:
10. setkání skautských sběratelů - RTIC Kostelec nad
Orlicí
Robert Baden - Powell of
Gilwell 1857 – 2007 - JUN
s.r.o., Haškova 7, Praha 7
Holešovice

www.skauting.cz/irminsul - Web Irminsulu

M a lí če k
– p ř ev z án o
z www.turisticke-znamky.cz
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„Dort byl dobrý,
ale bylo ho málo.“

„Navštívili jsme
bunkr ze slavné
„Maginotovy linie“,
kde jsme strávili 2
hodiny vyprávění o
zdejším systému
bunkrů.“

Narozeninový
dort.

Intercamp 2007

N

áš výlet začal ve
středu večer, kdy
jsme se vydali na
autobus. Autobus měl
ještě pár zastávek po Praze, aby nabral zbylé cestující, a poté nám již nic
nebránilo, abychom se
vydali na klidnou, leč dlouhou cestu do Francie. Cesta nám trvala celkem nějakých 8 hodin, ale naštěstí jsme mohli koukat na
film (James Bond:Dnes
neumírej) a cesta nám
celkem rychle uběhla.
Po nějakých 2
hodinách
jsme
přejížděli hranice
s Německem a
po následujících 5
hodinách
jsem
p ř ej í ž d ěl i
„pomyslné“ hranice s Francií.
Ve čtvrtek ráno
jsme dojeli na
místo, ale jelikož
Intercamp začínal
až v pátek, jeli
jsme na místní
historické památky. Nejdříve jsme
navštívili bunkr
ze slavné „Maginotovy linie“,
kde jsme strávili 2 hodiny
vyprávění o zdejším systému
bunkrů.
Následně jsme se naobědvali
a vydali se pěšky na celkem
daleký hrad. Asi po 2 hodinách cesty v nesnesitelném
horku jsme došli na hrad a
někteří z nás se vydali i do
něj. Hrad byl veliký a nádherný, ale bylo už pozdě a
my se museli vrátit
k autobusu. Autobus pro
nás sice dojel, ale přesto
jsme se zdrželi ještě na místním koupališti. Přestože
jsme všichni již čekali světla
nedalekého Intercampu, čekalo nás ještě malé překvapení
v podobě autobusového výletu na zdejší klášter, ale poté
jsme vyrazili přímou cestou
k Intercampu.
Jelikož jsme se celkem pod-

statně
zdrželi,
zmeškali
jsme zahaj o v a c í
ceremoniál, který
prý
ale
nebyl moc
z a j ím a v ý .
Postavili
jsme naše
s t a n y ,
uvařili si
večeři a vydali jsme se seznamovat s místními obyvateli. Po
celkem rušné noci jsme se
vydali spát.
Druhý den jsme se vydali na
výlet na
jistou
zříceninu, ale
jelikož
to bylo
dobrých
10 km
tam
a
dalších
10 km
zpátky a
ješt ě
k tomu
b y l o
nehorázné
horko,
tak nám cesta zabrala celý
den, ale oproti tomuto mučení, máme hezké zážitky
z tohoto výletu. Když jsme se
kolem 8 hodiny vraceli
zpět do kempu, byli
jsme úplně zpocení a
vyčerpaní. Udělali jsme
večeři, která byla, i přes
četné spáleniny výborná, jelikož jsme měli
všichni veliký hlad.
V neděli jsme měli dělat
aktivity, ale jelikož celý
den pršelo, nemohli
jsme skoro nic dělat a většina
z nás strávila celý den ve stanech až do večera, kdy jsme
šli na zahajovací ceremoniál,
který byl ale celý ve francouzštině (stejně jako vše ostatní)
a skoro nikdo tomu nerozuměl, ale ihned po ceremoniálu
jsme se vydali na nedaleký
plácek, kde byl ohňostroj a

excalibur.webz.cz - Web Excaliburu

pak se podával dort. Ohňostroj byl dobrý, ale nebyl
skoro vidět, jelikož byl přes
budovu a ta byla celkem vysoká. Dort byl dobrý, ale bylo
ho málo a tak jsme se vydali
se skoro prázdným žaludkem
zpět do tábora.
V neděli byl další, ale již úplně
závěrečný ceremoniál, ale my
jsme na něm nebyli, protože
jsme ještě jeli do Strasburgu,
ale co jsem se tak doslechl,
tak tam nakonec nebyl skoro
nikdo a všichni jeli radši domů. My jsme se ale stavili
cestou ve Strasburgu, kde
jsme se vydali do zdejší katedrály a následně jsme se
svezli na lodičce kolem města.
Byla to hezká a naučná projížďka, ale byla hodinová a
člověk u toho i usínal. Po této
vyjížďce jsme se vydali na
závěrečnou cestu do Prahy.
Nyní jsme si ale nepouštěli

film, takže to byla celkem
nudná cesta, a byla ještě delší,
než cesta tam. Po náročné
cestě jsme dorazili v pondělí
večer do Prahy, rozloučili
jsme se s ostatními a rozešli
se domů.
Text: Pepek
Foto: Veverka
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C

amelot
spolu
s hořickými vodními skauty se vydal
do Francie na 40. Mezinárodní, evropský, sraz
skautů a skautek – Intercamp. Celá akce se konala
ve městě Gundershoffen.

„Při zahájení byl
Bubo pověřen
spolu s ostatními
slavnostním
vypouštění
holubic. “

Když jsme brzy ráno překročili Německo-Francouzské
hranice, dojeli jsme
k Maginotově linii. Je to obrovský komplex několika
bunkrů (ovšem jak
víme z dějin příliš
Francii nepomohly). Velikost tohoto
komplexu,
který jsme navštívili, mne ohromila.
Hlavní prostory
byly vytesané do
vápence,
proto
byly tak nedobytné. Náš ochotný
francouzský průvodce, jenž na nás hovořil
anglicky, nám ukázal jakousi výsuvnou střílnu.
Bohužel měla zadřená
nějaká tělíska, ale točit
s ní dokola šlo pěkně.
Úžasné, že takováto věcička funguje i po tolika
letech.
Odpolední program se
skládal z návštěvy středověkého hradu Fleckenstein. Byl vskutku krásný!
Z té nejvýše umístěné prostory hradu byl překrásný výhled
do krajiny. Velice mě překvapilo, že nahoře byla kuchyně,
musela se velice obtížně donášet voda a jiné suroviny, tak
důležité pro správný chod
kuchyně, na tak vysoké
místo.
Následujícího dne jsme
navštívili muzeum aut a
muzeum vlaků, Cité du
Train, v Mulhouse. Tyto
expozice se, dle mého
názoru, líbily převážně
mužské většině CamelotuJ. Ovšem vidět ty staré
„bouráky“ nadchlo i mě.
Mohli jsme zhlédnout dokument o procesu výroby aut,
zaotáčet se v peugeotu, na-

startovat motor starého
auta… V Cité du Trail jsme
obdivovali rekord vlaku
TGV, celých 574,8km/h.
Ještě jsme stihli navštívit
městečko Colmar se svou
krásnou gotickou katedrálou. Pro mě osobně to byla
velice zajímavá zkušenost,
protože v Praze je takhle
velký asi jen Chrám sv. Víta a
tady byly v každém větším
městečku. V Colmar jsem
navštívila také prodejnu francouzských sýrů. Nebyla jsem
tam dlouho. Kdo
neucítí, neuvěří…
Colomar je také
městem hrázděných
domů, které jsou
typické pro celé
Alsasko. Je tam
vidět prolínání německé
kultury
s
francouzskou,
jelikož
Alsasko
v průběhu dějin
patřilo i k Německu, po 1.
světové válce se tento stav
však trochu změnil a zůstal tak
dodnes.
Ještě navečer jsme navštívili
opatctví Mont St. Odile, které
je na vrchu s výhledem do
kraje.
Následujícího rána začínal
oficiální program IC. Při zahájení byl Bubo pověřen spolu
s ostatními slavnostním vypouštění holubic.
Po zahájení následoval The Hike, já
bych to spíš nazvala
Šílená štreka pro
nic. Francouzi nás
totiž vyslali na výlet
v parnu k zřícenině
(byla tam šifra a
díky Páje a Shark i
v češtině) a zpět.
Celá trasa by nebyla tak úděsná (měla cca 15km), kdyby se
nevyskytovalo to všudypřítomné, vlezlé horko.
Druhý den nás čekaly připravené aktivty v místě IC. Mělo
jich být cca 8 – 10, fungovaly
tři a u jedné byli i instruktoři.
Kdybych řekla, že to francouzi
připravili, lhala bych. Mohli
jsme se tedy alespoň dobře
vyspat a pozorovat skauty ze

veve-blog.blogspot.com - Veverky blog

zahraničí. Díky tomuto pozorování jsem dospěla názoru,
že cizinci berou skauting jako
nějakou hru, kterou hrají jen
v určité dny, ne celý život.
Podle mého názoru, je skauting spíše styl života – ne hra.
Ale to je jen můj osobní názor. Večer byl obrovský ohňostroj, který se pořadatelům
a pyrotechnikům opravdu
vydařil. Byl vskutku grandiózní. Také jsme dostali dobrý
čokoládový muffin, jako dort
na oslavu 100 let skautingu a
40 let intercampu. Byla o něj
náležitá tlačenice.
Nazítří jsme se chvatně sbalili
a vyrazili do Strasburgu. Ve
městě jsme okoukli katedrálu
mnohem větší než Colmaru.
Celé město bylo poté námi
shlédnuto z vodní hladiny
strasburgských kanálů. Lodičky byly zastřešené, díky tomu
jsme se mohli kochat městem
za sucha, jelikož po The Hike
nastaliy vymodlené deště.
Strasgurg byla naše poslední
vzpomínka z Francie.
Potom už jsme se za
zvuku
světelných
mečů
(zasvěcení
pochopí)
vraceli
domů.
Já osobně jsem si
vílet za francouzskými skauty velice užila.
Myslím, že to pro
všechny byla zcela
nová zkušenost. Co se týče
organizace z francouzské strany , to byla také zkušenost.
Alepoň máme velké nevkusné
nášivky… a pořadatel je spokojen!
Na tomto místě bych chtěla
ještě poděkovat Tuleni, za
její trpělivost, kterou s námi
měla.
Evča
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P

všichni zjistili to samé. Každý sáček je
na dva litry.
VS se znovu zadívá na hrnec. Kdyby
měl VS vousy, určitě by si teď mnul
bradu.

Shorty (za odcházejícími skauty
volá): „Nechali jste tu ten hrnec!
Odměřte to rovnou u toho vodovodu!“

Jsme na Intercampu. Je čas oběda.

Znovu se zadívá na mě se Shortym: „ A kolik litrů je teď v tom
hrnci?“

Skauti se vrací pro hrnec. Oba přiznávají, že je to dobrý nápad. Shorty si
znovu sedá vedle mě. Povzdychne si.

Shorty (klidně odpovídá): „To já
nevím. Musíte si to něčím odměřit.“

Po chvíli jsou skauti zpátky i s vodou.
VS už je teď mokrý úplně celý. Postaví
hrnec na vařič. Shorty jim pomůže
zapálit plamen. Zkoumavého napadne dát na hrnec pokličku. Shorty se
spokojeně usmívá. MS si nadále pohrává s vařečkou. Naběračku odložil.
Všichni tři skauti teď sedí u hrnce a
usmívají se.

hrachový polívce?

Já: „Hele, Shorty, je nejvyšší čas
vařit oběd. Myslíš, že až půjdeš
kolem našeho ležení, můžeš říct
službě, aby přestala pařit Bang a šla
vařit?“

Dyť to je snadný..

Shorty: „Asi jo..kdo je služba? Jo
ti tři..hm..“

Shorty: „Co by
nezvládli na

(zamyslí se) Radši
na ně dohlídnu..“

Já: „Hele, myslíš, že to zvládnou?
Mám jim pomoct, nebo jdeš ty?“
Shorty: „Co by nezvládli na hrachový polívce? Dyť to je snadný..
(zamyslí se) Radši na ně dohlídnu..“
Já: „Snadný?
(zamumlám si)“

No,

uvidíme..

Přicházím k ležení asi o 10 minut
později. Služba už je aktivní. Pod
autoplachtou stojí plynový vařič, velký
stříbrný hrnec, barel s vodou a další
kuchyňské náčiní..
Posadím se ke stanu a po očku sleduji, co se děje.

„Následuje pauza,
kdy Shorty kouká
do nebe, VS a ZS
hledí na hrnec na
vařiči a MS si
hraje s vařečkou.“

naběračku.

ostavy: já, Shorty, Vysoký skaut, Zkoumavý
skaut, Míchající skaut
(postavy jsou smyšlené a podobnost je čistě náhodná).

Shorty (ke skautům, kteří mají
službu): „Tak, tady máte hrachovku v pytlíku. Udělejte to v tom
stříbrném hrnci.“ (jiný nemáme)
Povídám si se Shortym. Mezitím…
Vysoký skaut se chystá nalít vodu
z barelu do hrnce. Přistaví si hrnec a
nakloní těžký barel. Zkoumavý skaut
a Míchající skaut ho pozorují se zájmem. Počkají, až si vysoký skaut
(dále jen VS) nalije vodu do bot. Potom mu zkoumavý skaut (dálejen ZS)
nabídne pomoc. Nalijí společně vodu
do hrnce až po okraj. Všichni tři se
dívají na vodu v hrnci.
Vysoký skaut pak řekne: „Hm.
Kolik té polívky máme udělat?“
Podívá se směrem k nám. „Shorty,
kolik litrů máme uvařit?“
Shorty (klidně odpovídá): „To si
musíte přečíst na tom pytlíku,
podle návodu, je to různý..“
ZS přiskočí a sáčky s polévkou podá.
Všichni tři se začtou. Shodnou se, že

VS přemýšlí, ZS už má nápad:
„Moje láhev od Cocacoly má 0,33
litru! Podle té to odměříme!“
VS a ZS hledají láhev a mají radost,
Míchající skaut (dále jen MS) si hraje
s vařečkou. ZS láhev našel, ponoří ji
do hrnce a naplní z části vodu. Podívám se překvapeně na Shortyho.
Shorty vyskočí: „Jak to chcete
takhle dělat? VS přizná, že neví. I
ZS znejistí. MS si dále hraje
s vařečkou.
VS: „Jak to teda máme odměřit?“ (dívá se bezradně)
Shorty (váhá, pak klidně odpovídá): „Nalijte tu vodu zpátky do
barelu. Vezměte si ešus, ten má
litr, tím to pak odměříte.“
Skauti vypadají šťastně. VS nalije
vodu z hrnce zpátky do barelu. Tentokrát polije boty i Zkoumavému. ZS
sebere ešus, který se povaluje hned
vedle na zemi a ponoří ho do barelu.
Na ešusu je zvenku nalepená tráva a
oschlé zbytky jídla. Shorty znovu
vyskočí.
Shorty (trochu méně klidně):
„Panebože! Nedávej ten špinavej
ešus do tý pitný vody! Teď jsi to
celý zaprasil!“ Oba skauti se trochu
naštvou.
VS: „Jak to teda máme podle tebe
udělat? Teď už nemáme ani tu
pitnou vodu.“
Shorty (ještě méně klidně):
„Šmarjá, tak dojděte ke kohoutkům, vezměte si lahve na 1,5 litru a
odměřte to tam.“
VS i ZS se chápou lahví, které se
povalují okolo. Chystají se k odchodu.
MS si hraje s vařečkou a přibral i

www.komunikace.biz - Štaflíkův web o komunikaci

Najednou Vysokého napadne:
„Jak dlouho se to bude vařit?“
Shorty: „Podívej se na ten sáček.“
VS (předčítá): „Sáček rozmícháme
ve 2 l studené vody a po přivedení
k varu vaříme 10 minut na mírném
ohni. Tak to to bude za chvilku.“ (tváří se spokojeně)
ZS: „No ne jako celý že to trvá
deset minut! Ty pako. Až se to
bude vařit!“(tváří se vítězoslavně)
Podívám se na Shortyho. On se podívá
na mě. Pak promluví.
Shorty: „V jaký vodě, že se to má
rozmíchat?“
ZS (přičinlivě zopakuje): „Ve studený..“
(následuje pauza, kdy Shorty kouká
do nebe, VS a ZS hledí na hrnec na
vařiči a MS si hraje s vařečkou)
ZS: „No jó! A my už jí máme teď
teplou! Rychle to tam musíme ještě
dát!“
VS se podívá na Shortyho. Shorty má
stále oči v sloup. VS i ZS rychle roztrhávají sáčky a sypou jejich obsah do
vody v hrnci. VS se shání po vařečce.
VS a ZS hledají vařečku všude možně.
Nakonec ulpí oba pohledem na MS,
který si hraje..s vařečkou. Chtějí mu jí
vytrhnout.
MS (bojovně): „Míchat! … budu
já!“
Tuleň
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Psali jsme před lety: „Dostali nás“

J
„Ležel jsem na
břiše na studené
zemi a neodvážil
se zvednout
hlavu.“

e mnoho článků, co
jsme ve středisku
napsali – ať už do
Luku či na nějaký web.
Mnohé z nich sklidili velký
úspěch, proto bychom
vám rádi znovu připomínali ty nejzajímavější. Ten
následující je autentickým
popisem
zážitku
z etapové hry tábora
2005, tehdy ještě chlapeckého oddílu Camelot.

11:47 P.M.

„Najednou mi
někdo z našich
rozvázal ruce a
sundal šátek.“

„Pánové, vaším úkolem je provést nálet na ponorkovou základnu ve městě. Pokud splnění
tohoto úkolu nebude z nějakého
důvodu možné, 2. možným
místem na shození bomb jsou
muniční sklady zde,“a ukázal
místo na mapě. „Po shození
bomb provedete levotočivou
zatáčku a vrátíte se zpět do
Velké Británie. Pokud budete
sestřeleni nebo budete nuceni
nouzově přistát, jsou vaší jedinou šancí tyto bažiny“ a ukázal
asi 4km na severovýchod od cíle
nálet, „kde na vás bude čekat
pomoc. Nějaké otázky? Ne? Tak
hodně štěstí …“

1:01 A.M.
„Mesršmit na šestce“. „Nemůžu
ho setřást“. „Sakra dostali jsme
to. Levý motor ztrácí tah.
Pravý na plný výkon“.
„Do háje, pravý taky
vypadává, ztrácíme výšku.“. „Připravte se na
dopad …“

1:06 A.M.
Jako zázrakem celá posádka, já
SGT. Kulda, CPL. Nowy, PFC.
Oliva a CPT. Novotný, přežila. Jediný co nám zbylo, byla
brašna s buzolou, baterkou a
mapou, na které kromě místa
předpokládaného shození

bomb, byl zakresleno i místo
setkání, na které jsme se měli
dostat, pokud vše nevyjde tak,
jak má. Mohli jsme se pouze
domnívat kde jsme, jediné co
jsme věděli jistě bylo to, kde
je výše zmíněný bod, který je
naší jedinou šancí. Vydali jsme
se tedy na cestu. Projednou
jsme měli štěstí a i když jsme
měli na mále, jelikož nás po
cestě málem spatřila německá
hlídka, dorazili jsme na místo,
kde by teoreticky měla čekat
pomoc. Ozvalo se tiché hvízdnutí a všichni strnuli. Úlevu
jsme pocítili v okamžiku, když
jsme spatřili onu postavu
v pláštěnce a poznali v ní kapitána Boxera. Slezli jsme ze
silnice a schovali se tak případným fašistickým hlídkám.
Dozvěděli jsme se, že jsme
pouze 1 ze 3 posádek, která
byla sestřelena. Nezbylo tedy,
než čekat, zda se i poslední
přeživší posádce podaří dostat
na určené místo. Čekali jsme
asi půl hodiny, když konečně
dorazili. Nebylo na výběr.
Museli jsme se pokusit infiltrovat do města a najít zde
spojence, kteří by nám pomohli dostat se zpět přes La
Manche. Klopýtali jsme tmou
a předsunutí pozorovatelé
dávali pozor na nepřátelské
hlídky. Najednou před námi
několikrát krátce zablikalo
světlo baterky signalizující, že
nepřítel je na dohled. Věděli
jsme, že nepřítel je nyní jak za
námi, tak před námi. Byli jsme
v pasti – jediná šance byla že
nepřátelské jednotky před
námi odejdou. Slezli jsme
z cesty a protože jsme věděli,
že čekat můžeme dlouho,
snažili jsme se usnout. Měli
jsme štěstí, nebylo třeba čekat
zas tak dlouho a cesta před
námi se uvolnila. Pokračovali
jsme tedy dál v cestě, až jsme
došli na křižovatku.

zabicka.xf.cz - Žabí stránky

Najednou se kdesi za skupinou
rozsvítila baterka, jejíž kužel
světla zaměřil jejich pozici.
„Halt!“ zařval někdo za nimi.
Všechno se seběhlo tak rychle.
Všichni se rozeběhli v domnění,
že utečou smrtelnému nebezpečí. Za nimi se ozývaly německy
mluvící hlasy doprovázené občasnými výstřely, které se vší
snahou snažil přeřvat CPT. Novotný: „Neutíkejte. Nemá to
cenu. Zastřelí vás“.

Ležel jsem na břiše na studené zemi a neodvážil se zvednout hlavu. Najednou bylo
docela ticho, ale kolem bylo
slyšet vzrušené německé mluvení. Náhle ke mně někdo
přišel a zabořil mi obličej do
země. Chvíli na to jsem stále
ležel na zemi, ale nyní jsme
měl ruce svázané za zády a
šátek přes oči. Poté mě donutili vstát a kus mě odvlekli.
Němci se nás zjevně snažili
nějak zorganizovat. Za chvíli
jsem pochopil, že nás všechny
přivázali k jednomu lanu, aby
nás mohli lépe zvládat. Někdo
vepředu zatáhl za lano a my se
dali do pohybu. Ztratil jsem
úplně pojem o čase. Nevěděl
jsem jak dlouho uplynulo od
chvíle, kdy nás dostali a ani
jsem netušil, jak dlouho můžeme být na pochodu. Náhle
jsme zastavili. Němci nás jednoho po druhém naházeli do
nějaké budovy. Najednou mi
někdo z našich rozvázal ruce a
sundal šátek. Všichni jsme byli
vysílení, takže jsme popadli
nějakou přikrývku a usnuli.

Ráno nás probudili Němci a
vyhnali nás ven. Ocitli jsme se
uprostřed prostoru ohraničeného elektricky nabitým plotem.
Kulda
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Touha je zázrak, kámo zázrak
„Když padne řeč na
Daniela Landu, rád
bych se s vámi
podělil o zážitek z
dvojnásobného
setkání s tímto
známým zpěvákem.“

Daniel Landa křtí
spolu s Petrem
Novotným knihu
Davida Grubera

Štaflík (ve vínovém)
naproti Danieli
Landovi (v bílém)

H

udbu moc neposlouchám, ale před pár
dny jsem narazil na
jednu píseň, která mi přišla
neuvěřitelně pozitivní a mohu
ji poslouchat pořád dokola.
Píseň se jmenuje Touha – možná ji
znáte – a je prý z filmu Kvaska.
Hodně mě povzbuzuje a kdyby se
roztříštila na verše, našlo by se
mezi nimi plno dobrých motivačních citátů. „Touha je padnout a
vstát
a
rány nevním a t . “
„Nic není
dost velkej
cíl, aby ses
nepokusil.“
Autora,
Daniela
Landu, by
asi nebylo
nutné představovat, ale pro jistotu
vypíchnu, že se nejedná jen o zpěváka, ale i závodníka rally, příležitostného herce, zakladatele náboženského řádu, bojového sportovce, otce a manžele, hudebního a
filmového tvůrce… V některých

oblastech je kontroverzní, samozřejmě s ním nemusíme souhlasit,
ale přijde mi pozoruhodné a inspirující, kolik toho stíhá, přičemž ve
většině svých zaměstnání patří ke
špičce. A to má k dispozici taky

jen 24 hodin denně :-)
Když padne řeč na
Daniela Landu, rád
bych se s vámi podělil
o zážitek z dvojnásobného setkání s tímto
známým zpěvákem.

Je to jak nic, to totiž neváží víc.
Je to něco jak dech, jak přání na křídlech.
Je to nemožnej cíl, kterej si vymyslil.
Je to jak sen co ráno rozpustil den.
Nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil.
Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

Poprvé se tak stalo na
Touha je zázrak, kámo zázrak.
křestu nové knihy
Touha je zázrak, kámo zázrak.
Davida Grubera, autora více než 50 knih o
Je to jak žár, pořádně velikej dar.
komunikaci, rychločteJe to jak letící drak naprosto přesnej prak.
ní a dalších technikách
Je to hukot moře, je to pramen v hoře.
duševní
práce
(celkově se prodalo
Touha je žít, zůstat a neodejít.
více než 1 milion výtisTouha je padnout a vstát a rány nevnímat.
ků jeho knih). Křest se
Je to tlukot srdce, je to poklad v ruce.
konal v polovině prosince loňského roku
Je to jak třpyt, jako sluneční svit.
v knihkupectví AcadeÚžasná měsíční zář, je to jak boží tvář.
mia na Václavském
Je to skrytá síla, je to zlata žíla.
náměstí a přišla tam
odhadem třicítka více
Touha je zázrak, takže přej si co chceš.
či méně známých
Probouzej sílu, s ní už neklopýtneš.
osobností. Bavil jsem
Touha jsou čáry v hloubi duše je máš.
se zrovna s Ing. HlotáTouha je zázrak, kámo zázrak, vždyť už to znáš.
kem, projektantem 6.
polní nemocnice AČR,
Touha je krám, kde mají všechno a hned.
když slyším, jak David
Vlak je tam k mání i ten pitomej svět.
Gruber povídá příTouha je brána ke všemu o čem jsi snil.
tomnému Danieli
Touha je cesta i cíl.
Landovi (mj. jeden
z Gruberových žáTouha je zázrak, kámo zázrak...
ků): „Tamhle ten
vysoký muž je Ondra Kubera,
zpravodajství TV Prima. A tak –
skautskou přezdívkou Štaflík…“.
zhlédnete-li záznam na
Po pár minutách jsem se tedy
www.gruber.cz/materialy/
rozhodl, že s Danielem také
primakurztima.avi, nezahlédnete
navážu rozhovor. Od Zlatého
jen mě, ale i známější osobnosti –
draku, projektu, který připravuje
např. poslankyni nebo Iva Tubla,
a který si klade za cíl podporoObčana roku v americkém státě
vat vzdělanost, se dostal
Oregon (a vlastníka osobního
k otázkám vzdělanosti v Africe –
děkovného dopisu od prezidenta
to jsem nemohl nezmínit naši
Reagana).
skautskou sbírku Postavme škoZpět k písní – můžete si ji stáhlu v Africe. Divili byste se, jak
nout na www.skvelyden.cz/
uznává skauty a s jakou vervou
touha.mp3. Je samozřejmě možné,
naše hnutí pochválil.
že vám se píseň líbit nebude, ale –
já si ji jdu znovu poslechnout…
Druhé setkání mělo podobný ráz.
Štaflík
Nešlo však o křest knihy, ale o
fiktivní školení natáčené pro hlavní

tee-pee.wz.cz - Tee-peeho web
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Pošťákův „plazmatický“ článek
„Cílem této práce
byla příprava
experimentu pro

N

ěkdo ho zná z filmu
Bůh v kostky nehraje,
jiný z Gymnázia Voděradská, další z roverského
kmene Excalibur či z týmu
Luk.

A nebo třeba z Akademie věd, kde
v Ústavu fyziky plazmatu Pošťák,
téměř devatenáctiletý člen našeho
střediska, již delší dobu působí.
Abychom si udělali představu o
jeho práci, zveřejňujeme jeho

poslední „konferenční“ příspěvek.
S doprovodnými obrázky na následující straně.

pozorování částic
prášku v proudu

Udržení optimální trajektorie

termického

částic prášku v proudu termického plazmatu

plazmatu.“

Pavel Košťál
Gymnázium Voděradská
p.kostal@euro-security.info
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Školitel: Mgr. Oleksiy Chumak

ÚVOD

Pošťák na jedné
z konferencí

„Takové povlaky
mají různé
specifické vlastnosti,
například lepší
odolnost proti
vysoké teplotě,
tepelným rázům,
otěru nebo různým
chemikáliím.“

Životnost silně namáhaných součástek v průmyslové výrobě i v
běžném životě se často prodlužuje
nanesením odolných vrstev. Například mimořádná odolnost proti
otěru keramických materiálu se
musí spojit s pružností a obrobitelností kovů. Plazmatické stříkáni je
technologie vytváření povrchových
vrstev na materiálech, například na
součástkách komplikovaného tvaru. Takové povlaky mají různé
specifické vlastnosti, například lepší
odolnost proti vysoké teplotě,
tepelným rázům, otěru nebo různým chemikáliím.
Ochranná vrstva se nanáší pomocí
proudu termického plazmatu, což
je plyn ohřátý na tak vysokou teplotu (5 000 – 30 000 K), že se
neutrální atomy rozpadají na elektrony a ionty. Částice prášku se
podávají do jádra plazmatu (viz
obr. 1). Proud plazmatu částice
urychluje a ohřívá, a částice jako
roztavené kapičky dopadají na
povrch součástky. Na povrchu
částice ztuhnou a tak postupně
vytváří ochranou vrstvu.

MOTIVACE A CÍL
PRÁCE

Kvalita nanášené vrstvy závisí na
rychlosti a teplotě dopadajících
částic přičemž tyto parametry jsou
závislé na dráze částic v proudu
plazmatu. Důležité je, aby částice
se dostaly do jádra plazmatu a
udržely se v něm co nejdéle. Kromě optimálního nastavení podávání
se musí počítat s nestabilitami a
turbulencemi proudění plazmatu.
Udržení optimální trajektorie částic je obtížné, ale pro aplikace
důležitý úkol.
Pozorování trajektorie částic je
zkomplikované intenzivním zářením plazmatu. Pro zviditelnění
částic se používají lasery nebo
zdroje intenzivního světla. Cílem
této práce byla příprava experimentu pro pozorování částic prášku v proudu termického plazmatu.

EXPERIMENTÁLNÍ
USPOŘÁDÁNÍ
Pro generaci termického plazmatu
v laboratoři ÚFP se používá
plazmatron WSP®H-2000. Plazma
je tvořeno ze směsi argonu a vody,
která se rozloží na vodík a kyslík.
Příkon plazmatronu a průtok argonu určují vlastnosti proudu
plazmatu.
Jako způsob zviditelnění byla zvolena stínová metoda s výkonnou
zábleskovou lampou umístěnou

vodmys.wz.cz - Web Vodňýka a Myšky

naproti rychlostní kameře (obr. 1).
Lampa vytvoří za proudem plazmatu pozadí s intenzitou světla větší
než záření plazmatu. Každá částice
zastíní část pozadí a vytvoří tmavý
bod na výsledné fotografii. Z těchto fotografií se dá vyhodnotit prostorové rozložení částic a jejich
rychlostí.
Pro tuto práci byl připraven zdroj
světla – záblesková lampa Vizatek.
Byl změřen časový vývoj intenzity
jejího záblesku při různých výkonech (obr. 2) a prostorové rozložení světla. V rámci přípravy byly
proměřeny parametry rychlostní
kamery a vady objektivu. V programovém prostředí Matlab byl připraven program pro korekce vad.
Kamera a záblesková lampa byly
vzájemně přizpůsobeny a synchronizovány.

POKUSNÉ MĚŘENÍ
Pro ověření metody jsme pozorovali částice uhašené vzduchem z
trysky podávací trubičky bez přítomnosti plazmatu. Stejný způsob
se používá pro podávání částic do
plazmatu. Na obrázku 3 je typická
fotografie, na které je vidět, že
částice se po výstupu z podavače
rozptýlí do kuželu s úhlem 38°.
(obrázky na další straně)
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(obrázky k článku z předchozí strany)

Obrázek 1. Experimentální uspořádání pro vizualizaci částic v proudu termického plazmatu

Obrázek 2. Vývoj jasu blesku od okamžiku jeho spuštění synchronizačním pulzem pro různé
energie záblesku: 3200, 160, 400, 200 Joule.
Obrázek 3. Stínová fotografie prostorového rozdělení částic prášku po

tohlejemujweb.wz.cz - Klíštěcí brloh, kliste.bloguje.cz - Klíštěcí žbleptárna
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Comics by Šikulka- 1st part

kobiha.kvalitne.cz - Kobihy web, kobizek.bloguje.cz - Kobihy blog
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Comics by Šikulka- 2nd part

Author: Šikulka, continuations are being prepared

kacatko.wz.cz - Kačenky web
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Členové střediska, rodiče a přátelé, ještě
stále vám nechodí Luk na e-mail?
A vždyť je to tak jednoduché…
Stačí se zdarma přihlásit na adrese
www.skauting.cz/92.stredisko
nebo ještě jednodušeji poslat stručný mail na adresu redakce casopis.luk@gmail.com.

www.skautin
g.cz/92.stre
disko
Foto: Kulda

Tým Luk:

Flek
Grizzly
Kačenka

Foto: Flek

Malíček
Manda
Pošťák

Foto: Flek

Sylva
Štaflík
Tom
Veverka
Želvák
kompletace a grafická úprava: hlavně Pošťák
Jazyková korektura: každý sám
tisk: Flek, Tee-pee + každý sám

www.skauting.cz/92.stredisko
casopis.luk@gmail.com

www.skauting.cz/92.stredisko - Web našeho střediska (poslední dobou prošel změnami, přesvědčte se)

