Tak jsem si tradičně nechal úvod až na samý konec tvorby tohoto čísla
kletráku.
Před týdnem jsem se téměř po měsíčním ležení na interně vrátil domů. A
ten návrat domů jsem si musel tvrdě vybojovat. V nemocnici se mě po dvou
týdnech snažení podařilo dostat se na internet a tak jsem vám mohl, sice se
zpožděním, odeslat i červnové číslo kletráku. A přečíst si všechny vaše
vzkazy i požadavky úřadů.
Nejvíce potěšily ohlasy na Setkání s přáteli. Petr Křivák, primáš
cimbálovky Ohnica, která nám na Setkání hrála, mně neopomene kdykoliv,
když mě potká, vyjádřit obdiv ke zpracování dobových fotek a textů. Jak by
ne. Pracoval v těch létech také v Aerotechniku, účastnil se spousty našich
výprav a jak to napsal před léty Petr Kousal, v Aerotechniku se sešli lidé,
kteří dokázali držet spolu, zorganizovat spousty akcí, vymykajících se
tehdejšímu trendu a díky „ vtáhnutí vedení podniku“ do těchto akcí vytvořit
podmínky pro svobodné hledání různých aktivit od založení Baga, po
každoroční Vánoce na horách či letní odysey.
Vzpomínali jsme na to i při nedávné akci Odlétáme na prázdniny, kde se u
piva sešli bývalí pracovníci Aerotechniku a vzpomínání bylo naprosto pozitivní.
Mou první společenskou akcí po návratu z nemocnice bylo setkání Malé
medvědice, které jsem vedl od roku 1965 do roku 1969. Jednoho z dětských
klubu mladých táborníků, který se nám podařilo v šedesátých létech vytvořit
pod křídly tehdejšího Okresního domu pionýrů a mládeže a Klubu mládeže. Od
založení Malé medvědice uplynulo letos padesát let a dětskými členy byli i
Vojta Zemánek – Rony, Jiří Jakeš – Kokin či Lubomír Malík – Billeček. A věřte,
že bylo na co vzpomínat! V těch šedesátých létech se mohlo ledacos. Na to si
jistě vzpomene i Marta, která v těch dobách byla aktivní členkou Klubu
mládeže a divadélka ORIGO.
Tak jsem se v tom dnešním úvodu věnoval nostalgickým vzpomínkám na
šedesátá, ale i sedmdesátá a osmdesátá léta minulého století.
A proč vlastně ne?
Bob
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Ohlédnutí za uplynulým červnem
Hostýnské vrchy 1.6.2014..
Cesta vlakem proběhla dobře, nejvíce si ji užíval Karel, protože prý již 20 let
nejel vlakem. Na vlak v Bystřici navazoval autobus, takže všechno klaplo podle
plánu. Pak prohlídka křížové cesty a okolí kostela, v kostele byla mše svatá,
tak opět jsme se za oltář nedostali.
Asi po hodině jsme se vydali na hřebenovku.
Na Tesáku jsme si dali pivko, kávu, někdo i oběd. Do odjezdu autobusu
zbývala hodina a půl, tak jsem rozhodla - a blbě - že ještě zajdeme na Troják.
Nevím proč, ale myslela jsem si, že je to jen 4 km a bylo to nakonec 6.5 km,
takže někteří museli posledních 200 m dobíhat, jelikož autobus už na
zastávce stál. Tímto se omlouvám.
Nakonec jsme všichni do autobusu nasedli, dojeli do Bystřice a jelikož vlak
měl asi 10 min. zpoždění, piylo setkání Malé Medvědicevaři ještě stihli u
nádraží v hospůdce pivko. V Hulíně na nás vlak počkal, doma jsem byli opět
podle plánu.
Takže konec dobrý, všechno dobré!
Celkem nás bylo 14.
Marta
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***
Vedle výletu na Hostýnky se ještě uskutečnila brigáda v našem areálu
V Kunovicích. Zavěsili jsme lano na TŘMENY a p5ipravili veleprak, včetně
opravy tlamy pro střelbu. Brigády se účastnili jura, Jožka, Petr, Tom a Bob.
Druhý den odpoledne na letišti propukla akce ODLÉTÁME NA PRÁZDNINY,
jejíž součástí byli tyto naše dvě atrakce a „BEDÝNKY“. Ty ale v naší režiji
zajistiti skauti ze Starého Města. Díky jim za to!

***
Plánovaný výlet do Loštic se nakonec neuskutečnil. V přeloženém termínu
nakonec zůstali jen Hanka a Petr a tak je akce přeložena na příhodnější dobu.

Ještě k Setkání s přáteli
Chci poděkovat za příjemné posezení ve Slovácké bůdě, my jsme
zavzpomínaly a Tebe to vyčerpalo. Přeji Ti brzké uzdravení ! Majka.
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Díky za příjemné počteníčko a oživení vzpomínek z ČESKÉ ODYSEY. naprosto
perfektní !

Majka.

Chtěla bych poděkovat za sobotní setkání. Bylo úžasné.
Jiřina Lapčíková
Díky za kletrák a dodatečně se omlouváme za neúčast na setkání 24.5.- jsme
oba nemocní a už delší dobu, ale doufáme, že bude líp.
Majka a Víťa Hampalovi
Děkuji moooc za počtení ve formě kletráku, ještě jsem ho celý nepřelouskala.
Majka Malinová

Co se chystá na červenec 2014.
Seniorkavárny: 9. a 23.července 2014
Jurkovičova rozhledna u Rožnova.
Na Karlově kopci (467 m) nad Rožnovem pod Radhoštěm vyrostla nová
rozhledna nazvaná Jurkovičova. Jurkovičova rozhledna je skutečně originální
a jak již jméno napovídá, byla postavena podle návrhu Dušana Jurkoviče,
autora Libušína a Maměnky na Pustevnách a řady dalších staveb na Moravě a
na Slovensku.
Dušan Jurkovič rozhlednu načrtl již v roce 1896, ke stavbě ale došlo až v
roce 2011. Autor projektu, arch. Závada, měl sice k dispozici Jurkovičův
návrh, jednalo se však o pouhý náčrt. Přesto se architektovi podařilo zachovat
Jurkovičova ducha a rozhledna je opravdovým architektonickým skvostem v
Jurkovičově stylu.
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Iniciátorem stavby Jurkovičovy rozhledny bylo město Rožnov pod Radhoštěm,
které se snaží o obnovu starých promenádních chodníčků zaniklých lázní. Ty
se vinuly okolo dnešního areálu Valašské dědiny, jedné z expozic Valašského
muzea v přírodě.
Čtvrtek 10.července 2014.
Doprava podle počtu přihlášených buď autem, nebo vlakem.
Vlak tam.
Uherské Hradiště 7.13
Hulín
7.49
Rožnov pod Radh. 9.48

8.10

IC 560 Šohaj
Os 3905

Vlak zpět.
Rožnov pod Radh. 14.52
Hulín
16.20 16.24
Uh.Hradiště
16.59

Os 3914
R 891 Galán
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Při použití auta cena za dopravu 160,- Kč, Odjezd od Sl. búdy v 8.30
Přihlášky u Boba do středy 9.7.2024

(728366215)

Odysey s Aerotechnikem

První slovenská odysea v roce 1978 začínala pod Babí horou. Ta byla naší
Fukušimou, bílým vrcholem nad černým pásmem lesa. Tak jsme ji vidívali
z našich lyžařských zájezdů na Kubínskou holu a z našich běžkových
hřebenovek Oravské Magury. A nutno ještě dodat, že i na této odysee jsme
ještě stanovali ve volné přírodě, mimo oficiální kempy. To naše první tábořiště
bylo kousek za Slanou vodou, blízko bájné Hvězdoslavy horárně, opravdu na
úbočí Babí hory. Přes Slovenské Beskydy k nám dorazil na návštěvu náš polský
kamarád Riszard, který toho o Babí hoře věděl opravdu hodně. (Kdysi v zimě
jsme s ním z polské strany na Babí horu i vystoupili).
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Takže našimi prvními horami byli Slovenské Beskydy, Babia gora, Malá Babia
gora a masiv Pilsko. První řekou Orava, pro pěšáky výstup na Choč. Pak přesun
do Slovenského ráje se splutím Hornádu. Po té jsme se vydali na
nejvýchodnější část tehdejší Československé republiky, do Bukovských hor
s výstupem na trojbod SSSR, Polsko a ČSSR – Kremenec. Dukelský průsmyk,
Cirocha, Údava a Laborec.
Přes Slovenský kras jsme přejeli k jezeru Mieru, spluli řeku Slanou z Betliaru,
přešli Muráňskou planinu, vystoupili na Klak a se Slovenskem jsme se rozloučili
splutím Hronu.
Krkolomná cesta
Poslední noc jsme strávili v táboře u Dlhé nad Cirochou. Ráno nás probudilo
sluníčko a volání „budíček“. Ze svých pelechů líně vstávalo třicet těl, která
byla po nočním řádění celá rozlámaná. Narychlo se uvařilo jídlo a po snídani se
začaly balit věci. Připojili jsme vlek a už se frčelo do Stredoslovenského
kraja. V autobusu se dospalo to, co se zameškalo v noci a několik pohotových
fotoreportérů zachytilo spáče i s rekvizitami v úžasných pózách. Dojeli jsme
ke Krásnohorskému podhradí a pro zpestření jsme se vydali do Mausolea
Andrássiho. Jenže jsme přijeli o čtvrt na jedenáct a další výprava se
vpouštěla až v půl. Několik nedočkavců se rozhodlo dobít mausoleum přes
pevnou hradbu a vyzkoušet si tak své lezecké umění. Překonali sice první
překážku, ale byli překvapeni, že po nich průvodci vyžadují vstupenky.
Lichotivá slovíčka a mírumilovné pohledy udělali své. Odbyla půljedenáctá
hodina a celá výprava se vydala k bráně. Avšak pořadatelé nás zklamali, dali
přednost výpravě maďarské, která dorazila až po nás. Zhrzeni jsme odmítli
čekat další půlhodinu a odjeli jsme do Rožňavy. Vedl a navigoval Tom.
Z Rožňavy jsme měli dojet k jezeru Mieru. Cesta vedla příkře svahem.
Autobus supěl pod tíhou nákladu, ale nahoru se přeci jen dostal. Dál jsme měli
jet do údolí. Asfaltka se brzy změnila v úzkou polní cestu s ostrými
serpentinami. Po každé zdolané serpentině se nadšeně ozvalo „umí“ pro našeho
řidiče Frantu. Konečně jezero! A kousek od něho překrásné místo pro náš
tábor. Potůček, louka a všude, kam oko dohlédlo, kopce a svěží zeleň. Ve chvíli
jsme postavili stany, chlapi nařezali dřevo, háčci se postarali o lodě, služba
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vařila a kapitáni si užívali pohodlí. V okolí se to modralo borůvkami a na
každém kroku jsi zakopl o praváka. Brzy se linula libá vůně z polních kuchyní.
K večeru jsme zapálili táborový oheň. A k němu usedli unavení cestovatelé.
Ale pohodu narušil kmen Aeronů. Poslal výhružný dopis a vyhlásil bledým
tvářím boj. Ihned po doručení výzvy se vydala skupina obránců tábora,
ozbrojená až po zuby, zchladit krvelačné indiány. Za chvíli se ozval strašlivý
bojový křik. To obránci tábora zjistili, že rudoši vyloupili sklad ohnivé vody,
chladící se v potoku. Cenné zásoby byly dobyty zpět, byla vykouřena mírka
dýmu a v pokoji jsme skončili u dnešního ohně.
Autora se bohužel nepodařilo zjistit
Muráň.
Bylo nás šestnáct a já jim dělal vůdce. Vzal jsem tuto fušku, protože se
vyznám v bažinách a vůbec v neznačkovaném terénu a hlavně proto, že
Zemánka Ronnyho zkosila žlutá zimnice. Kočí dostavníku, Ferry Galošek nás
dovezl po zakázané cestě skoro až nahoru a tak jsme za slunečného počasí
svěže vykročili k Ledové jámě. Cestou přes malou planinu jsme narazili na
perníkovou chaloupku a v ní hroznou babu Jagu.Spustila na nás pekelný jakot,
chtěla se nás zmocnit a využít nás k námezním pracem, jako obracení sena a
rubání dříví. My jsme jí však obratným manévrem unikli. Ještě dlouho se nás
snažila zadržet a sypala nám do cesty klacky, klacíčky a dokonce i celé
stromy. Ovšem naše trénované nohy nás přes tyto překážky v krátkosti
donesly k cíli naší cesty, na velkou louku pod Klakem, kde jsme se pokochali
krásnými výhledy a potěšili konzumací zásob, přinesených sebou.
Celá výprava, z radosti úniku hrozné bábě, navázala dovádivou družbu
s obyvatelstvem br azilského původu, které zde žilo ve dvou chatrčích. Cestu
zpět jsme volili necestou. Prostě jsme to vzali šusem dolů do údolí úplně
zrezivělého potoka. Zde se od nás oddělila skupina, vedená rychlonohým
Tomem, s úmyslem vypít nám všechno pivo v baru na Muráni. Ovšem my, znalci
zdejších poměrů, jsme pod rančem U tří ztracených kobyl nasedli do zde
premávajícího lesobusu a dorazili do báru první. Zde nás krásná barmanka
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v rychlosti napojila pivem a nakrmila zdejší specialitou – bramborákem
s masem uvnitř.
Ani cesta zpátky v kostitřesu Ferryho Galoška z nás nemohla vytřepat dobrý
pocit z krásně prožitého dne.
Jožka Hron
Prvosjezd Údavy
Vše dopadlo pole plánu. Ráno se dodržel stanovený odjezd na splutí sborce.
Všichni nadšeni vodáckým průvodcem , který sliboval vodácké eldorádo
s obtížností ww 3 v horním toku. Po několika rundách slovního fotbalu se
autobus konečně zastavil na mostě nad Laborcem. Všichni trochu nedůvěřivě
zkoumali řeku pohledem a někteří ze strachu odložili svá zavazadla ve křoví,
prý kvůli ponoru. Konečně se všichni nalodili a plulo se. Šmirgl se brzy ztratil
díky přítoku, jež se zdál být vydatnější, nežli hlavní tok. A teprve pak se
začaly objevovat záludnosti této řeky. Po včerejší zkušenosti jsme nic
neriskovali. Prohlédli jsme všechny nástrahy předem ze břehu a pak jsme se
jen usmívali při zdolávání peřejí. A tu před jednou nástrahou si Rony přelomil
jen z dlouhé chvíle pádlo na dva kusy a zasukoval se s lodí pod strom, jež se
rozhodl vzdorovat. Toho stromu nám bylo líto a tak jsme Ronyho raději
vytáhli a přenesli lodě velkou oklikou. A zakrátko jsme opět dohnali autobus.
Přijali jsme ovace od nevojáků a přijali zprávu, že Laborec je sice pěkná řeka,
ale není to ta, po které plujeme. Ta se jmenuje ÚDAVA a je levým přítokem
Laborce. Posádky přijali tuto zprávu různě. Jedna posádka si zahrála
oblíbenou hru – „a na lodi je dobrá nálada“ a tak nás bylo o loď méně. V plavbě
se samozřejmě pokračovalo. Ale záhy řeka pozbyla půvabu. Změnila se v kanál,
plný nesjízných jezů, z čehož jsme měli obrovskou radost, neboť se tím
vylučovala možnost utonutí. Po x-tém jezu se řeka začala jevit nad naše síly.
Zapíchli jsme, odnesli lodě k nejbližší hospodě, bohužel poněkud vzdálené od
řeky a rozmělňovali jsme své skromné kapesné na ještě skromnější. Mezitím
pěšáci, který ten den navštívili Dukelský průsmyk, prohledávali levý i pravý
břeh Laborce, nakukovali pod jezy a marně se ptali všech rybářů, domorodců
a domorodek na jeho dolním toku, nepluly –li tudy lodě. Nikdo nic nevěděl. A

9

tak se vydali proti toku Údavy a obcházeli jednotlivé hospody, až našli tu
pravou, před níž byly naše lodě. A v hospůdce samozřejmě jejich majitelé.
Šťastni jsme se všichni vrátili na naše tábořiště a tradičním způsobem
ukončili další den Slovenské odysey.

Víťa Zástěra
Vodácký ráj
Po několika dnech nepříznivého počasí nás ve čtvrtek ráno konečně
probudilo slunce.Byli jsme všichni nadšeni, protože dnes máme v plánu splutí
Hornádu. Některým členům posádek naháněl peřejnatý Hornád trochu strach
a proto se museli včera večer dopovat nějakou kapkou alkoholu. Protože o
kulturní večer měli všichni zájem, odjelo se kostitřsem Ferryho Galušky do
místního salónu ve Spišské Nové Vsi. Návrat byl jako vždy veselý a tak bylo
ten včerejší večer škoda hned uléhat s tak skvělou náladou. A tak je tu ráno a
hajdy na řeku. Nasedali jsme na Hornád v Hrabušicích. První úsek řeky je
plný zákrut a vrbiček a tak to s některými pěkně zacvičilo. Pak se ale řeka
zařezává do kamene Slovenské ráje a ve známém „prielomu“ to začalo.
Prudký, peřejnatý a záludně se točící Hornád nám ukázal svoji sílu. Brzy
skoro všechny posádky předvedli první půlobratz „eskymáka“, ale s opuštěním
lodi, takže získali „čochtana“.
Ale vše dobře skončilo a na Čingově nás čekalo teplo salaše a náš autobus.
Autora se bohužel nepodařilo zjistit

Interiér podle zvěrokruhu
Ve znamení LVA se z našich členů narodil jen Bob a z hostujících Petr
z Trenčína.
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Lev si byt zařídí luxusně ( 23.7. - 22.8.) - Lev je další ohnivý živel,
kterému ovšem patří Slunce - zdroj vitality a zdraví. Jeho byt by měl
podporovat tyto energie, aby se v něm přirozeně "dobíjel", a tak zůstal v
dobré mysli a nesmutněl, či nebyl slabý jako moucha. Místnosti by měly být
vzdušné, zařízené pár kusy naprosto luxusního nebo velmi kvalitního,
nejraději značkového nábytku. Obrazy -originály jsou naprostou
samozřejmostí.
Stěny by měl mít Lev bílé, aby nábytek a interiér dokonale vynikl. Materiál
dřevo a kámen, s kovem opatrně a spíš hodně skla a vitráží. Jeho slabůstkou
je koupelna. Měla by být zařízena velmi pečlivě, s možností výhledu na
zahradu nebo aspoň s možností okna, které bude dekorováno živou zelení.
Lev miluje vůně spíše těžší, éterické jako růže nebo jasmín. V koupelně by
rovněž mělo být výrazné zrcadlo a pocit dokonalého pohodlí a luxusu.
V ložnici satén, damašek, velká manželská postel, která něco vydrží. Barvy
okrové žluti, medu, kontrasty něžné modré a šeříkově fialové a zlaté
doplňky. Tvary proměnlivé, spíš lehce kontrastní, pokud jde o ložnici, pouze
oblé. Jemné nasvícení spoustou lampiček nebo svíček Lva krásně stabilizuje
a dodává pocit klidu do mysli i duše. Lev nesnáší hlučnost, pouze měkkou a
kvalitní hudbu, i když je sám někdy dost hlučný. Potřebuje aby byt
rezonoval s jeho hlasem, aby měl pocit, že vše má i zde "pod kontrolou".

O trampingu
7. Ledy se hnuly

Na počátku 60. let se v Obraně lidu objevily stesky
důstojniků na změkčilost branců, kterou porovnávali s
dobrou tělesnou připravenosti trampů. Posléze se
objevily i v dalších novinách a časopisech tábomické
rubriky, v rozhlase i televizi občasné pořady, začala
znovu pronikat trampská píseň. V roce 1964 se dal
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tehdejší první muž ve státě přesvědčit někdejšími komsomolci a starými
trampy o nesmyslnosti celého protitrampského tažení.
Polevily kontroly, svaz mládeže i Svazarm umožnily v rámci svých organizací
tuto činnost jíž veřejně, i když názvu tramp se vyhýbaly. Prosadila se Porta —
soutěž trampské písně. [Pozn.red. — Z Porty se v pozdějších letech i díky
podpoře mládežnického tisku [MS, MF1, ale i SSM stala snad nejmasovější
kulturní akce naší mládeže. Nejen co do počtu diváků, ale i tvůrců —
písničkářů, skupin, samozřejmě už v širším žánrovém spektru.) .
Vznikly časopisy — např. Zálesák, Tramp aj. Tramping konečně přestal být
pronásledován a znovu získával popularitu. Žel, ne nadlouho. Většina toho, co
přinášel začátek roku 1968, bylo po srpnu zmařeno. Do značné míry i volnost
trampingu. Jen v malé míře pokračovalo tábornictví v některých organizacích,
někteří trampové to vzdali, jiní se uchýlili k bezpečí chat. Jen část se
nevzdala, nadále chodila na tramp, vandry či »čundry«. Party a osady nocují
ve zříceninách hradů. Skalních slujích, v odlehlých a opuštěných staveních.
Většinou ale po jejich odchodu čistších než úředně povolené kempy užívané
mototuristy.
Trampská renesance
V posledních letech nepozorovaně vznikají i malé trampské party přímo na
vesnicích; Hlavně tam, kde okolní příroda vlivem nedomyšlené lidské činnosti
už přestala být přírodou.
Až nyní však znovu roste naděje na skutečnou renesanci trampingu. Opět byla
založena skautská organizace, která zřejmě časem zplodí další trampy,
obnovena je Tábornická unie a vznikají i další podobné organizace. Je však
nejisté, zdá pro trampy je nějaký organizovaný spolek přirozený, vždyť právě
volnost, nezávislost na výborech, usneseních atd. činila tramping po dlouhá
léta přes veškerou nepřízeň přitažlivým.
Měnily se generace, měnili se i trampové sami. Měnily se ovšem i vztahy
veřejnosti a úřadů k nim. Nejčastější námitkou bylo obvykle tvrzení, že
trampové ničí přírodu. Ano, byli i takoví. Jenže kdyby za několik jedinců či
part měli být odsouzeni všichni, kde bychom byli? Lze snad odsuzovat
veškerou mládež, která netrampuje, za lo. co vyvádějí vandalově v nočních
ulicích Prahy? Zřejmě se nám za několik posledních desetiletí zakořenilo do
povah, že jenom »co se líbí mně, je správné«. Dělá-li někdo něco jinak, bu? du
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ho kritizovat. Čili egoismus, sobectví. A právě ti často kritizovaní trampové
jsou díky své zálibě jedni z nejdružnějších občanů našeho státu. Podstata
trampingu zůstává a zůstane až do té doby, kdy se objeví něco jiného, co by
dokázalo mladého člověka s ještě nepokraucenou povahou uspokojit víc.
Troufám si tvrdit, že poslední tramp zmizí s posledním remízkem, který
nějaký byrokrat nechá vykácet. A to snad hned tak nebude.
(Konec seriálu)
BOHUMIL PEKÁREK

O fotografování
Proč je pokrok skvělá věc: vyšší ISO už tolik nebolí
Občas mi někdo napíše: „Proč lidem radíte zvyšovat ISO? Vždyť vyšší ISO
znamená nižší kvalitu snímku, více toho odporného šumu!“ Ano, jistě, v životě
je vždy něco za něco. Vyšší ISO znamená horší kvalitu, ale doba se řítí vpřed
a i ty nejlevnější fotoaparáty již nyní umožňují nastavit vyšší hodnoty
citlivosti, aniž by kvalita nějak zvlášť trpěla.
Co vědět ve 3 ráno, až vám Fotoguru náhodou zavolá
Kdyby se Fotoguru.cz rozhodl zavolal vám ve tři hodiny v noci, musíte z
rukávu vysypat tuto informaci: „Nejvyšší ještě obstojně použitelné ISO u
mého fotoparátu je 1200, při 1600 už dost šumí a 3200 je použitelné pouze
pro případ přistání marťanů na Karlově mostě.“ Zkrátka: musíte mít v malíčku,
při jakých hodnotách už začne být šum neúnosný. A jak to zjistit? Jedině
experimentováním se svým foťákem, jinde se to vyčíst nedá…
Proč teď nesmíte být nervózní? Automatika vás nespasí
Říkáte si, že máte přece skvělý foťák, a že tyhle akademické poučky můžete
přeskočit? Nemůžete, nemůže, nemůžete. I kdyby to bylo jediné, co mi
uvěříte: bez chápání fungování foťáku se nedá žít – různé automatické režimy
jsou dobré. Ale NIKDY vás nespasí. A ano, z toho všeho plyne, že až do konce
života budete muset vědět, co zrovna máte na fotoaparátu nastavené za ISO.
Věřte mi, že to za to stojí.
Je třeba nesnášet vše, co je automaticky? Výjimky existují…
Než se vám pokusím zakázat veškeré možné automatiky, rychle zmíním jediné
dvě z nich, které je naopak třeba ctít:
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- program P – je sice automatický, ale volbu ISO nechává na vás. S „péčkem“
je třeba umět zacházet a ctít ho (viz dále)
- nastavení bílé – automatické nastavení bílé (AWB) je jediná plná automatika,
s níž se dá žít. Pro začátek doporučuji na ní vůbec nesahat. A pokud zatím
netušíte, o čem je řeč, žádný problém, prostě na ni nesahejte!
Proč je (skoro vždy) nutné ignorovat plně automatické funkce
Jeden z velmi nebezpečných mýtů o fotografování zní: Mám drahý foťák, ten
to vše zmákne za mě. Jenže tak to není a téměř jistě nikdy nebude. Proč?
Protože finální nastavení času, ISO a clony je vždy výsledkem relativně
sofistikované fotografovy úvahy, kterou ani sebelepší počítač nedokáže
nahradit a často (zejména za špatného světla) vždy zvolí špatně (například
zvedne zbytečně vysoko ISO a obrázek bude šumět).
Nejnebezpečnější automatika je plná automatika
Fotoguru nikdy nikomu nic neříká kategoricky. S jedinou výjimkou a ta je zde:
Nikdy nepoužívejte plnou automatiku (bývá označena symbolem zeleného
foťáčku nebo zeleným obdélníčkem). Prostě na ni zapomeňte, je v zásadě k
ničemu.
Další nebezpečí: automatické ISO
Pokud právě začínáte s focením, téměř jistě máte na fotoaparátu nastavené
tzv. automatické ISO. (Ano, té automatiky může být opravdu hodně: plně
automatický režim a k tomu ještě automatické ISO). Tedy: Automatické
ISO může být záležitost též dosti nebezpečná, zejména v horším světle.
Například: na vyfocení nějaké statické noční scény by bohatě stačilo ISO
1600 (tedy rozumné množství šumu) a čas třeba 1/20. Avšak automatické
ISO se vždy bude snažit hrát na jistotu – ISO zvýší na 3200, čas bude sice
„jistější“, ale pro nás zbytečný (třeba 1/40). Výsledek: zbytečně moc šumu.
Proč je třeba uvěřit kruté pravdě: „Nad foťákem musíte mít kontrolu“
S touto krutou pravdou je třeba se smířit kvůli prostému faktu: bez určité
kontroly nad tím, co vám aparát dělá pod rukama, se prostě nedá
fotografovat. Tečka. A neplyne z toho tedy, můžete se ptát, že od této
chvíle musím v každé chvíli vědět, jaké kdy mám nastavené ISO a co přibližně
za čas by tak tak mohl být? Ano, přesně tak… A nic více už řešit nemusíte…
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Které čudlíky je třeba zvládnou na začátku?
Zapnout/Vypnout.
Nastavení ISO, čas, clona (přičemž nastavení času a clony možná nikdy
nepoužijete, přinejmenším v začátcích).
Nastavení jednotlivých programů.
Ovládání blesku.
Ovládání zoomu a ostření objektivu.
Zamknutí expozice (namáčknutí spouště nebo tlačítkem AEL).
Tož vše! Nic víc nebudete prvních pár měsíců či let potřebovat.
Proč jsou některé čudlíky začátečníky smrtelně nebezpečné?
Když se někdo koupí nový fotoaparát, začne si hrát. Za použití manuálu se
(marně) snaží pochopit, jak celá ta věc funguje, přičemž rozhasí mnoho
nastavení. Zatímco některá se po vypnutí vrátí na výchozí pozice, nastavení
dvou parametrů dokáže pokazit mnoho měsíců snímků (než si špatného
nastavení novopečený fotograf všimne). Oněmi funkcemi jsou: 1. korekce
expozice (většinou znak +/-). Naučte se hlídat, aby byla na nule. 2. Vyvážení
bílé – doporučuji nechat na automatice (AWB – Auto White Balance). Kroutíte
hlavou? Nekruťte a věřte mi, že odhadem (mým) každý cca desátý foťák na
světě má toto nastavení rozhasené – a fotí tedy špatně.
Proč režimy fotoaparátu neudělají nic za vás
Jak už víme, každý snímek vždy a neodvolatelně vznikne kombinací tří veličin:
času, ISO a clony. Fotoaparát má různé režimy, v nichž s naším přispěním či
bez něj tyhle tři položky nakombinuje dle svého nejlepšího svědomí. Jenže
svědomí integrovaných obvodů ve fotoaparátu nikdy nemůže být (bez ohledu
na cenu) nikdy příliš sofistikované. Což je past na novopečené majitele
fotoaparátů: nadmíru důvěřují oněm útrobám, což nikdy nebude moc fungovat.
Hitparáda režimů – co používat a co ne
- Plná automatika (zelený obdélníček, fotoaparátek) – NE! Hodně často za vás
vše vymyslí špatně.
- P (Program) – Ano! To je velmi šikovný program, ale i nad ním musíte mít
kontrolu.
- A (AV) – Priorita clony. Jen někdy… Hodí se ve chvíli, kdy chceme pracovat s
(hlavně malou) hloubkou ostrosti.
- S (Tv) – Priorita času. Spíš ne… Na první pohled se může hodit říci foťáku,
aby fotil určitým časem a dopočítal clonu. V reálném životě je však
v takových situacích použít manuální režim.
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M – manuální režim. Ano (Alespoň jednou za život)! – Manuální režim je základ
každého fotografování. Pokud ho nemáte, půjčte si ho od někoho na den či
dva (viz dále)

Ještě dobrá rada , když vás bodne včela:
Málokdo ví, jak rychle pomoci člověku a dítěti, aby neotekl po včelím a vosím
bodnutí. Platí tato rada i pro alergiky ... mám to mnoho let vyzkoušené !!!
Všichni komu jsem tuto radu řekla, žasnou jak to úžasně funguje!!!
Když vás bodne tento hmyz, nejdříve se podívejte, jestli je v kůži zabodnuté
žihadlo, pokud ano, vytáhněte ho a ihned naberte do ruky hlínu, zeminu, ta je
všude kolem vás. Ránu zeminou potřete a člověk neoteče. Vím, že to je divné,
ale v zemi - v hlíně je cosi ukrytého, nějaký protijed, co zabrání otoku a
alergická reakce se nekoná. Byla jsem s kamarádkou na chatě a ona má syna,
který musí okamžitě po píchnutí bodavým hmyzem do nemocnice. Když ho
bodla včela, přiskočila jsem k němu, vytáhla jsem mu žihadlo a hrábla do
záhonu, nabrala jsem zeminu do své dlaně a začala jsem mu třít ránu po
bodnutí. Kamarádka jen koukala a nevěřila svým očím. Chlapec nikam jet
nemusel, byli jsme na vesnici a bez auta. Ona říkala, že by se jinak udusil. Od
té doby se nebojí se synem někam jezdit, myslím do přírody, zeminu má
pokaždé vlastně kam vstoupí. I doma ji máme v květináčích. Maminky na
vesnici byly za tuto moudrou radu velice vděčné, radu šíří dál ... ten rok bylo
totiž mnoho vos a včel, které často píchly jejich dítě. Obdržela jsem mnoho
poděkování za tuto radu. Snad pomůže i vám všem.

Co znamená pozdrav AHOJ
AHOJ, Ahoj! To je jeden z nejčastějších pozdravů. Dávno u nás zdomácněl.
Zdraví se jím nejen děti, ale i dospělí a také my, trampové a táborníci.. Kdo
však zná jeho původní význam? Býval to oblíbený pozdrav námořníků. Slovíčko
AHOJ bylo napsané na každé lodi. Je zkratkou těchto slov: "Ad HOnorem
Jesu" (Ku cti Ježiše ). Tak Ahojte moji milí....
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Moudra
Text nalezený v roce 1692 v kostele sv. Pavla v Baltimore
Ztlum k mírnosti hluk a spěch, pamatuj, jaký mír může být v tichu. Pokud je
to jen možné bez vzdání své osobnosti, buď v dobrých vztazích se všemi
lidmi, říkej svou pravdu klidně a jasně, naslouchej druhým, ať se ti zdají
jakkoli neznalí a hloupí, přece má každý svou historii. Vyhýbej se hlučnýma
agresivním osobám, otravují tvého ducha. Nedbej při srovnání s ostatními, že
si můžeš připadat zbytečný a planý, vždy budou lidé i větší i menší než ty.
Měj radost z toho, čeho jsi dosáhl a těš se svými plány. Nepouštěj ze zřetele
svou osobní dráhu, ať se ti zdá třeba skromná, měnící se osudové náhody jsou
skutečným bohatstvím. Vycvič si opatrnost v obchodních věcech, svět je plný
nástrah. Nenech se zaslepit, abys nepoznal, v čem je opravdu síla, mnoho lidí
žije velkými ideály a život je všude pln hrdinství. Buď sám sebou.
Nepředstírej citová hnutí, ani nebuď v lásce cynický, protože citová
vyprahlost je výrazem trvalého rozčarování. Přijmi s laskavostí soudnost
přicházející s lety, s grácií se vzdej záležitostí mládí. Pěstuj sílu ducha, abys
přestál náhlé nezdary, ale netrap se špatnými představami o budoucnosti.
Mnohé obavy se jeví jen z únavy a osamělosti. Dodržuj zdravou disciplinu, ale
buď jemný sám k sobě. Jsi dítě kosmu právě tak stromy a hvězdy, máš právo
tu být. Ať už je ti to jasné nebo ne, vesmír se rozkládá tak, jak má.
Proto buď v míru s Bohem, cokoliv počneš, ať je dílem božím, tvé plány a tvé
namáhání v hlučném zmatku života ať neporuší mír v tvé duši. Se vší svou
špatností, lopotou a zmařenými sny je to pořád ještě krásný svět. Opatruj se.
Usiluj o to být šťastný.
Z internetu vybrala Ilona

A něco z historie
„Mohutnost Ruska může být podkopána jenom jeho oddělením od Ukrajiny. Je
třeba Ukrajinu nejenom oddělit, ale především postavit proti Rusku, národ
rozdělit na dvě části a pak se jenom dívat, jak bude bratr vraždit bratra.
Proto musíme najít a vychovat zrádce z prostředí ukrajinské nacionalistické
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elity a s jejich pomocí změnit uvažování jedné části velikého národa až do
toho stadia, kdy bude nenávidět vše ruské. Vše ostatní je jenom otázka
času. „
(Otto von Bismarck, německý kancléř v letech 1862-1890)

Kulový blesk přišel o velkou část svého tajemství
Čínským vědcům se podařilo pořídit digitální záznam zrodu kulového blesku o
vysokém rozlišení a s pomocí spektroskopie a dalších analýz rozebrat
podmínky jeho vzniku. Potvrdili mimo jiné předpoklad, že kulový blesk vzniká
při spalování půdy o určitém složení minerálů.
Šlo vlastně o náhodu, kdy se týmu vědců ze Severozápadní univerzity při
monitorování bouřky a hlavně blesků vysokorychlostními kamerami na Čchingchajské plošině podařilo zachytit kulový blesk - zářící sféru o průměru pěti
metrů.
Záznam trvá jen asi 1,5 sekundy, ale díky vysokému rozlišení a spektrálnímu
rozsahu poskytl jedinečný zdroj informací. Zachycuje kouli, která se
pohybuje rychlostí 8 m/s a mění barvu ze světle fialové na bílou, pak
oranžovou, znovu bílou a nakonec červenou.
Jedinou smůlou je, že okamžik úderu blesku spadal do okamžiku - zlomku
sekundy, kdy byla vysokorychlostní kamera s frekvencí 3000 snímků za
sekundu v režimu vypnuta, protože nemůže fungovat nepřetržitě. Přesto se
následnou analýzou snímků podařilo prokázat jasné emisní stopy křemíku,
železa a vápníku - hlavních složek půdy.
Zdrojem energie kulového blesku je žhnoucí půda
To potvrzuje teorii, že zdrojem energie kulového blesku je žhnoucí půda.
Zároveň však vědce zaujala proměnlivá intenzita radiace úkazu kolem hodnoty
100 Hz. Což může údajně souviset i s blízkostí elektrického vedení s
frekvencí 50 Hz.
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Unikátní záznam také zaujal tím, že emisní čáry dusíku a kyslíku se
pohybovaly vyšší rychlostí než emisní čáry křemíku, železa a vápníku. To by
napovídalo skutečnosti, že v kulovém blesku jsou hned dva zdroje záření.
Ťien-jung Cchen , Pching Jüan a S’-min Süe zveřejnili výsledky analýzy
záznamu v novém vydání odborného časopisu Physical Review Letters
Kulový blesk
Kulový blesk dlouho patřil k nejzáhadnějším jevům na zemi. Existuje řada
svědectví o náhlém zjevení zářících koulí o rozměrech od centimetrů po
metry, které pohybují rychle a nepředvídatelně a jejichž životnost je jen
několik sekund. Kulový blesk může prý proletět oknem, objevit se v letadle, či
prohnat vyděšené stádo krav. Hlášeny byly i oběti kulového blesku. Náhodnost
jeho výskytu a krátké trvání však umožňovaly vědcům dlouho jen spekulovat.
Jak se nyní ukazuje tak nejblíže pravdě se v roce 2000 dostali novozélandští
vědci, kteří vyslovili teorii, že kulový blesk způsobuje úder blesku do půdy
bohaté na křemík. Následně se v roce 2006 podařilo izraelským vědcům
vytvořit v laboratoři obdobu kulového blesku - s pomocí elektrického výboje
na křemíkové destičce. Nicméně důkaz, že v přírodě vzniká kulový blesk
obdobně, chyběl.

*********************************************************
KLETRÁK – informační zpravodaj pro členy České tábornické unie,
tábornického klubu KLETR, občanského sdružení, Svatoplukova 288, 686 01
Uh.Hradiště, mobil 728 366 215, E-mail: taborniciuh@seznam.cz
*http://www. old.icm.uh.cz/str/web/ctu---kletr/ FOTKY Z AKCÍ NA:
www.zonerama.com/kletr Vydává Malá rada klubu. Uzávěrka tohoto čísla
29.6.2014. Zodpovědný redaktor Bob Stránský. Na tvorbě tohoto čísla se
podílel Jožka Gabrhel, Ilona Uherková, Marta Hrňová a další..
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