Pár tipù k práci s ohnìm
Moudré pøísloví nám ovšem øíká, že oheò je dobrý sluha, ale zlý pán. Je jasné, že u práce s ohnìm musí
být vždy nìkdo dospìlý! Nìkdo, kdo si ví rady, aby nad námi ten zlý pán nezískal nadvládu. Kdo to
ještì nikdy nevidìl, nemá pøedstavu, jak rychle se oheò po nenadálém poryvu vìtru v suché trávì
rozhoøí, jak z lesního spáleništì vyšlehují plaménky i po noèní prùtrži mraèen, jak mùže na èlovìku
vzplát obleèení, jak snadno chytnou od plamenù vlasy… Takže zdravý rozum do hrsti, a zde pár tipù,
co se asi tak s dìtmi dá dìlat.
Nauè se škrtat zápalkami tak, aby se ti nelámaly. K sobì, od sebe, tahem i køísnutím. Využívej toho,
že zápalka je hranatá. Uè se nastavit záda vìtru, schovat zápalku v dlaních. Škrtni nìkolik zápalek
najednou.
Spal špejli tak, aby ti v prstech zbyl nespálený kousek kratší než 2 cm.
Spal celou zápalku a drž ji pøi tom po celou dobu v prstech.
Nauè se zapálit oheò zapalovaèem. Spal list papíru tak, aby ti v prstech zbyl nezèernalý kousek kratší
než 3 cm.
Nasbírej si v lese bìhem pùl hodiny døevo do krabièky o objemu asi 250 ml. S použitím jediné zápalky
zapal oheò a udrž ho po dobu alespoò 12 minut.
Nasbírej si bìhem ètvrt hodiny døíví a chvojí do pøenosky od zeleniny. S použitím nejvýše tøí zápalek
zapal oheò a pøikládej na nìj tak, aby plameny pøepálily provázek napjatý ve výšce 60 cm.
Vyrob si vodovzdorné zápalky – namoè tzv. kovbojské zápalky do roztaveného parafínu. Zápalky pak
namoè na 10 minut do vody, spolu s nimi i bøezovou kùru. A pak s využitím nejvýše tøí zápalek
zažehni oheò tak, že škrtneš zápalkou o nìjaký drsný pøedmìt (kámen), hoøící zápalkou zapálíš kùru
a tou teprve nachystané chvojí.
Rozfoukej nový oheò ze žhavého uhlíku velikosti švestky.
Zapal oheò za deštì. Materiál nesmíš mít pøedem nachystaný. Mùžeš použít bøezovou kùru nebo
pryskyøici.
Pøenes žhavé uhlíky v plechovce na vzdálenost dvou kilometrù a založ s nimi nový oheò.
Pøenes na vzdálenost dvou kilometrù oheò v kusu troudu, v troudnatci èi v trsu bìlomechu, a založ nový
oheò.
Zbuduj ohništì, nìco na nìm uvaø a ohništì po sobì zahlaï.
Vyrob si pøepálený látkový troud, nebo troud z chmýøí pcháèe (vrbky, topolu, vrby…), a zachy do nìj
jiskru, kterou získáš køísnutím ocílky o pazourek.

