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Stavba pece 

Je skvělé si na táboře upéct 
vlastní kváskový chléb! S po-

dobnou myšlenkou na táboře 
skautského oddílu Andromeda 

Velký Týnec postavili pec, vy-
pěstovali kvásek a upekli výbor-

ný chléb i buchty. Celou stavbu 
včetně pečení zaznamenali, a vy 

si tak vše můžete vyzkoušet 
sami na letošním táboře. 

Foto stavba a pečení: Libor Pospíšil, Markéta Ťuková, Tomáš Bartek a Ondřej Došlík. Převzato z facebook.co/skaut

pečení chleba na skautském táboře

Stavba pece 
1 - Každá stavba potřebuje svůj 
základní kámen. 
Pod tímhle je 
ještě asi 40 
centimetrů 
kamení 
- kvůli lepší 
akumulaci.

2 - Ohýbání lískových 
proutků pro základní 
opěrnou konstrukci.

3 - Skoro dokončená 
základní opěrná 
konstrukce. 
Ta později 
shoří.

     4 - Aby stěny nepro-
       padávaly dovnitř dříve, než 

  uschnou, je třeba konstrukci překrýt 
- třeba starými prostěradly. Shoří také.

5 - Pro jílovou pec 
je nutné vykopat 
jíl. Smícháním jílu, 
vody a nahrubo 
nalámaného suchého 
sena (přesněji otavy) 
vzniká něco, čemu 
se mezi stavitelským 
týmem začalo říkat 
„jílment“.

6 - Libor 
s Tomášem 
dělají první 

vrstvu na zá-
kladní konstrukci. 

Postupují podobně jako při stavění 
iglů - kruhově. Všimněte si zabudované 

plechovky – budoucí otvor pro kouř.

7 - Dokončená první 
vrstva. Tak tlusté 

stěny by stačily 
pouze na pečení 

placek, bochánků 
a dalamánků. 

Případně by se dala 
upéct jediná věc; 

pak by bylo potřeba 
znovu topit.

8 - V druhé 
vrstvě jsou 
naskládány 
kameny.

9 - První zatápění!

10 - Ráno po prvním zatopení. 
Fasáda je popraskaná od slunce, ne od tepla 
zevnitř. Jinak je stále docela vlhká. Taková 
je izolačně-akumulační schopnost pece!

 12 – Pec je třeba pořádně vyhřát, potom vy-
mést oheň i všechny uhlíky a hurá na pečení…11


	01 Skaut_červen 2017
	02-03 Akce
	04-05 Mise: Svojsíkův Závod 2017
	06-07 fotocomics: Narozeniny
	08 stolní hra: Talisman
	09 film: Planet Earth II
	10-11 Mise: Svojsíkův Závod 2017
	12 tábor: Stavba pece
	14-15 rádcovník: Cesta k vrcholu
	16 stezka: Jak na stezku - Můj kamarád - Moje vztahy
	17 odborka: Stolička
	18-23 Tábor Slunce
	24-25 stezka: Co všechno si kupuješ s novou věcí?
	26-27 pokusy: Umělý med
	28-29 tábor: U ohně rádců
	30-32 odborka: Fotograf
	33 Když si někdo ubližuje
	34-35 odborka: Zdravověda s 211 - Běžná onemocnění
	36-37 fotocomics: Tramoty se stezkou
	38-39 odborka: Elektronik
	40 detektívka: Kdo je N?

