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Ahoj kluci a holky,
nemožné se v tuto chvíli stalo realitou - přesně po čtyřech letech a šesti měsících opět 
začíná vycházet časopis pro klubaře a stopaře - Klubovní hlasatel. Doby jeho největší slávy 
možná někteří z vás ani nepamatují, ale vězte, že tento klubovní plátek vycházel od března 
2004 až do prosince 2008, a nyní je opět tady! Toto nulté číslo je jen malou ochutnávkou 
toho, co vás čeká v každém dalším, takže s chutí do čtení!
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Hlášení klubů
53. BT Společenstvo kočičích šípů, 
Beroun se hlásí

Ahoj! Tak zase píšeme. Příští týden bu-
dou Eylon s Miky v Anglii, takže se na chvíli 
odmlčíme. Moc se těšíme na setkání v Karl-
štejně, konečně se taky (snad!) budeme 
moci zúčastnit.

Jsme rádi, že se vám líbí naše hlášení, pl-
nění úkolů si opravdu užíváme. Jinak nám 
na ostatní klubovní činnost zatím nezbývá 
dost času a počasí tomu také zrovna nepře-
je, ale už teď máme velké plány na léto a 
také pokračujeme ve vystěhovávání dílny na 
babiččině dvorku, což bude naše klubovna. 
Fotky kroniky pošleme.

Dnes jsme kreslili, poslouchali a jelikož už 
je to měsíc, vytahovali jablko z nádrže na 
zahradě. Dali jsme jej do vakuové nádoby a 
zavaxovali (nebo tak nějak se tomu říká :D). 
Nádobu jsme pak dali do igelitové tašky, za-
tížili kovovými pláty a přivázali na provázek. 
To celé jsme spustili do nádrže plné vody. 
Dnes jsme to opět vytáhli a nádobu ote-
vřeli. Jelikož bylo jablko ve vakuu, bylo ve 
stejném stavu jako před měsícem a vážně 
dobré :). 

S hádáním kreslených slov jsme měli tro-
chu problémy - slov jsme uhádli jen šest. 
Dvě Marten, tři Miky a jedno Eylon. Dvě 
minuty jsou opravdu krátká doba. Nejrych-
leji uhádla Eylon Harryho Pottera, kterého 
kreslila Miky. 

339. KBS Zatopená jeskyně, Jenestří 
se hlásí

Ahoj do redakce! Doufám, že jste náš klub 
ještě neodepsali, protože jsme se teď skoro 
rok neozvali. Měli jsme k tomu totiž oprav-
du dobrý důvod!

V září jsem vyhrál v časopise Science stu-
dijní cestu do Nepálu a tak jsme s celým klu-
bem, kromě Tomáše a Sylvy, odletěli. Bylo 
to úžasné, pak se ale něco stalo a my se mís-
to za týden vrátili domů až za nějakých osm 
měsíců. Řekl bych, že za to mohl asi Hrabal, 
protože tam v jedné laboratoři zmáčkl něja-
ké tlačítko.

(...)
No, zažili jsme toho opravdu hodně. Zva-

žujeme, jestli o našich dobrodružstvím ne-
napíšeme knihu. Když jsme se vrátili domů, 
Tomáš strašně litoval, že nejel s námi. Na-
opak rodiče řekli, že nás už nikdy nikam ne-
pustí. Myslím ale, že to nebude tak horké. 
Tentokrát o nás dokonce napsali i několik 
pěkných článků v novinách. A další dob-
rá zpráva - po roce se vrací Sylva ze svého 
pobytu ve Francii, takže budeme zase kom-
pletní! Ahoj Michal.
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Dlouhodobá hra Dhau-
lagiri probíhala na webu a 
na stránkách Bobří stopy od 
října 2012 do května 2013. 
Postupně se do ní zapojilo 8 
klubů, z toho opravdu aktiv-
ně hrálo 5. Tři kluby v hlavní 
kategorii do 15 let a dva v 
kategorii do 18 let.

Konečné pořadí
Paradoxně začneme tak 

trochu odzadu, a sice vyhlá-
šením konečného pořadí 
ve hře, které je výsledkem 
celoročního snažení všech 
zúčastněných. V hlavní ka-
tegorii se na prvním místě 
po dlouhých bojích umís-
tili 8. AT Plzeňští Piráti z 
Plzně! Závěrečný souboj 
svedli se svými souputníky, 
kteří se nakonec umítili na 
druhém místě - 9. AT Vik-
ingové. Špatně si nevedli 
ani třetí 372. KBS Bílí Tygři 
z Tachova. Kategorii do 18 
let ovládla rovněž Plzeň, 
první místo obsadily holky 
z 5. AT Rejnoci, které také 
jako první (už 20. března) 
došly do cíle cesty. Na dru-
hém místě se umístili 53. 
BT Společenstvo kočičích 

šípů z Berouna. Všichni ak-
tivně hrající klubaři si za-
slouží pochvalu, do redakce 
chodily po celou dobu hry 
kvalitní práce a nádherná 
hlášení!

Statistiky
V průběhu celé dlouho-

dobky jste celkem mohli na-
sbírat 670 bodů, a to v přípa-
dě, že byste splnili všechny 
úkoly tak úžasně, že byste 
vždy dostali plný počet bodů.  
To se samozřejmě nikomu 
nepodařilo, nejblíže tomu 
ale bylo Společenstvo koči-
čích šípů, které celkem získa-
lo neuvěřitelných 405 bodů! 

Zde je vidět, že počet 
bodů hrál v pořadí až dru-
hořadou roli, jelikož vítězní 
Rejnoci a Piráti získali 235 
a 159 bodů.  Nutno ale také 
dodat, že klubařům z Berou-
na na konci hry po dojití do 
cíle zůstala ještě větší polo-
vina bodů nevyužitých.

Dále je možno vyjádřit, 
kolik hlášení který klub v 
průběhu hry do redakce (k 
Sovovi domů) poslal. Zde je 
na suverénním piedestalu 
opět Společenstvo kočičích 
šípů, které poslalo celkem 
16 hlášení! To je v průmě-
ru každé dva týdny jedno! 
Frekvence u ostatních klubů 

Odkrytá mapa se zvýrazněným postupem Rejnoků
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byla o něco menší: Plzeňští 
Piráti 7, Vikingové 6 a Rejno-
ci s Bílími Tygry po pěti.

Vyhodnocení úkolů
Zde je místo pro rozbor 

vybraných úkolů a samo-
zřejmě také zveřejnění 
těch nejpoveděnějších vý-
robků a hlášení.

3. úkol: Horský šerpa
Ze zadání tohoto úkolu by 
se mohlo zdát, že je vhod-
ný spíše pro zdatné muže. 
Chyba! Nejlépe jej zvlád-
la splnit Hruška z 5. AT 
Rejnoci, která unesla celý 
svůj klub a určenou trasu 
prošla se 111 kg! Klobouk 
dolů.

8. úkol: Znalec Nepálu
Tento úkol patřil k těch slo-
žitějším, zřejmě proto jej 
splnili pouze Rejnoci. Zvládli 
to ale na výbornou! Hol-
ky se zúčastnily přednášky 
horolezců Honzy Trávníčka 
a Radka Jaroše, osobně si 
s nimi povídaly a zjistily, že 

druhý jmenovaný byl přímo 
na Dhaulagiri.

14. úkol: Portrét náčelníka
Tento úkol splnili Rejnoci, 
Společenstvo kočičích šípů, 
Vikingové a Plzeňští Piráti a 
nutno říci, že se všem pove-
dl. Některé obrázky už byly 
otištěny v Bobří stopě, nyní 
zde můžete vidět ten od 
Pídi z Rejnoků, který bude 
brzy zdobit novou zeď na 
Muně.

20. úkol: Místo s pohnutou 
historií
Nejlépe se tento úkol poda-
řilo splnit Rejnokům, kteří 
prozkoumali torzo bývalého 
kostela sv. Jana Křtitele po-
blíž Tachova, a také Spole-
čenstvu kočičích šípů, které 
naopak navštívilo trosky 
hradu Tetín.

23. úkol: Záhadná plodina
Splnění tohoto úkolu od 
vás vyžadovalo opravdovou 
péči a částečně i floristické 
znalosti. Úspěšně vypěs-
tovat záhadnou plodinu a 
poté poznat, že jde o kedlu-
ben, se podařilo pouze Spo-
lečenstvu kočičích šípů.

26. úkol: Rovnou do pro-
pasti
Tak tenhle úkol jste si očivid-
ně všichni užili. Do redakce 

chodily skvělé a vtipné 
fotografie, zachycující 
vaše gymnastické snažení 
a Společenstvo kočičích 
šípů dokonce poslalo celé 
video.

Klubaři z Plzně při vrhání 
se rovnou do propasti
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28. úkol: Zpráva nedoruče-
na (O)
Zašifrovaná sms zpráva, 
kterou poslal Tomáš Zato-
pené jeskyni, byla hračkou 
pro Rejnoky, Společenstvo 
kočičích šípů a Plzeňské Pi-
ráty. Právě v tomto pořadí ji 
vyluštili, klíčem bylo použití 
mobilní a počítačové kláves-
nice. Ona sms zpráva pak 
zněla takto: „Jste tam? Co 
se stalo, určitě nejste mrtví. 
Kéž bych byl s váma, ozvěte 
se. Tomáš“

29. úkol: Podivné zvuky (O)
Úplně bez chyby poznat 
osm zvuků, které jste obdr-
želi na cd, se nakonec nepo-
dařilo nikomu. Nejblíže bylo 
Společenstvo kočičích šípů 
s jednou chybou. Správné 
řešení bylo následující: Vlk 
obecný, ropucha obecná, 
helikoptéra, daněk evrop-

ský, řeka, medvěd hnědý, 
praskání ohně, puštík obec-
ný.

38. úkol: Vzpomínka na 
Dhaulagiri
Do plnění úplně posledního 
úkolu se pustilo jen Spole-
čenstvo kočičích šípů, i když 
zrovna tento klub potřebo-
val body ze všech nejméně. 
V rámci tohoto úkolu nám 

poslali i pěkné zhodnocení 
hry: „Krátce poté, co vznikl 
náš klub, jsme začali hrát 
dlouhodobou hru Dhaulagi-
ri. Plnění úkolů nás brzy úpl-
ně pohltilo. Vyplňovali jsme 
víza, nosili těžké věci, kreslili 
mapu, luštili šifry, počítali 
příklady, psali vymyšlenou 
kroniku, sbírali listí, sázeli 
semínka, objevovali nová 
místa, vytvářeli video, zadr-
žovali dech, skládali origa-
mi, poslepu hledali papírové 
krychličky... a hlavně jsme se 
bavili, vytvářeli nové věci a 
měli z nich radost. Díky moc 
za Dhaulagiri, na ten půlrok 
nikdy nezapomeneme!“

Já doufám, že na Dhaulagiri 
nezapomene více z vás. Pro 
letošek končíme, na dlou-
hodobku už naváže jen letní 
tábor. V říjnu ale začínáme 
nanovo, takže zase u příští 
dlouhodobky ahoj!

Připravil Sova

 

Holky z Rejnoků při plnění mimořádného úkolu z mapy

38. úkol: Společenstvo kočičích šípů
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Na iKlubovně už každý z vás určitě někdy byl. Znáte ji ale dobře? Víte, co je na ní aktuálně 
nového? Nechte se provést klubařským e-světem!

Jedna ze základních funkcí iKlubovny, kte-
rá je patrná už na hlavní stránce, je zveřejňo-
vání článků, reportáží, pozvánek či komiksů. 
Co ale možná nevíte je fakt, že články může 
na iklubovnu psát kdokoliv z vás. A zdaleka 
nemusí jít jen o reportáž ze společné akce 
nebo pozvánku na tábor, prostor je zde i 

pro jakýkoliv článek o tom, co vás zajímá a 
o čem se s ostatními chcete podělit. Pokud 
chcete na iklubovnu přispívat, ozvěte se ně-
kterému redaktorovi Klubovního hlasatele, 
my vám přidělíme práva a pak už můžete 
vesele vyvěšovat svá díla.

Daleko zajímavější pro vás ale jistě bude 
klubařská sekce. Kromě možnosti si zde za-

ložit klub tady najdete stránku s klubovními 
hrami, přehledně rozdělenými, interneto-
vou verzi příručky Výklubník, kalendář akcí 
či historická čísla Klubovního hlasatele.

Aktuální novinkou na iKlubovně je spuště-
ní klubovních stránek. Každý klub (tedy i ten 
váš) zde má svou stránku, která čeká, až si ji 
upravíte, přidáte popis, fotky, zápisy do kro-
niky a další zajímavosti. Na stránce přehled 
klubů se pak kluby řadí podle atraktivnosti 
své internetové prezentace.

Co sice ještě není spuštěno, ale na co váš 
už nalákám, jsou interaktivní webové klu-
bovny, které se v brzké době stanou součás-
tí vaší stránky, o které už jsem se zmiňoval. 
Možná si ji ještě někteří pamatujete ze „sta-
ré iKlubovny“, kde byla jednou z hlavních 
atrakcí. Za získané body, například z dlouho-
dobky, si budete moci kupovat vybavení a 
vylepšovat si tak svou virtuální klubovnu. A 
to je z dnešní krátké exkurze vše. Sova 
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Dopolední program se nesl ve znamení 
her a plnění zábavných úkolů, které si při-
pravila Drobek. Mezitím již byla připravena 
sytá snídaně, chléb s máslem a marmelá-
dou a dobře udělal ten, kdo se před ces-
tou pořádně nacpal, na dlouhou dobu to 
byla strava poslední. Ač bylo docela pod 
mrakem, vyrážíme po žluté turistické znač-
ce proti proudu řeky Berounky, která patří 
mezi českými řekami k zajímavým raritám.  
Samotná řeka totiž nemá pramen a vzniká 
v místě soutoku řek Radbuzy a Mže. Hned 
za obcí Srbsko zahajujeme pochodovou hru 
letadlo, která byla možností zisku dalších 
bodů do celodenního bodování. A tak jak-
mile se ozvalo odpočítávání od deseti do 

nuly, bylo to jasné znamení, že se na obzo-
ru objevil německý Messerchmitt. V místě 
přítoku říčky Loděnice se cesta již stáčí od 
Berounky do lesa a my pokračujeme až do 
Hostimi, kde nás čekala v deštíku zastávka 
na kofolu. Poté již kolem poledne dorážíme 
na poutní místo do Svatého Jánu pod Ska-
lou. Zde je k vidění hned několik zajímavos-
tí – kostel narození Sv. Jana Křtitele, Bene-
diktínský klášter a pramen sv. Ivana. Hoši a 

možná i děvčata, které se z něj napijí, bu-
dou mít brzy hustý vous jako například Cyril 
a Metoděj. Další místní zajímavostí, kterou 
jsme si nenechali ujít byl kostelík Povýšení 
sv. Kříže a parádní vyhlídka nad obcí, kdy 
se nám naskytl pohled téměř jako z Me-
sserschmittu. Další zastávkou se nám stal 
Hornický skanzen, který nás přilákat pře-
devším soukromou železničkou, na které se 
malé děti mohly projet ve vláčku. Nakonec 
se mezi školáky vtěsnal i Čáp, který se tvá-
řil jako 12letý hošík, kterému právě narostl 
vous po napití se ze zázračného pramene sv. 
Ivana.

A to, že takový sraz klubů je přece jen na 
trošku jiné úrovni než školní exkurze, jsme 

se přesvědčili o pár okamžiků později. Již 
žádný vláček, pohledničky a brambůrky z 
bufetu, který vypadal jako stará vyřazená 
tramvaj, ale starý opuštěný lom, jehož dno 
nebylo dole téměř vidět. Ovšem foglarovci 
nejsou žádná bezbranná děťátka kůzlátka a 
po vzoru Rychlých šípů jsme dali dohroma-
dy pár provázků, švihadel a tkaniček od bot 
a mohli jsme tak pohodlně slanit dolů. Zde 
nás čekal průzkum dvou jeskyní, z nichž ta 

KALI GANDAKI
Jarní setkání klubů a stopařů na Berounsku
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první byla na začátku bohužel zavalena. Ale 
co se nepovedlo tu, povedlo se o pár metrů 
dál. Na svitu baterek nás čeká malé speolo-
gické dobrodružství, které vygradovalo na-
pínavou povídkou od Čápa, který ji předčítal 
že starého sešitu od Jestřába – Havrana.

To však nebylo vše, po chvíli nás čekala 
další atrakce tohoto kraje. Stanuli jsme u 
prvního zatopeného lomu Malá Amerika a 
při pohledu na tohle kouzelné místo se nám 

zatajoval dech. V jednom místě se dalo se-
jít až dolů k vodě a tak někteří odvážlivci šli 
do plaveckého úboru. Na bobříka plavce to 
sice nebylo, ale alespoň na dvě okénka do 
modrého života – koupel ve studené 
vodě a radostný prožitek. To ale po-
řád nebylo vše! Za pár okamžiků další 
lom, sice obyčejný, ale také zajímavý 
s názvem Kanada. Ze severoameric-
kého kontinentu už nám chybělo jen 
Mexiko a tam jsme také zamířili. Další 
nádhera v několika minutách. To však 
ještě pořád ale nebylo vše! Vrcholem 
byl poslední ze zatopených lomů s ná-
zvem Velká Amerika. Na této akci již nás 
přecházel zrak, zatajoval se nám dech a zde 
si prostě někteří museli takzvaně upustit do 
trenýrek! Pěkná, pěkná, pěkná…byla tato 
Amerika! Ale my pořád nekončíme! Další 
zajímavost v podání židovského hřbitova 

se skrývala poblíže obce Boříč. Kdo si myslí, 
že tohle bylo vše, plete se! Stále to nebylo 
vše! Čekala nás ještě procházka kolem ve-
černího hradu Karlštejn, bohužel osvětle-
ného jen z malé části. I to se však zapsalo 
k příjemným momentům dne. Následně 
nerušenou pohodu vystřídal běh na želez-
niční stanici a s vypětím všem sil jsme naši 
skupinku přece jen dobičovali včas a odjeli 
jsme o zastávku dále do Srbska. Zde nás če-

kala ještě vytoužená večeře, i tento-
kráte pochutina lahodná . míchaná 
vajíčka s kusy uzeniny. Pozdní večer 
pokračoval ještě soutěžním kvízem, 
ve kterém Čáp kladl otázky a zkou-
šel naši bystrost a paměť. Nejvíce 
správných odpovědí získal jeden ne-
jmenovaný borec, jehož jméno ne-
chceme z důvodu jeho skromnosti 
prozradit. Další radost nám přineslo 
vyhlášení celodenního bodování, ve 
kterém se na stupínku vítězů umístili 

1. Ilča, 2. Amba, 3. Filip – gratulujeme! Jako 
odměnu všichni získali od Čápa dárky cenné 
a cizokrajné – čokoládu z Bosny a dřišťálové 
bonbóny z Ruska! 

Poslední událostí dne byla ještě povídka 
o Hansi Hagenovi, který tragicky zahynul 
v jedné štole na konci 2. Světové války a v 
neděli se cesty všech účastníků již rozdělují.  

Text: Rolf
Foto: Čáp a Rolf
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Kde je moje hlava? Á, tady leží. Chybí mi 
ale ještě ruka a noha. Čau myš, co bys chtěla? 
Podat toho plyšáka z hromady smetí? Natáh-
nu se – a je to. Bezva, za oplátku jsem dostal 
druhou nohu. Ještě ruku, a můžu vyrazit.

Takto podobně, ale čím dál zapeklitěji 
přemýšlíte se svým robotkem od prvního 
obrazu hry. Ve skutečnosti však není nic 
ve hře popisováno slovy. Všichni účinkující 
mluví pouze obrázky v komixových bubli-
nách, na papírech místo textu najdete tech-

nické nákresy. Někdy se tak vrátíte i zpět v 
čase a sledujete, co se postavám dřív přiho-
dilo. Není náhodou, že jim často někdo něco 
provedl – a ve vyprávění se stále opakují 
dva zlomyslní roboti, vysoký s obtloustlým. 
Nebo jich bude víc?

Díky všem indiciím a také jedné osobní zá-
ležitosti – gangsteři vám zajali kamarádku – 
se rozhodnete, že právě vy, robot zahozený 
na smetiště, rozpadlý a znovu poskládaný, s 
řáděním zlosynů něco uděláte. Nic ale není 
jednoduché. Než vůbec projdete do města, 
musíte se šikovně dostat z vězení, kam jste 
neprávem uvrženi. Ve stínadelském labyrin-

tu Machinaria, města robotů, pístů, železa 
a oleje, je pak třeba vyřešit mnoho lehčích 
i těžších úkolů: zachránit robopejska a roze-
znít kyberkostelní hodiny, opatřit nástroje 
plechové kapele, zahrát si v hospodě pišk-
vorky se šroubky a matičkami a samozřejmě 
řešit různé hlavolamy.

Na této adventuře – hře, kde není potře-
ba násilí ani rychlost, ale inteligence – ale 
není zajímavé pouze tovární téma (musí-
me přiznat, že dlouhodobka Perpetuum 
trochu předstihla svou dobu), ale i úžasné 
umělecké zpracování. Každé místo, kte-
ré navštívíte, je propracovaným obrazem 
(podobným třeba dílům Pavla Čecha), ke 
kterému hraje hudba spojující hučení stro-
jů, skřípoty a šramoty, vrzání a kapání do 
skladeb továrních, ale i jemných. Za těmito 
zvuky stojí hudebník Tomáš Dvořák, zvaný 
Floex, za celou hru můžeme pochválit čes-
kou společnost Amanita Design. Na jejím 
webu si můžete vyzkoušet předešlé hry 
podobného nápaditého stylu a taky úvodní 
část Machinaria – demo.

Zbývá říct, že za objevení téhle neotřelé a 
zábavné formy odpočinku vděčím starému 
pařanovi Čápovi. Všem, kteří se rozhodne-
te se do továrny mezi mosty, šrouby, rez a 
plech vydat, přeju skvělý zážitek z atmosfé-
ry prodchnuté benzinovými výpary a hlavně 
trpělivost. Sama jsem se ještě nedostala až 
ke konci. Bude proto překvapením i pro mě, 
až se dozvím, co to bylo za podezřelý tikající 
válec, který připevňoval ten širší ze zlých ro-
botů k centrální věži…

N a  c h v í l i        b ý t  r o b o t e m
Za

jím
á 

ná
s

Drobek



11Červenec - srpen        0/2013

Klubovní hlasatel: O vás pro vás!
Jste lehce rozčarováni z toho, co vám to 

dorazilo do schránky? Výborně! Přesně to 
byl totiž náš plán. Opětovné vydávání klu-
bařského časopisu se mělo stát překvape-
ním pro vás všechny, snad se tedy podařilo.

Další číslo Klubovního hlasatele může-
te očekávat v září a pak už bude vycházet 
pravidelně. Co je ale důležité: jeho obsah 
můžete tvořit i vy! Ba co, vy dokonce mu-

síte. Aby byl tento kubařský plátek zajímavý 
a plný vtipu, musí především obsahovat co 
nejvíce vaší tvorby - tedy tvorby klubařů, 
stopařů a dalších mladých příznivců. Takže 
pokud máte čím přispět - s jakoukoliv tema-
tikou - napište nám! Zájemci se mohou také 
stát stálými členy redakce.

Sova

Jak zhotovit zálesácký přístřešek?
Pokud jste klubaři jak se 

patří a vyrážíte občas na vý-
pravy delší než pouhý jeden 
den, už s tím určitě máte 
zkušenost. Anebo vám mož-
ná právě toto v uspořádání 
skvělé klubovní výpravy brá-
ní. Jak přečkat noc v divoké 
přírodě, když nikdy nevíte, 
jaké bude počasí? Abyste 
přespávali v nějakém hote-
lu, takoví zelenáči opravdu 
nejste a tahat s sebou celý 
stan, to se může pěkně pro-
nést. Naštěstí existuje jed-
noduchý způsob, jak tyto 
nesnáze vyřešit.

Pokud už se tedy neroz-
hodnete to risknout a pře-
spat pod širákem, postavte 
si jednoduchý zálesácký pří-
střešek! Jedinou věcí, kte-
rou budete potřebovat, je 
celta. K pohodlnější stavbě 
se poté hodí provázek a nůž, 
ale nutností to není. Sehnat 
celtu pro vás může předsta-
vovat drobný oříšek, nejlé-

pe na tom samozřejmě jste, 
pokud máte strýce starého 
trampa, ne každému se to 
ale poštěstí. Pak musíte hle-
dat ve výprodejích starých 
vojenských potřeb, v green 
shopech, vetešnictvích či 
na bleších trzích. Samozřej-
mostí je dnes nákup přes 
internet, i zde můžete mít 
štěstí. Pokud již celtu máte, 
je věcí, která vás nejvíce za-
jímá její tvar a velikost. My si 
ukážeme stavbu přístřešku 
ze dvou nejčastějších tvarů - 
trojúhelníku a lichoběžníku. 

Na obrázku číslo 1 vidí-
te jednoduchý přístřešek 
ze dvou trojúhelníkovitých 
celt, výsledkem budiž jakýsi 
jehlan (uprostřed strom). 

Na obrázku číslo 2 přístře-
šek ze čtyř dílů (dva troj-
úhelníky a dva lichoběžní-
ky), kde už se vměstná více 
lidí. Pokud se vás pak na 
akci sejde opravdu hodně a 
dáte dohromady deset troj-

úhelníků, můžete si vytvořit 
něco jako na obrázku číslo 3. 

Přístřešky se ale dají sta-
vět z jakékoliv celty, ať má 
tvar sebepodivnější. Ten 
asi nejjednodušší způsob 
je natáhnout od stromu ke 
stromu provaz a celtu přes 
něj přehodit. Pak ji jen stačí 
napnout a ukotvit do země. 

A co vy, zvládnete už pře-
čkat noc v lese za prudkého 
lijavce?

Sova

1

                   2

3



Zajímavé
 akce

FESTIVAL NA MUNĚ

24. 8. 2013

Třetí ročník lesního festi-

valu v areálu 

Muny v Mikulo-

vicích.


