Návštěvníci veletrhu budou osvobozovat ježka z klece
na čas
Soutěžit v co nejrychlejším vyndání ježka z klece budou lidé v rámci
knižního veletrhu Svět knihy od čtvrtka 9. května na pražském výstavišti.
Uskuteční se tam mistrovství světa v této disciplíně, vítěz si odnese putovní
pohár a 80 nejlepších také samotný kovový hlavolam.
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Praha – Vyjmout co nejrychleji hvězdici z kovového pouzdra či, chcete-li, osvobodit
ježka z jeho klece. To bude hlavní úkol každého, kdo se zúčastní Mistrovství světa ve
vyjímání ježka z klece, které se odehraje v rámci festivalu Svět knihy 9. – 11. května
na výstavišti v pražských Holešovicích. Memoriál Jana Tleskače pořádá už několik let
Sdružení přátel Jaroslava Foglara.
„Od čtvrtečního rána do sobotních 11 hodin budou probíhat kvalifikační kola u stánku
nakladatelství Albatros v pravém křídle Průmyslového paláce. V rámci kvalifikace si
každý může vyjmutí ježka dvakrát vyzkoušet nanečisto a pak má dva soutěžní
pokusy, u kterých se měří čas,“ vysvětlil organizátor soutěže Radek Petr.
Soutěžit se bude ve dvou kategoriích – junioři do 15 let a senioři nad 15 let. Dospělí
nad 18 let pak zaplatí startovné 10 korun. Osm nejlepších ze čtvrteční kvalifikace,
osm nejlepších z páteční kvalifikace a čtyři nejlepší ze sobotní kvalifikace postoupí do
finálového kola, které se odehraje v sobotu ve 12 hodin ve stanu Rosteme s knihou
před Průmyslovým palácem.
„Pro 40 nejlepších účastníků z každé kategorie máme navíc připravenou odměnu ve
formě kovového ježka v kleci od firmy Albi. A úplně každý účastník si odnese
pamětní pohlednici s kresbou Jiřího Gruse, ilustrátora nově vydané Záhady
hlavolamu,“ doplnil Petr s tím, že vítěz si odnese putovní pohár a ceny od
nakladatelství Albatros.
Memoriál Jana Tleskače uspořádalo SPJF poprvé v roce 2001, od té doby se koná
s drobnými přestávkami každoročně. Akce připomíná stínadelskou trilogii Jaroslava
Foglara, ve které byl Jan Tleskač vlastníkem hlavolamu Ježek v kleci a ukrýval v něm
plánek létacího kola. Návod na vyjmutí ježka z klece znal přitom jen on.
V loňském ročníku memoriálu zvítězil v seniorské kategorii Jan Fiala ml. se
soutěžním časem 16 vteřin, o dva roky dříve vyjmul tentýž účastník ježka z klece za
10 vteřin. Více informací o soutěži a kompletní pravidla jsou k dispozici na webu
www.mjt.spjf.cz.
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