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Kmenové bodování

Vlk
Zajisté jste si pov�imli toho jak peèlivì sleduji a zapisuji va�i úèast na

výpravách, schùzkách, va�e úspìchy ve høe a pøi získávání Orlích per.
Rozhodl jsem se toti� obnovit v kmeni staré �bodování�. Kdy� seètu va�e
úspìchy, v�dy jednou za dva mìsíce mù�u nejaktivnìj�ím pìti vìnovat
pamìtní lístek v barvì �luté. Dal�í pìtice obdr�í lístek v barvì zelené. V�ichni
ostatní získávají lístky bílé.

Mo�ná jste si v�imli, �e u� jsou první dva mìsíce za námi a první lístky u�
mo�ná zdobí va�e deníky. Ptáte se jak dopadli va�i kamarádi a tak je�tì
jednou opakuji poøadí za záøí a øíjen 1999.

1. Helèa      28 bodù 11. Jakub V.
2. Terka      25 12. Ondra K.
3. Jindra     22 13. Zuzka K.
4. Katka      21 14. Al�bìta S.
    Patrika 15. Jakub D.
6. Andy     19
7. Zuzka S. 17
    Michal
    Sylva

10. Danielka 10
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Druhý list úkolù

Spousta z vás u� úspì�nì zaèala plnit úkoly z prvního listu. O va�ich
úspì�ích se ale pí�e jinde. Teï je èas zveøejnit druhou èást úkolù, aby vìc
nabrala na obrátkách.

I.S/1 Kimova hra
Dívej se 2 minuty na skupinu 30 pøedmìtù na stole a potom napi� alespoò

26 pøedmìtù.
Drobná rada: Po prvním neúspìchu nezoufej. Trénink pamìti pomáhá!

II.W/1 Turistické mapy a náèrty
Proka� �e zná� 50 znaèek u�ívaných na bì�ných turistických mapách.

Zorientuj mapu a v terénu proka�, �e umí� pracovat na mapì s azimutem,
mìøítkem a vrstevnicemi.

III.G/3C Kihaøské práce
Vyrob tvrdou krabici vèetnì víka (napø. tubus, kartotéka) s plátìným

povrchem o obsahu nejménì 2 litry.
Návod najde� ve Vlèovníku nebo Obèasníku. Osobní radou ti rád pøispìje

Starý Vlk.

IV.P/1 Zdravovìda
Nemoci a úrazy � Popi� správný postup první pomoci u �oku, vysokých

horeèek, angíny, nachlazení, prudkých bolestí bøicha, prùjmu, bolestí zubù,
omrznutí popálenin, du�ení, cizím tìlesem, u�tknutí jedovatým hadem,
odstranìní klí�tìte, krvácení z nosu.

Pøedná�ku a �koleníèko na toto téma vám podají Maje� a Renèa.
❑
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Knihaøské práce: krabice s víkem (III.G/3C)

Vyrob tuhou papírovou krabici
vèetnì víka (napø. tubus, kartotéka)
s plátìným povrchem a o obsahu
minimálnì 2 litry.

Potøeby: nù�, nù�ky, jehla a nit,
pravítko, tu�ka, lepidlo, �tìtec, staré
noviny (jako podlo�ka), kartón
(tvrdý papír), plátno

Z kartónu vyøízni obdélník 32 ×
26 a 28,4 × 22,4. Pracuj peèlivì.
Zále�í jak na milimetrech, tak na
pravých úhlech.

Vyznaè pomocí pravítka a tu�ky
stìny krabice a víka, pracovním
no�em vyøízni zálo�ky (viz obr. 1).
Tupou stranou no�e nebo nù�ek
pøejeï podél pravítka po v�ech
místech ohybù. Kdy� místa ohybù
budou rovná a pøesná, práce pùjde
snadnìji.

Lícové strany víka i krabice natøi
lepidlem, potáhni plátnem a nechej
poøádnì zaschnout.

Odstøihni plátno okolo krabice
i víka. Plátna musí asi 2cm
pøesahovat. Pøesahující plátno natøi
lepidlem a zahni pøes okraj a opìt
nech zálo�ky krabice i víka. Pøípadnì
ob�ijte látku v místech boèního
spoje.

Pokud pracuje� pìèlivì, je tento
úkol lehký.

❑
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Setkání náèelníkù kmenù Woodcraftu

Vlk
20.10. 1999 se v Praze v domì na Senová�ném námìstí se�lo 18 náèelníkù

a zástupcù kmenù.
Jednání, které vedli se týkalo nejen akcí z leto�ního léta a podzimu, ale

náèelníci se zabývali i budoucností Ligy lesní moudrosti.
Náèelnictva z minulých ètyø let nebyly zrovna to nejlep�í co LLM potkalo a

tak nynìj�í náèelnictvo má základní problém sdìlit Woodcrafterùm, �e je
trochu jiného ra�ení. Jednotlivé kmeny se toti� nauèily starat se sami o sebe a
ne o ligu. Nìkomu se daøí lépe, nìkomu hùø.

Pár kmenù zaniklo a pár jich má jen 7 � 14 hlav, ale jsou i kmeny, které si
toto oznaèení zaslou�í. Jejich èlenská základna u� pøekroèila 100 èlenù (hle,
cíl pro nás).

Základní problém Ligy co týká provozu teï zrovna tkví v limitech
stanovených ministerstvem �kolství. Je�tì v tomto roce se poèítá s dìtskými
organizacemi s èlenskou základnou vìt�í ne� 500 èlenù. Od 1.1. 2000 u� je
limit 1000 èlenù a Liga lesní moudrosti má nyní jen 850 èlenù. Je tedy
nezbytné, aby kmeny mírnì doplnily svoje øady, jinak by mohly dojít
o zázemí a pomoc jak ze strany LLM, tak ze strany dotací od ministerstva, obcí
atd. pro øadové èleny to asi znamená problém s cenou tábora a s dotacemi na
inventáø (týpka, celty, výstroj atd.).

Pokud jste se doèetli a� sem, ptáte se mo�ná co dìlat dál. No, vìci se mají
tak, �e ná� kmen by 1.3. 2000 nemìl mít ménì ne� 60 èlenù a co dìlat dál si
povíme na zimním snìmu.

Zatím se náèelníci shodli na celoroèních poplatcích pro èleny LLM a
poplatky jsou oproti loòskému roku ni��í.

Poplatky LLM
Dìti do 16 let zaplatí 120Kè (v cenì není Bizoní Vítr a Totemová deska � lze
objednat za 80Kè)
Studenti, nezamìstnaní, dùchodci 200Kè základ (v cenì je Bizoní Vítr a
Totemová deska)
Pracující 300Kè základ (v cenì je Bizoní Vítr a Totemová deska)
Rodina 300Kè (v cenì je Bizoní Vítr a Totemová deska)
Kmenové poplatky k této èástce èiní 100Kè (nájem táboøi�tì, inventáø,
energie v klubovnì)
Podrobné vysvìtlení vám podá Starý Vlk a Petr.

Dále bylo dohodnuto dìní ligové na jarní mìsíce.
11.3. 2000 Probìhne v Brnì Valná hromada LLM
29.4. 2000 Vyrazí Sagamoøi na putování Velké ló�e
26.-28.5. 2000 se zúèastníme Velkého snìmu
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Ranní píseò Vlkù znìla v Polsku pod Kralickým Snì�níkem

28. -31.10. 1999
Medvìd

pøivítání v nás poznal vandráky a
ubytoval nás v srubu tìsnì pod
Zhoøelou.

  Zde na tomto místì bych chtìl
odboèit a vysvìtlit pojmy vandrák,
èundrák a tramp. Na toto téma jsme
mimochodem mìli druhý den bìhem
cesty velmi �ivou debatu. Vý�e
jmenované pojmy se toti� v dne�ní
dobì kastování na rùzné pøíslu�níky
armád, indiánù a já nevím èeho je�tì
pomalu vytrácejí. Slovo tramp
oznaèuje èlena osady kamarádù,

Nostalgie podzimu a Jeseníky je
dokonalá kombinace na relaxaci.
Proto jsem ani na chvilku nezaváhal,
kdy� mi Pe�a øekl, �e chystá výpravu
na Kralický Snì�ník a je�tì navíc
s pøechodem na polskou stranu.

Netradiènì ve ètvrtek ráno
spoleènì se svými syny, Pe�ou,
Barym a náèelníkem Brèomilem
nasedáme v Brnì do rychlíku Pradìd
s cílem Ramzová. Zaèátek akce
probíhá v poklidu, v�ichni kdo mìli
jet vlak stihli, ten jede kupodivu na
èas, Bary se chlubí svým novým
pasem a v�ichni ostatní zji��ují, �e
ani oni si jej nezapomnìli doma.
Prostì nezvyklý úvod na�ích výprav.
Ale to asi bude klid pøed bouøí.
Pìkné sluneèné poèasí nás vítá pøi
výstupu z vlaku na Ramzové. Chvilka
osvì�ení pøed cestou a ji� vyrá�íme
do kopcù. Podél polských hranic za
2 hodiny dorá�íme na horský hotel
Paprsek, kde se obìdem na 2 dny
louèíme s civilizací. Dal�í cesty nás
povedou neobydlenou èástí hor.
Pøed setmìním dorá�íme na
Zhoøelou, kde ze rozhodneme
pøespat. Mì trochu bolí hlava, proto
se hned ubytuji v kopulce a usínám.
Ostatní si jdou na kraji lesa je�tì
udìlat ohýnek. Av�ak není mi dáno
spát sladkým spánkem a� do rána.
Asi po hodince jsem vzbuzen a
musíme se stìhovat. Kraj  není
zdaleka tak opu�tìn, jak jsme
pøedpokládali. Místnímu hajnému
jsme toti� naru�ily jeho program, byl
se svými hosty na èekané. Nutno øíci,
�e po poèáteèním nevlídném

Mohutná 33,5m vysoká vì� na
Kralickém Snì�níku, která byla
zbourána v roce 1971.



- 6 -

kteøí tráví svùj volný èas na osadì, na
vandru nebo náv�tìvou spøátelených
osad pøi potla�ích. Døíve toto trochu
pronásledované hnutí bylo celkem
dobøe organizované, v dne�ní
chaotické dobì pomalu skomírá.
Vandrák je velice blízký pøíbuzný
trampa, není v�ak nikde organizován
a nemá svou pevnou základnu,
vandruje po kraji a obèas i zabrousí
pozván trampy na jejich potlachy.
Obì tyto skupiny mají rádi pøírodu,
umìjí se k ní chovat a ctí její zákony.
Jsou to klidní, pohodoví lidé.
Èundrák pro nì zní hanlivì a
oznaèuje èlovíèky putujících od
hospody k hospodì, od kempu ke
kempu, nezatì�ujíc se starostí
o pøírodu, jejich chování po�kozuje
obì døíve jmenované skupiny
v oèích veøejnosti. Toto odboèení
mìlo tedy za smysl pøipomenout
nám v�em, kteøí se v pøírodì
pohybujeme, �e svým chováním
neprezentujete jenom sebe. Nevím
jak pro koho, ale pro mì je nejvìt�ím
uznáním a zá�itkem na vandrování,
kdy� se mù�u pozdravit a pokecat
s lidmi stejného ra�ení, které
mnohdy vidím poprvé v �ivotì a toto
je, samozøejmì kromì poznávání
krásných míst v pøírodì, hlavní smysl
na�ich putování a táboøení. A proto

i hajný zpoèátku trochu nevrlí nás
nakonec ubytoval ve svém srubu.

V mìkké posteli, o které se mi
je�tì pøed chvílí nesnilo  se uklidòuji
ze �oku z probuzení a po chvíli opìt
usínám. Ráno nás opìt vítá sluníèko,
na vaøièi si udìláme snídani,
zabalíme vìci, uklidíme srub a v pùl
9, pøesnì podle domluvy
z pøedchozího veèera, pøedáváme
chatu hajnému. Poté se u� jako
pøátelé rozlouèíme a vydáváme na
dal�í cestu. Nejdøíve spadneme
trochu do údolí. Zde objevíme
potok, kde doplníme zásoby vody.
Mimochodem po celé 4 dny pijeme
vodu z potokù, tak jak je to zde
v Jeseníkách zvykem. Pak u� se
proplétáme serpentinami horské
silnièky vzhùru na pì�í pøechod
Kladské sedlo do Polska. Na
pøechodu kromì party dal�ích
vandrákù nikdo není, proto Barymu
nepøibude do pasu razítko. Po
spoleèném fotu vyrá�íme dále smìr
Niedzwezia jaskinia. Cesta vede stále
opu�tìnou krajinou s nádhernými
výhledy na vrcholky hor masívu
Kralického Snì�níku. Kolem poledne
dorá�íme k cíli na�í cesty. Jedná se
o nejvìt�í a nejhezèí jeskyni v Polsku,
která je souèástí Snie�nického parku
krajobrazoweho. V�ude kolem
silnièky jsou èistá a upravená
posezení zhotovená ze �típaných
polen, u ka�dého je mapa celé
oblasti a charakteristika daného
místa. Tìsnì pod jeskyní je zøídlo,
které tryská pomocí trubky nìkolika
proudy ven. Na jeskyních
zakupujeme lístky a hodinu èekání
vyplníme prohlídkou vstupní
expozice, která seznamuje
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náv�tìvníky z historií a
charakteristikou jeskynì. Poté se
vydáme s prùvodkyní do samotné
jeskynì. Aè ve výpravì tvoøíme
zlomek úèastníkù paní prùvodkynì
si okam�itì v�imne, �e jsme Èe�i a
zvlá�� nás pøivítá a i pøi odchodu
z jeskynì nám popøeje ��astnou
cestu. Vùbec celý personál zaji��ující
prohlídku jeskynì se k nám chová
mile a vstøícnì. Takové chování u�
neuplatòuje vùèi polským dìtem,
které zde jsou se �kolou na výletì. Ty
se toti� chovají jako by  byli
v Disneylandu a ne v chránìné
krajinné oblasti. Proto pan správce je
nechává vysbírat papírky, od
cukrovinek, které poházeli na terase
pøed správní budovou.

Jeskynì je jak jsem ji� psal
nejvìt�í polskou jeskyní. Byla
objevena pøi odkrývání
mramorového lomu. Zpøístupnìna je
pouze její èást ve vrchních patrech
v délce zhruba 700m od roku 1966.
Jinak bylo do dne�ní doby
prozkoumáno asi 4000 m chodeb ve
4 patrech. Pøi odkrývání pomìrnì
dosti vyzdobených dómù bylo
nalezeno spoustu kosterních
pozùstatkù jeskyních zvíøat, hlavnì
medvìdù - podle toho i název
jeskynì. V jeskyni je spoustu mís a
jezírek, bohu�el vzhledem k leto�ním
suchùm byli málokteré zaplnìny
vodou, co� ochudilo ráz jeskynì.
I pøesto, �e z krasu jsme zvyklí na
vìt�í a hezèí jeskynì náv�tìva této
byla zajímavá a pouèná. Po prohlídce
jeskynì se vracíme nazpìt ke zøídlu a
na benzínovém a lihovém vaøièi
zhotovujeme na pozdní obìd  rizoto.
Poté se vydáváme do kopcù na dal�í

cestu, abychom pod vrcholem
Kralického Snì�níku v oblasti
Marianských skal vybudovali svùj
druhý postupový tábor na cestì
k vrcholu. Veèer je�tì pøi teplém èaji
probìhne nad mapou krátká
expedièní porada a ji� za tmy
uleháme do kopulek. Noc probìhne
v klidu, �ádné stìhování se nekoná.
Ráno se probouzíme do mrazivého,
ale stále je�tì sluneèného poèasí.
Ranní písní pøivítáme východ slunce
a po snídani, bylo teplé kakao, se
vydáváme na vrchol Kralického
Snì�níku. Ranní slunce vystøídá
pomalu mrazivý vítr a na lysé
náhorní planinì je ji� docela zima.
Navíc se pøes vrchol pomalu
pøevalují mraky. Hranièní pøechod
tentokrát pøipomíná pouze cedule,
tak�e razítko do pasu opìt �ádné
nepøibude. Po chvíli rozhlí�ení se
vydáváme po na�í stranì dolù.
Nejdøíve tìsnì pod vrcholem se
napijeme z pramene Moravy a poté
se u zbytku bývalého horského



hotelu podíváme na so�ku Slùnìte.
A opìt se dostáváme za vítr do lesa.
Cestou potkáváme spoustu lidí po
jeskyni se opìt dostáváme do
civilizace a pod námi tu�íme
i �pivilizaci�. Do rekreaèní chaty
Návr�í dorazíme kolem poledne a
dopøejeme si bohatý obìd o nìkolika

chodech zakonèený pohárem.
Najezení, odpoèatí se vydáváme na
dal�í cestu. Kousek nad Starým
Mìstem pod Snì�níkem na louce u
lesa rozbijeme svùj tøetí bivak. Já
s Pavlem zùstáváme v táboøe ostatní
se jdou je�tì podívat po okolí na
armádní  bunkry zbudované zde
pøed 2. svìtovou válkou. Nad�ení se
vracejí za tmy nazpátek a v�ichni
uleháme ke spaní. Ráno si v poklidu
na ohni opeèeme buøty ke snídani,
zabalíme vìci a vydáváme se na
nádra�í do Starého Mìsta. Malá
lokálka nás odveze do Hanu�ovic a
zde pøestupujeme do pøeplnìného
rychlíku. V tìchto místech vìt�inou
své vyprávìní konèím, proto�e dále
ji� následuje jen nudná cesta vlakem
domù. Jen�e s Brèomilem a Barym
jsme se rozhodli si cestu zpøíjemnit.
Jeliko� rychlík byl opravdu
pøeplnìný a ostatní se nalézali na
druhé stranì vagónu Brèomil
vymyslel, �e postupnì pùjdem své
kamarády pozdravit a opìt se
vrátíme zpìt. Nutno øíci, �e ostatní
cestující byli fantastiètí a ani nám
nenadávali. Jenom se divili, �e
postupnì chodí èím dál vìt�í chlap.
Nakonec si na�í hru zahrála
i prùvodèí, proto�e chtìla vidìt mé
syny, se kterými jsem cestoval na
spoleènou jízdenku, tak�e jsem pro
nì musel jít opìt na druhou stranu
vagónu. V Olomouci se v�ak vlak
vylidnil a ve vlaku zaèala být nuda.

Vandr se povedl, za 4 dny jsme
pro�li celý masív Kralického
Snì�níku, vidìli spoustu zajímavých
vìcí a potkali nìkolik spøíznìných
du�í. A o tom, jak jsem ji� psal, celý
vandrování je.

❑
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VÝPRAVA NA ZTRACENÝ HRAD

12. - 14. 11. 1999
Brèomil

honitba bude odehrávat. Kdy� jsem
v jeho oèích uvidìl záblesk
nedùvìry, svìøil jsem se mu s tím, �e
k otázkám mì nevede nízká lidská
zvìdavost, ale obava o �ivoty mì
svìøených du�í. S pochopením se na
mì usmál a øekl, �e mé obavy chápe,
nebo�  i oni mají strach. Sami ze
sebe. Obèas se jim toti� stává, �e
místo zvìøe uloví kolegu.

Takto uklidnìni pokraèujeme
dále na neznámou zøíceninu hradu
Vildenberka. Pøesto�e je ztracen ve
zdej�í spleti ostro�en, kopcù a údolí,
nacházíme jej bez jakýchkoliv
problémù. Zeï se do dne�ních dnù
z nìj nezachovala �ádná, jen
obrovské vyvý�eniny s hlubokým
�íjovým pøíkopem, obehnané
vysokým valem. A v�ude velká
spousta sutì a cihel. Na bývalém
nádvoøí hrajeme spoustu her a na
ohni klohníme ra�nièí.

Zpìt k chatì se vracíme velkým
obloukem, který se nám vymkl
z ruky a my se ztratili. Dlouho jsme
bloudili zdej�í krajinou a� pojednou
se pøed námi vynoøil známý rybníèek
a byli jsme doma. Naveèer jsme si
v�ichni posedali kolem krbu, opekli
si buøtíky a preludovali na kytaru.

Zamraèené ráno nám nijak
neubírá na dobré náladì. Chvíli
soutì�íme, vyhodnocujeme
celovíkendovou hru (vyhrává ji
Katka Mráèková), pak hrajeme na
kytaru a v poledne se vracíme pøes
les do Vinièních �umic, odkud nás
odvá�í autobus do Brna.

S velkým rozhoøèením zji��uji, �e
aè celý kmen dopøedu vìdìl, kdy
bude výprava a kam, tak nikdo si
neudìlal volno, tudí� v�echna starost
s dìtmi, spadla na má bedra. Jakoby
naschvál, výpravy se zúèastòuje
nadprùmìrný poèet dìtí. Jedinými
posilami v této sklièující situaci jsou
Pif a Zvíøátko se Zdeòkem.

Autobusem ze starého nádra�í
bìhem necelé hodiny pøijí�díme na
místo urèení - do Vinièních �umic.
Cestou k chatì potkáváme jejím
majitelku Dá�u, od ní� ji máme na
tento víkend zapùjèenou. Dlouho
stoupáme do prudkého svahu, na
nìm� je vesnice rozlo�ena, pak
musíme kousek lesem a� na dlouhé
louky s rybníèkem, nad ním� se krèí
tøi stavení. To nejzadnìj�í je na�ím
útoèi�tìm.

S jásotem se dereme dovnitø.
Místnost je krásnì vytopena krbem,
nalézajícím se v koutì naproti
kuchyòskému báru. Zbytek koutu
zaplòuje kanape ve tvaru písmene L.
Pøed spaním se pokou�íme dìti
utahat v lese. Hrajeme nenároènou
noèní hru: �Pøijdi o oko, ani� bys
vìdìl jak.� Dìtem se hra moc líbila.

Druhý den nám pøijí�dìjí
neèekané posily. Sotva jsme do sebe
natlaèili dlabanec, sbalili si na rychlo
pingl a vypadli do lesa.

Hned na okraji lesa se dostáváme
do �tvanice myslivcù. Hrdinnì se
probojovávám k jejich nejvy��ímu
náèelníkovi a opatrnì se jej
vyptávám, kterým smìrem se
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Hrad Vildenberk
Jeho terénní pozùstatky lze

shlédnout na katastru Pozoøic -
Jezery na ji�ním okraji Drahanské
vrchoviny v okrese Vý�kov. Hrad
zaujímá strmou ostro�nu nad
soutokem Koválovického potoka
s drobnou vodoteèí, asi 60 m nad
dnem údolí. Základní rozvr�ení
dispozice je dvoudílné. Men�í
kosoúhlé pøedhradí a protáhlý zadní
hrad jsou od pøíjezdové plo�iny i od
sebe navzájem oddìleny mohutnými
�íjovými pøíkopy, z nich� druhý je 30
m �iroký a je�tì 9 - 12 m hluboký.
Celek o pøibli�né délce 210 m a
maximální �íøce 40 m dùslednì
obepíná pøíkop a val.

Na plochém povrchu pøedhradí
najdeme pouze jednu neurèitou
prohlubeò a nad terén nepatrnì
vytupuje devítimetrový úsek severní
obvodové zdi o síle 1,05 m. Je to
jediný, vedle líce zdiva na jz. stranì,
viditelný fragment intaktního zdiva
na lokalitì pokryté su�ovými závaly.

Vlastní hrad má znaènì protáhlý
pùdorys o délce 137 m, �íøka kolísá
mezi 21 m v èele a 37 m na konci. Za
�íjovým pøíkopem je men�í plo�ina
pøecházející ve vyvý�enou akropoli

o délce 20 m a �íøce 8 - 11 m, a
s nápadnou koncentrací kamenoci-
helné destrukce. Patrné prohlubnì a
jámy pøedstavují nejspí�e stopy
amatérských kopáèù. Je
pravdìpodobné, �e vnitøní hrad byl
stavebnì rozdìlen na dvì èásti.
Nejhlub�í prohlubeò na plo�e
nìkdej�ího nádvoøí mù�e být stopou
po studni.

Stavebníkem tohoto mohutného
hradu (ve své dobì snad byl
i nejvìt�ím �lechtickým sídlem na
Moravì), byl nejspí�e Pùta I.
z Vildenberka, který se po nìm
poprvé pí�e v prosinci roku 1318.
Pùtovi potomci (Pùta �aclar
z Vildenberka s bratry Pùtou a Janem
z Vildenberka) roku 1371 prodávají
hrad a pomìrnì rozlehlé panství
markrabìti Janu Jindøichovi, jeho�
vìènì zadlu�ený syn Jo�t ho na
pøelomu století po èástech
rozprodává. Rozdrobením panství se
udr�ování hradu stalo ekonomicky
neúnosným, a tak byl opu�tìn. Úplný
zánik pøi�el nejspí�e za válek mezi
markrabaty Prokopem a Jo�tem,
proto�e v r. 1402 byl ji� ve
zøíceninách.

❑
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Origami II.

Tento díl ponìkud vyboèuje
z pøipravované øady, av�ak blí�ící se
svátky vánoèní leckterého z vás jistì
postaví pøed problém do èeho
zabalit kamarádovi, nebo kamarádce
dáreèek. Tento díl se vám pokusí
tro�ku napomoci. I nìkterého
z obdarovaných  rodièù jistì potì�í
vlastoruènì vyrobená krabièka.

Návod na stavbu:
1. Ètverec papíru pøehneme na

obdélník.
2. Z obdélníku vytvoøíme trojúhelník

podle èar. Pravý roh pøehneme
nahoru, levý dolù.

3. Základnu trojúhelníka rozevøeme
ve smìru �ipek a� vznikne ètverec.

4. Boèní rohy pøehneme podle èar a
�ipek.

5. Pøehneme dolní pravý a levý roh
tam i zpìt, vyznaèíme
trojúhelníky.

6. Vyznaèené rohy rozlo�íme, toté�
provedeme na opaèné stranì.
Skládaèku pøelo�íme uprostøed
podle svislé èáry. Toté� udìláme
z druhé strany.

7. Horní boèní cípy pøelo�íme podle
èar a �ipek, toté� udìláme na
opaèné stranì.

8. Skládanku pøehneme tam i zpìt
podle pøeru�ovaných èar, a tím
vyznaèíme pøehyby.

9. Boèní cípy rozevøeme a skládaèku
vytvarujeme.

Dle Drápkových podkladù pøipravil
Petr.

❑
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