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Co zpívala Majdalenka 
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Na Kopøivišti, našem oblíbeném táboøišti 
mezi Voltýøovskou zátokou a tvrzí 

Holešice, jsme se pravidelnì utkávali 
s tvrzany ve høe nohomíèové. No, utkávali, 

dostávali jsme na frak, protože tvrzani 
témìø nic jiného, než prohánìní mièudy 
nedìlali, zatímco my ovládali nanejvýš 

paddleball neboli lodní hru s míèem.
Jen jednou jsme se nedopracovali k prohøe. 

Jednak jsem slíbil, že pokud naši 
reprezentanti vyhrají, obdrží dort vyrobený 

z celého jednoho umyvadla pudinku, 
marmelády a piškotù, jednak zbrojíø 

Drvoštìp k demoralizaci 
soupeøe pøipravil bombu 

ze šumáku a citronové š�ávy.
Naše mužstvo se snažilo, roztleskávaèi 

poskakovali a obecenstvo jeèelo. 
V druhém poloèase byl stav neobvykle 

pøíznivý 1:1 a Drvoštìp se rozhodl 
zasáhnout. Zatímco náš útok šel po 

tvrzanském gólmanovi, Drvoštìp napøáhl 
ruku s bombou, mrštil a trefil. Nikoli však 
branku nebo dokonce brankáøe, ale našeho 

Molekulu, který se chystal vyfotit 
památeèný gól. Gól nepadl, snímek byl 

zkažený, Molekula naštvaný a Drvoštìp 
zdìšený, ale alespoò jsme neprohráli.  

A že jsme se nechtìli dennì pøesvìdèovat, 
že kopanou neumíme, postavili jsme si 

radìji ruský kuželník.

DVA ROKY PRÁZDNIN
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1. Vzhùru na palubu,  dálky 

    Vítr u� pøíhodný vane nám. 

    Tajemné 

    tvým domovem bude oceán. 

 

R:  lanoví  plachty  vítr    

     �ene  lod¡ v �irou  dál, 

     kolébá boky  

 

     jak by si s ní jenom hrál. 

     Posádku ani �kuner neleká 

                  ni uragán,

      

   pøíletem kormo  rán. 

2. Ná� ostrov vzdálený, z vln se  

     vynoøí

     z pøíboje snù na�ich, pustý kraj 

     zátoku písèitou úsvit odhalí,

     háj palem, útesy bílých skal. 

R: Pøíd¡ krájí vlny i tvùj èas,

     srdce tvé tluèe ráznì,

     nástrahy moøe, nebezpeèí,

     s pøáteli zvládne� v�dy snáz.

     V pøátelství najde� pevnou hráz, 

     zbaví tì smutku, báznì, 

     zítra a� na�e cesta skonèí, 

     stane� se jedním z nás. 

Ami G

 F V G Ami

F G Ami

 Dmi Ami 

Dmi  E 

  Dmi E Ami

Na táboøe bychom museli zajít do 
nìkteré bowlingové herny, zaplatit 
si dráhu a s posádkou sehrát zápas.

Radìji vás seznámíme s kuželkovými 
variantami nevyžadujícími dokonalé 

technické vybavení a proto vhodnými na 
plácek za klubovnou nebo na táboøišti. 

Nejen, že nebudete muset platit vstupné, 
ale pøi troše šikovnosti ani za vybavení, 

protože si je poøídíte sami. 
V Èeské republice sice kuželkáøské 

sporty patøí mezi tzv. malé, ale protože 
mají dlouhou tradici, mùžeme 

se chlubit vítìzstvími na svìtových 
a evropských mistrovstvích.

Vyrobte si vlastní kuželky (Slováci øíkají 
„kolky“) a do programu zaøaïte turnaje. 
Nakroèíte tak k získání odborky a nìkdo 

možná i mezinárodních vavøínù.

Bowling má tak nároèné 
technické podmínky, že ho lze 

hrát jen na dokonalé dráze. 

Karel Èernoch

Ami volají. 

pøíbìhy na nás teï

bouøe 

èekají,

nadouvá,

plachetnice,

 pøítomnost zemì oznámí nám

Je èas pøípravy na letní tábory, ke které 
vedle oprav lodí a výbìru tras patøí 
i pøíprava programu a výbìr neotøelých 
her a sportovních klání.
Je to pøíležitost k plnìní odborky 
SPORTOVEC/SPORTOVKYNÌ.  
Nabízíme vám kuželky, jednu z 
nejstarších her, která se prokazatelnì hrála 
už pøed ètyømi tisíci lety.
Kdysi bylo hømìní pokládáno za projev 
nudy bohù a její pøekonávání porážením 
kuželek.
Kuželky hrávali žoldnéøi tøicetileté války 
a za bezvìtøí i námoøníci objevitelských   
a korzárských lodí. Jako kuželky 
posloužily døevìné špalky porážené 
dìlovými koulemi.
Kuželky se vyvinuly v nejménì ètyøi 
samostatné sportovní disciplíny, z nichž 
je dnes nejznámìjší bowling.
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SPORTOVEC/SPORTOVKYNÌ

Doka� to

Pøipravím pro svùj oddíl akci, kdy si všichni budou moct 
vyzkoušet pøimìøenou formou „mùj sport“. Pøedstavím pravidla
„mého sportu“.
UKA� SE

Pøipravím/zajistím pro oddíl vyzkoušení nového nebo neobvyklého
 sportu. Seznámím všechny s pravidly a s jeho pùvodem.

V obchodech se sportovním zbožím lze koupit soupravu døevìných 
kuželek s koulí a závìsným zaøízením, v hraèkáøství kuželky 

plastové. Zkuste pøispìt k ozdravìní životního prostøedí tím, že si 
vyrobíte kuželky z použitých PET lahví naplnìných vodou nebo 

pískem a zavìšeného starého gumového míèe naplnìného pískem 
nebo sádrou. Prodloužíte tak životnost materiálu, 

který by skonèil ve spalovnì, na skládce nebo dokonce 
v zažívacím traktu ohrožených živoèichù. 

Ku�elky

se u nás hrají mnohem déle. Ke každé vodácké hospodì 
kdysi patøíval vedle kytarohraní i krytý kuželník. Devìt kuželek rozestavìných do 

ètverce se poráží døevìnou koulí bez otvorù na prsty. 
Pøi hodu se musí koule valit již pøed vstupem na vlastní dráhu.

Hráèi se støídají po dohodnutém poètu hodù (až 50) a sèítají sražené kuželky.
Polovina hodù se hraje „do plných“, tj. po každém hodu se postaví všech devìt kuželek, 

polovina hodù „na dorážku“, tj. staví se jen kuželky v pøedchozím hodu neporažené.

Ruské ku�elky

se hrají se závìsnou koulí, která se vypouští tak, aby 
porážela kuželky až pøi pohybu smìrem k hráèi (nesmí se 
dotknout závìsné „šibenice“). Po každém kyvu se musí 
chytit,  aby pøi návratu další kuželky neporážela. 
Ostatních pravidel je tolik, že je nutno se vždy na nich 
dohodnout. Mùže se hrát na tøi hody „do plných“,  na tøi 
hody „na dorážku“, na poèet bodù 
(kupø. jednotlivá kuželka 1 bod, øada tøí kuželek  5 bodù,  
øada s králem 7 bodù, samotný král 10 bodù).
Pøestože se v ruských kuželkách nehraje mistrovství ani 
liga, jsou velice oblíbené. Cvièí motoriku ruky i prostorovou 
pøedstavivost a nepotøebují velký herní prostor.  

Finské ku�elky

Na bøezích finských jezer nerostou tvrdé duby nebo 
borovice, ale snadno zpracovatelné bøízy. Finské kuželky 
mölkky proto mají podobu  dvanácti 150 mm dlouhých 

okolíkù o prùmìru 55 mm seøíznutých pod úhlem 45
a oèíslovaných. K házení se nepoužívá koule, 
ale kolík o stejném prùmìru a délce 225 mm. 
Na zaèátku hry se mölkky staví v rovném terénu 
tìsnì vedle sebe, pozdìji je rozhodèí staví vždy tam, 
kde se po zásahu zastavily.
Hráèi nebo družstva se støídají a sèítají si body podle èísel na sražených mölkkách, kolík 
se  hází se ze vzdálenosti 3–4 m spodním obloukem, ruka s kolíkem nesmí pøevýšit pas.
Úèelem hry je dosáhnout 50 bodù, ale pozor! Limit 50 se musí dodržet pøesnì, pøi jeho 
pøekroèení se poèet dosažených bodù okamžitì snižuje na 25 a hra pokraèuje.
Sražení velkého poètu kuželek proto nemusí být zárukou vítìzství.

Další krok hryVýchozí stav
Vezmi bøízu, pilku a silnìjší fix
a za hodinku hrajete mölky.

Bowling

je halový sport, který se hraje na pevné bowlingové dráze 
na deset kuželek, které se srážejí speciálními koulemi 

s charakteristickými otvory pro snazší uchopení. Koule se zpravidla 
s rozmachem házejí na dráhu. Hraje se na deset kol, ve kterých se 
poèítají sražené kuželky, každé kolo mùže mít dva hody. Pøi høe se 
hráèi v každém kole støídají a porovnávají své výsledky. Celkové 

poøadí hráèù se urèuje po desátém kole podle celkového 
poètu sražených kuželek.
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