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Máte rádi při hrách takové to domácí 
lenošivé pohodlíčko? Tak na něj 
zapomeňte. S touhle originální 
českou hrou jdeme ven!
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Na první pohled vypadá jako 
klasická deskovka, ale je to 
hra do přírody. Vlastně jde 

o scénář a rekvizity pro venkovní bo-
jovku pro děti od čtyř let. Krabice by 
se neměla dostat dětem do ruky dřív 
než při vlastní hře, protože by jim to 
mohlo pokazit herní zážitek. 

Co skrývá?
V balení najdete deset kartonových 
tabulek s namalovaným příběhem 
loupežníka Divouse, deset očíslova-
ných kartiček, na které si dopíšete 
konkrétní úkoly bojovky, provázek 
a krepový papír na výrobu fáborků, 
které vyznačí trasu bojovky. Dále 
jsou zde pravidla hry a napsaný  
příběh. Samotná krabice pak může 
posloužit jako truhla na uložení  

Domysli sám
Hra má sice jasný scénář, ale zároveň 
dává velkou volnost tomu, kdo ji při-
pravuje. Konkrétní úkoly na stanovi-
štích se totiž určují individuálně. Ně-
kdo děti nechá zacvičit, někdo jim dá 
určovat druhy rostlin, někdo jim před-
loží slovní hádanku. V ideálním přípa-
dě by úkol měl vést k nalezení dalšího 
stanoviště, případně samotného po-

kladu. Podobné je to s tabulkami 
s příběhem. Existuje sice pře-

depsaný příběh od tvůrců hry, 
ale i samy děti mohou příběh 
vymýšlet podle své fantazie. 
A konečně i samotný obsah 
pokladu je velmi individuální. 
Můžete do truhly dětem ulo-

žit lízátka, čokoládové dukáty, 
hračky nebo cokoliv vás napadne.

Zábavná a krásná
Hra bude zábavná tak, jak si ji sami 
připravíte. Co dostáváte k dispozici, je 
profesionálně zpracované a krásně na-
malované. Jedinou nevýhodou je, že 
ji nelze hrát se stejnou skupinou dětí 
opakovaně. Ovšem tvůrci slibují, že 
her do přírody z jejich dílny bude 
přibývat. Divous stojí 460 Kč. 

pokladu. Přestože vše potřebné nalez-
nete v balení, hodně záleží na tom, kdo 
hru pro děti bude připravovat. Pokud 
půjde o kreativního hračičku, bude zá-
žitek pro děti jistě nezapomenutelný.

Do lesa
Připravovat hru by měl někdo dospělý 
nebo starší dítě a rozhodně by u přípra-
vy neměli být samotní dětští hráči. Jako 
herní území lze využít i větší zahradu, 
ale ideálně by to měl být les. Po území 
se rozmístí deset stanovišť, na nichž  
se rozmístí tabulky s příběhem a kartič-
ky s úkoly. Na konci trasy se ukryje 
poklad.  Děti pak obrážejí jednotlivá 
stanoviště, plní úkoly a krok za krokem 
se dostávají až k truhle s pokladem. Ta 
by pro lepší zážitek měla být zakopána 
v zemi.

DIVOUSE
ZA POKLADEM LOUPEŽNÍKA

Házedlo ZETA

Tohle házecí letadlo je ideální mode-
lem pro začínající modeláře, protože 
jeho sestavení je mimořádně jednodu-
ché, skvěle létá i v rukou amatéra, stojí 
necelé tři stovky a má pověst nezniči-
telnosti. O tu se stará materiál, z něhož 
je model vylisován, což je pěnový poly-
propylen. Je lehký, pevný a pružný, tak-
že letoun hravě zvládá všemožné pády. 

Jediným slabým místem, na které je  
třeba dávat pozor, je ocasní kormidlo. 
Letoun má rozpětí 500 mm, délku 
495 mm a hmotnost 45 g. Sestavení 
spočívá pouze ve vsunutí křídla a smě-
rovky do otvorů v trupu. Vyvážení mo-
delu pak lze doladit posunem zátěžové 
kuličky pod kabinou, kterou je možné 
sejmout. Házení zvládne i malé dítě. 

ZETA se ve vzduchu pohybuje ladným 
klouzavým letem. V balení navíc najde-
te dva papírové modely házedel a ak-
tuálně se můžete i zapojit do soutěže 
v nejdelším letu ZETOU o RC soupravu. 

LAMAX X8.1 SIRIUS
OUTDOOROVÁ KAMERA DO KAŽDÉ KAPSY!

SHRNUTÍ

Házedlo, které potěší amatéra 
i zkušeného modeláře. 
Výrobce: Pelikán Daniel

V redakci nám Lamax X8.1 Sirius uděla-
la velkou radost. Kombinuje přívětivou 

cenu kolem 3500 Kč s vysokou odol-
ností proti nárazu a vlhkosti a s prů-
měrnou kvalitou záznamu. Čím ale 
skutečně předčí konkurenci je množ-
ství držáků a vybavení, které v ba-

lení dostanete. Doslova od rozbalení 
můžete kameru připnout kamkoliv – 
od vlastní hlavy až po auto, kolo, skate-
board nebo kajak. K dispozici je dokon-
ce žlutý plovák bránící utopení kamery 

při hrátkách ve vodě. Lepším výstupům 
pomáhá elektronická stabilizace obra-
zu (eliminuje především drobné vib-
race, například třes rukou). Snadné 
ovládání na zadním displeji umožní 
prakticky okamžitě natáčet v jednom 
z dostupných formátů. Plné 4K rozli-
šení je pouze prokládané a zvládne 
maximálně 24 snímků za sekundu, 
u 1080p je to však již 60 a 30 sním-
ků a při snížení na 720p se dostanete 
na skvělých 120 a 60 snímků za sekun-
du. Na jedno nabití dokáže Sirius na-
hrávat kolem 90 minut. Kvalita obrazu 
sice není špičková, ale to dá se částeč-
ně dohnat v softwarové střižně.
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Skvělá „bojovka do přírody“ 
s vtipným příběhem. 
Výrobce: www.hrydoprirody.cz

SHRNUTÍ

Cenově dostupná akční kamera se stabilizací obrazu a se 
spoustou  vybavení. Ideální pro adrenalinové sportovce!

Výrobce: Lamax
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