Dvanáctero trpaslíků
Hra pro děti z Prahy 12 i odjinud.
Připravil pro vás Otta a Losos, obrázky namaloval Martin Štěpán (Cecil).
Trpasíků je dvanáct. Jeden někde bloudí a ty jej můžeš najít. Pospěš si, už bloudí dlouho. Pošli mi jména
jedenácti a já ti poradím dvanáctého. Kdo najde dvanáctku, dostane poštou opravdový diplom.
Pravidla:
Úkolem je najít jedenáct kartiček A5 s obrázky a jmény trpaslíků. Co kartička, to trpaslík. Na kartičce z
druhé strany je vždycky nějaký úkol. To abyste se nenudili. Bude jen na vás, jestli úkol splníte. Do celkové
hry potřebujete jenom ta jména. Trpaslíci jsou na třech místech v okolí, kam si chodíme hrát s oddílem
Šťovík. Není to tedy hra na jedno odpoledne. Počítáme s tím, že většina z vás půjde s rodiči. Až budete mít
jedenáct jmen, pošlete je mailem na klub@chdk.cz. Poté dostanete podrobnosti, kde hledat dvanáctku.
Dvanáctým jménem hra končí a vy můžete dostat diplom. Dáte-li nám na sebe poštovní adresu pošleme vám
diplom na tvrdém papíře Českou poštou. Diplom můžete také obdržet mailem a vytisknout si ho sami.
Kdo hru přeruší, třeba že najde jen několik trpaslíků, může dostat mailem omalovánky těch, které našel.
Jak hrát:
Jsou 3 místa a je jen na vás, kde začnete:
· Stáhněte si pdf soubory
o Trpaslíci v Komořanech u soutoku
o Trpaslíci v Modřanské rokli
o Trpaslíci v okolí letiště Točná
· Zde najdete mapu se zakreslenými očíslovanými body (skrýšemi). Na dalších stránkách jsou
očíslované fotky skrýší a na poslední stránce GPS souřadnice.
· Navigace není nutná, skrýše trpaslíků je možné nalézt i jen podle fotek. To máme vyzkoušené,
potřebujete ale vědět, kde jste. Trpaslíci mohou být v listí, pařezech, pod kůrou anebo třeba na
stromě (není nutné lézt na strom).
· Po nalezení trpasíka si zapište jeho jméno a zkuste splnit nějaký úkol. Pak vše schovejte, tak jak to
bylo a můžete hledat dalšího.
· Jména nalezených trpaslíků pošlete na klub@chdk.cz. Buď všech jedenáct a dostanete obratem
(skoro obratem) dvanáctku anebo to, co máte a dostanete omalovánky.
· Až naleznete dvanáctého trpaslíka, pošlete jeho jméno se svou poštovní adresou na klub@chdk.cz.
· Obdržíte poštou papírový diplom. Bez poštovní adresy obdržíte diplom mailem k vytištění.
· Případné dotazy na 60234808 (SMS, WhatsApp anebo volejte).
· Nahlášení trpaslíka, který není ve své skrýši (opravdu jej nemůžete najít) na klub@chdk.cz anebo též
SMS, WhatsApp na 602348808.
· Tip pro navigaci z mapy.cz: otevřete mapy.cz a vpravo do hledání zkopírujte najednou souřadnice
z jedné lokality. Takto lze zadat max 7 souřadnic:
Souřadnice Modřanská rokle
1. N50° 00.113' E14° 26.741'
2. N50° 00.128' E14° 27.040'
3. N50° 00.136' E14° 26.973'
Souřadnice okolí letiště
4. N49° 59.325' E14° 25.947'
6. N49° 59.690' E14° 25.631'
7. N49° 59.558' E14° 25.748'
8. N49° 59.557' E14° 25.653'
9. N49° 59.378' E14° 25.930'
Souřadnice Komořany
5. N49° 59.459' E14° 24.086'
10. N49° 59.403' E14° 24.065'
11. N49° 59.626' E14° 24.525'

