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Milí mladí přátelé, naše encyklope-
die her pokračuje již šestým dílem, 
ale tentokrát to nebudou tipy na kla-
sické „táborové“ hry, ale spíše vám 
chci ukázat různé doplňky, které 
můžete využít při svých hrátkách 
na zahradě či v parku, nebo v pří-
rodě. Myslím, že zavření jsme byli 
hodně dlouho, tak pojďme skuteč-
ně co nejvíce času trávit venku. Tře-
ba vám k tomu následující tipy na 
hry dopomohou. Většinu je třeba 
zakoupit, ale pokud jste kutilové, 
spousta věcí lze vyrobit i ruč-
ně. Anebo, každý má někdy 
narozeniny nebo svátek, tak 
pokud vás některá hra zau-
jme, zkuste poprosit rodiče.

KROKET / FOTBAL KROKET

Palice, pomocí nichž se snažíme 
dopravit dřevěné koule skrz vytyče-
né branky až do cíle a stejnou cestou 
zase zpátky na start. Zábavu a soutě-
živost ještě umocňuje to, že při střetu 
s koulí soupeře ji navíc můžete odpálit 
(kroketovat), kam až jen svedete. Ale pozor 
nesmíte projet jinou brankou, než kam právě 
míříte – v opačném případě se musíte vrátit 
o jednu branku zpět. Kromě klasického kro-
ketu se můžeme setkat také s alternativou 
fotbalového kroketu, kde na místo palic po-
užíváte vlastní nohy a kopete do míče za úče-
lem projetí jednotlivých vytyčených branek.

FANDANGO

Hodně akční hra, kterou hrajte raději bez 
maminek. Jedná se o tyč, která je z jednoho 
konce omotána měkkým povrchem – v pří-
padě vlastní výroby je možné použít napří-
klad molitan. Pomocí takto upravené tyče 

ENCYKLOPEDIE HER 
hry na zahradu

PETANQUE

Tuto francouzskou společenskou hru 
snad není třeba blíže představovat. Kdo svo-
ji kouli hodí nejblíže k tzv. prasátku (malá 
dřevěná kulička), získává bod a hraje se další 
kolo.

FACEBOOK KAMÍNKY

Pokud se mezi vámi najdou i borci, kteří 
rádi tvoří a zároveň cestují a poznávají nová 
místa, facebook kamínky jsou pro vás dob-
rou volbou. Vytvořte si svůj vlastní kámen/
kamínek a napište na něj poštovní směrovací 
číslo. Zkuste ho pak umístit na nějaké zajíma-
vé místo, kde ho může někdo najít a trans-
portovat na jiné místo. Na internetu pak mů-
žete sledovat, kam až váš kamínek doputuje.

BABYLONSKÁ VĚŽ / KAMENNÝ 
OBLOUK

Jsme opět u kamenů. Tentokráte 
si zkuste zahrát na architekty či sta-
vitele a za pomoci různých kamenů 
postavte co největší věž. Nebo jste 
natolik zruční, že se vám podaří vy-
tvořit kamenný oblouk?

Při svých hrátkách na zahradě 
rozhodně nezapomínejte na dvě 

bezva činnosti – lezení po stromech 
a stanování. I pokud nejste vyznavači 

přespávání venku, poslouží stan (kla-
sický koupený nebo vyrobený z plachty) 

jako útočiště pro různé další hry nebo pro-
stě jako váš venkovní „azyl“.

Hezké červnové dny 
a sportu zdar

Petr Lukeš
můžete bezpečně bojovat s kamarádem, ale 
opravdové grády dostává hra teprve, když 
najdete například spadlý strom či nějakou 

jinou přírodní kladi-
nu a snažíte se z ní za 
pomocí tyče soupeře 
shodit.

KUBB / MÖLKKY

Výborné dřevěné 
hry, jejíchž pořízením 
rozhodně neprohlou-
píte. Kromě samotné 
zábavy při hře trénu-
jete také koncentraci 
a samozřejmě házení 
na přesnost.
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