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TVOŘENÍ ROVERING

PUKEC – NEMYSLI A VYSTŘEL
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POTŘEBY: 
 dřevěné latě o rozměru 3 × 1,5 cm (buk hodně vydrží)
  deska s klouzavým povrchem (sololak, HDF či robustnější a trvanlivější 
lamino desky) o rozměrech 60 × 35 cm
 vruty na sešroubování kostry – 6 ks (3,5 cm Ø 3) 
 vruty na přichycení desky – 14 ks (1,5 cm Ø 3)
 klobouková guma ze švadlenky 1 m (Ø 3 mm)
  10× dřevěné puky (koupit nebo nařezat větev Ø 4 cm a výšku 1,2 cm, 
plochy obrousit smirkovým papírem)

 trochu lepidla na dřevo (Herkules…)
 dle libosti lak, olej na dřevo či barvy
  nářadí – vrtačka, vrtáky (2 mm předvrtání, 5 mm zahloubení, 3 mm 
na gumičky), pila, smirkový papír

1  Nařežte si latě na mantinely (2 ks 57 cm, 2 ks 35 cm) a střední lať 
s brankou (1 ks 32 cm). Doprostřed střední latě vyřízněte branku ši-
rokou 5 cm a vysokou 1,5 cm. Všechny latě obruste, ať jsou příjemné 
na dotek a zmizí všechny hrany.

2  Na rovné ploše poskládejte mantinely, středovou lať s brankou a se-
šroubujte. Nejprve vše předvrtejte a zahlubte hlavy vrutů. Chcete-li, 
mantinely nalakujte či nabarvěte.

3  Kostru obraťte vzhůru nohama, abyste k ní mohli přilepit a přišrou-
bovat desku. Připravte desku na zahloubení hlav vrutů. Naneste 
lepidlo na spodek kostry, desku přiložte a přišroubujte všemi čtrnácti 
vruty. Přebytečné lepidlo setřete.

4  Po zaschnutí vyvrtejte do postraních mantinelů dírky (Ø 3–3,5 mm) 
na gumičky ve vzdálenosti 10 cm od zadních mantinelů v polovině 
výšky puku (tj. 0,5 cm nad deskou). Větším vrtákem zahlubte díry, 
aby se schoval uzlík. Natáhněte gumičky, zajistěte uzlíkem. Napněte 
tak, aby se vám dobře hrálo.

5  Najděte soupeře! Připravte si každý pět puků na svou stranu a už to 
lítá! Katapultujte všechny puky skrze branku na soupeřovu stranu. 
Kdo nemá nic, vítězí!

Video ukázka hry, fotografie, e-shop a více podrobností na www.pukec.cz.

Pukec je živá stolní hra pro dva hráče. Základem je hrací deska s gumičkou na obou stranách 
a 10 herních žetonů – puků. Cílem je gumičkou nastřílet všechny svoje puky na soupeřovu 
stranu. Háček je v tom, že soupeř se snaží o totéž! Vyhrává ten, kdo je rychlejší, přesnější a má 
pevné nervy. Zábava na pět minut, nebo také na hodiny.
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