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Fakíra to nebolí a v Titanicu 
s tebou rodi e ur it  nevydrží 
Tak do iQparku v Liberci se musím zase 
brzy vrátit. A vyrazit byste sem m li i vy, 
protože tady vás to bude bavit. Brácha m
sice vyd sil už u vchodu, když jsem najed-
nou uvid la jeho hlavu bez t la na míse 
s ovocem. Jasn , šlo jen o optický klam, ale 
v první chvíli jsem se vážn  lekla. Pak jsme 
šli do Hv zdného tunelu, kde je taková hu-
bená lávka a nebe plné hv zd. Hýbe se to, 

ale dote  nevím, jestli ta lávka nebo hv zdy.
Nejvíc ze všeho se nám ale líbil Titanic. Jestli 
jste vid li ten  lm, tak tady zjistíte, jaké to je, 
když jde lo  ke dnu. Celá kajuta je nahnu-
tá, sice se v bec nehýbe, ale stát v klidu tam 
prost  nejde. Natož si sednout na židli nebo 
položit n co na st l. Mamka jen nakoukla a za-
motala se jí hlava, ale my s bráchou jsme se 
tam vrátili n kolikrát. Zkusili jsme se zachránit 
i „únikovým východem“ – to plazení nám šlo. 
Na Fakírovo lože jsem se nejd ív bála. Vojta 
si tam hnedka lehl a bylo to v pohod . Jak je 
t ch h ebík  hodn , v bec to nebolí. M žu
to potvrdit, protože jsem se nakonec nechala 
p esv d it a šla do toho také. Vlastn  to byla 
celkem p íjemná masáž. 

Vyzkoušeli jsme snad všechno, co tu mají, 
a že toho v t ch ty ech pa trech je fakt dost. 
Já chci ale ješt  jednou zkusit termokame-
ru, Vesmírnou váhu a hlavn  taky 
víkendovou Science Show, kte-
rou d lají lekto i. Jsou ne-
skute n  vtipní, když 
komentují ty blesky, 
výbuchy nebo po-
kus, p i n mž 
vám zapalují 
vodík na dlani. 
Kdyby takoví 
byli i naši u itelé 
fyziky, to bych brala. 
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Bang! na tebe, Mirku Dušíne!
Karetní hru BANG! jistě nemusíme dlouze představovat - je už dlouhá léta hitem nejen 
mezi skauty. Jde v ní nejen o taktiku, ale i o náhodu. Především ale o opravdu skvělou 
zábavu. Pokud Bang! neznáš, mrkni na Teepka (teepek.cz/bang) a přečti si naši recenzi.

Víš ale, že si můžeš vytvořit vlastní karty? Zkus to, je to velice jednoduché.

Tak mrkni na Teepka - Tvoje místo na netu!
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1. Jdi na web www.bang.cz.
2. V horní liště najdi odkaz B!CG a klikni na něj.
3. Vyber si z nabídky, kterou kartu bys rád (na výběr je 
 jak postava, tak karty funkcí -  modré, béžové i zelené).
4. U postavy si napiš jméno, popiš speciální dovednosti 
 své postavy a nahraj fotku.
5. U speciálních karet ještě určíš jejich funkci a hodnotu.
6. Fotku doporučujeme předtím upravit - minimálně 
 na rozměr 1:1, můžeš jí dát ale i historický nádech.
7. Dej OK, vygeneruje se ti nová karta.
8. Ulož ji, vytiskni, vystřihni a slep…
9. ...a hotovo! 
10. Poslední bod je dobrovolný - jdi na Teepka (teepek.

cz/galeriekaret) a přidej svou povedenou kartu do 
našeho společného alba. Pochlub se a podívej 
se, jak se karta povedla ostatním.

Pokud by sis nevěděl rady, můžeš se optat na 
Teepkovi. Protože právě proto tu Teepek.cz je 
- aby ti přinášel tipy na zajímavé weby, 
nápady na schůzku a pomáhal, kdy to jde.

Cross Road of Culture je aktivita, která propaguje kulturní výměnu a umožňuje účastníkům získat více respektu k jiným kulturám. Během tohoto programu se také organizátoři pokusí u účastníků prohloubit porozu-mění Japonsku od tradiční kultury po současnou pop kulturu.

www.teepek.cz


