
Papírové koule
Často pomůckou při různých hrách v oddíle jsou papírové koule a protože výroba papírových koulí
pro oddíl je vaším padesátkovým úkolem a všeobecně činností užitečnou, ale většinou ne příliš
dobře dělanou, pokusím se zde sepsat návod, jak nejlépe takovou kouli vyrobit. 

Na výrobu papírové koule potřebujete noviny nebo časopisy (pokud možno staré a už přečtené),
můžete použít i různé reklamní letáky házené v tunách do všech schránek, čímž těmto materiálům
dodáte alespoň trochu užitečnosti. Dále pak tenký a pevný provázek, běžný umělohmotný provázek
prodávaný v nejrůznějších barvách je zcela vyhovující a vhodný.   Nesporné výhody, například větší
ekologičnost,  ale  i  nevýhody (menší  trvanlivost)  má provázek z přírodního materiálu,  zpravidla
jutový. Dále nůžky nebo nůž na odstřihnutí provázku a můžete začít s výrobou.

Na  jednu  kouli  potřebujete  množství  papíru  odpovídající  zhruba  dvěma  až  dvěma  a  půl
dvoustranám běžných  novin  (u  jiného  materiálu  je  potřeba  vyzkoušet,  aby  byla  koule  vhodně
velká). Papír zmuchlejte (neskládejte, tak byste dostali kouli příliš tvrdou) do koule. listy muchlejte
po jednom, abyste vždy dalším obalili předchozí, snažte se, aby výsledná koule držela pohromadě
víceméně již sama. 

Měla  by vám vyjít  koule  velikosti  zhruba tenisáku,  u  dvou dvoulistů  bude o kousek menší,  v
případě  dvou  a  půl
dvoulistu bude tak nejvýš o
čtvrtinu  větší.  Pokud  je
výrazně větší, dali jste moc
papíru  nebo  papír  málo
zmačkali,  pokud  je  příliš
menší,  bylo  papíru  málo,
nebo jste mačkali moc. Ani
jedna možnost  není  dobrá,
příliš  lehká  špatně  létá  a
příliš tvrdá po zásahu bolí.

Nyní  přijde  na  řadu
provázek.  Kouli  pevně
stáhněte  provázkem.  To  je
pravděpodobně  nejobtížnější  část  celé  výroby,  protože  na  ní  záleží,  jak  dlouho výsledná  koule
vydrží.  Aby vám provázek z  koule  nespadl  po prvním hodu,  je  třeba vést  všechny smyčky co
nejpřesněji v polovině koule. Vždy namotejte jednu smyčku, provázek za sebe zaklesněte způsobem
známým při vázání balíků a pokračujte další smyčkou ve směru kolmém k předchozímu. Zní to
složitě, ale není. Jen je třeba dát pozor kudy provaz vedete. Na jednu kouli zpravidla stačí dobře
využitý metr provázku. Jednou výhodou jutového provázku je, že méně po papíru klouže, ovšem
zase se více a snadněji trhá, zvláště při zvlhnutí koule. Dejte si pozor, abyste přílišným stažením
koule neudělali místo “míčku” “kámen”.

V době minulé  byly některými  osobami použity dvě další  varianty zpevnění  koule.  První  bylo
zpevnění a olepení koule tenkou izolepou, druhé bylo nacpání zmuchlané koule do igeliťáku a jeho
ovázání provázkem. Předem upozorňuji, že obě tyto varianty jsou špatné a pro koule nevhodné.
Slyšeli  jsme z některých zdrojů  o možnosti  nacpání  koule  místo zavazování  do staré  bavlněné

Správně velká papírová koule je přibližně stejně velká jako tenisák.



ponožky, ale sami jsme to zatím nezkoušeli, tak nemůžeme posoudit, nakolik je to vhodný nebo
nevhodný postup.  Papírové koule jsou používány při  hrách v přírodě a je tu velká šance jejich
ztráty.  Proto  se  snažíme,  aby  koule  byla  pokud  možno  z  přírodního  a  snadno  rozložitelného
materiálu,  abychom  při  případné  ztrátě  nenechávali  v  přírodě  zbytečně  velké  množství  umělé
hmoty. takže se pusťte do výroby a pokud se vám povede vyrobit několik pěkných koulí, ocenění a
pochvala vás nemine. Pokud koule jsou příliš nekvalitní, bude naše radost menší a koule nepůjdou
při hrách dobře použít.
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