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Vejce Malého boha
Mezi legendární komiksy časopisu ABC patří 
Příhody Malého boha. Vyprávějí, jak pozemšťa-
né objevili ve vesmíru „živou planetu“ a na její 
povrch pomocí výsadkových raket dopravili 
tři inteligentní roboty typu Krab. Jeden z nich 
objevil kmen Gron-c-chů a ten považoval vý-
sadkový modul za vejce Zářícího boha a robota 
za dítě Zářícího čili Malého boha. Vejce neslou-
žilo jen pro dopravu Malého boha na povrch 
planety, ale i jako pozemní retranslační stanice 
pro jeho spojení se satelity umístěnými ve ves-
míru. Ty pak zajišťovaly spojení se Zemí. Ob-
dobný systém využívají pozemští vědci už dnes, 
ať to byl projekt na Měsíci vysazených dvou 
pojízdných Lunochodů z bývalého Sovětského 
svazu, nebo v posledních letech americké vozí-
kové sondy –  Pathfinder a Sojourner 1., které 
zkoumají povrch Marsu.

VlastislaV toman

archiVujte si  
3d modely 
na sběratelských 
kartách!

!

připravujeme další 3d z kruana!
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
Při stavbě budete potřebovat drátek, nejlé-
pe o průměru 0,7–1 mm a délky dílu 13.

Jednotlivé díly vystřihněte. Díly 3 (4x) 
a 5 doporučujeme podlepit černým papí-
rem např. ze sady barevných papírů. Díly 4 
doporučujeme podlepit čtvrtkou a začer-
nit. Do dna trysky, dílu 5, doporučujeme 
vlepit kolečko z černého papíru o průměru 
13 mm. Pokud podlepení a vlepení neprove-
dete, tak jen model „zespodu“ nebude úpl-
ně dokonalý.

Hrany, jež budete tupým nožem rýhovat 
z líce tisku, jsou kresleny čerchovanou ča-
rou (-.-.-), papír ohněte lícem k sobě. Hrany, 
které budete rýhovat z rubu tisku, jsou kres-
leny čárkovanou čarou (- - -), papír ohněte 
lícem od sebe.

Jednotlivé díly lepte pomocí chlopní. 
Umístění dílů je vyznačeno v místě přilepení 
shodným číslem. 

NÁVOD NA SLEPENÍ
Slepte nejprve trup sondy, díl 1. Paprsky, 
kde již chybějí chlopně na přilepení, ohně-
te podle čerchované čáry ven. Na paprsky 
přilepte hvězdicovitý díl 2. Doporučujeme 
nejprve přilepit jeden paprsek hvězdy a pak 
jeho protilehlý. Tím se trup dílu 1 dostateč-
ně zpevní a přilepení dalších paprsků dílu 2 
bude o dost snazší. 

Na slepený trup nalepte čtyři přistáva-
cí nohy, které složíte z dílů 3 a 4. Na spodní 
část trupu nalepte přistávací trysku 5. Dále 
instalujte přímé komunikační antény a solár-
ní kolektory – čtyři díly 7 a dva díly 6. Komu-
nikační antény 7 přilepte na vyznačená místa 
na trupu 1. Sluneční kolektory 6 také nalepte 

na trup 1, opět na vyznačená místa. Chlopně 
dílů 6 pro přilepení k trupu 1 doporučujeme 
nerýhovat, aby měl sluneční panel dostateč-
nou tuhost a držel ve vodorovné poloze a ne-
padal směrem k trupu vejce. 

Posledním zásadním prvkem modulu jsou 
komunikační antény. Slepte díl 8 tak, že 
do míst, kam budete lepit parabolický talíř 9, 
vyřežete hvězdu z bílých chlopní a narýhujte 
kruh. Celý díl po slepení vypadá jako šikmé 
písmeno L, které má na své stěně otvor po-
sázený zuby ohnutými dovnitř. Dále slepte 
parabolický talíř s anténou z dílů 9, 10 a 11. 
Díly talíře 9 a 10 lepte tak, že naneste lepi-
dlo jen v malém proužku po obvodu, proto-
že se oba kuželové pláště antény ve svých 
středech, vrcholech, nedotýkají. Hotovou 
parabolickou anténu z dílů 9, 10 a 11 vlepte 
do připravené zubaté díry dílu 8. Celý kom-
plet nalepte na vrchol vejce, hvězdicovitý 
díl 2 (místo pro přilepení je vyznačeno čís-
lem 8). 

Pokračujte směrovou anténou, pro kterou 
byste již měli mít podle dílu 13 připrave-
ný drátek (viz přípravné práce). Slepte dr-
žák 12 a do otvorů naznačených červenou 
úhlopříčkou vlepte s mírným přesahem drá-
tek, ve vystřihovánce díl 13. Orientujte se 
podle návodné kresby. Na drátek navlékně-
te směrovou parabolu z dílů 14 a 15, slo-
ženou stejným postupem jako parabolický 
talíř. Dále pak na drátek zalepte jednotlivé 
směrové kotouče 16, 17 a dva kotouče 18. 
Všechny kotouče, včetně směrové paraboly, 
jsou orientovány oranžovou stranou směrem 
ven od držáku 12. Celý komplet směrové an-
tény také nalepte na vrchol sondy, místo je 
vyznačeno číslem 12.
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Touto vizitkou si 
můžete model 
označit


