Pomožte nám překonal rekord!
Vážení obchodní přátelé,
stavebnice KAPLA je vynikající hračkou, která přináší dětem i
dospělým nesčetné hodiny zábavy a poučení.
Tato hračka rozvíjí u trénuje motoriku dítěte a učí jej trpělivosti,
přesnosti, schopnosti unést prohru (v tomto případě schopnosti
unést spadení ještě nedokončeného díla ☺) a schopnosti
spolupracovat s ostatními na velkém díle.
Pro vás, kteří tuto hračku neznáte, podotýkám, že se jedná o
velmi přesně opracovaná dřívka z francouzské borovice (Marine
Pine), ze kterých se dají postavit neuvěřitelné věci. Nepoužívají
se žádná lepidla, spojky, hřebíky, šroubky ani jiné fixační prvky.
Vše drží pouze třením, gravitací a uplatněním fyzikálních
principů.
Mnoho zajímavých informací o stavebnici lze najít na www
stránkách www.kapla.cz.
Se stavebnicí KAPLA máme již tříleté zkušenosti a staví se z ní
v mnoha školkách, základních školách a dětských centrech
volného času.
V letošním roce jsme v rámci jedné z našich předváděcích akcí
utvořili neoficiální český výškový rekord ve stavbě KAPLA. Dosáhli jsem stropu tělocvičny ve výšce
580cm! Stavba byla postavena na plovoucí podlaze a s použitím hliníkového dvojáku.
I přesto, že se plovoucí podlaha neustále chvěla pod náporem aktivity dětí, které se v tělocvičně účastnili
KAPLA dne (neboli různých soutěží a stavění ze stavebnice KAPLA), stavba vydržela až do závěrečného
ceremoniálu destrukce „ostřelováním“.
Výše uvedené nás přesvědčilo o tom, že je možno se pokusit i o výrazně vyšší stavby.
Našim bezprostředním cílem je překonání japonského výškového rekordu 7,58m a příprava na přiblížení
se prozatím bezkonkurenčním americkým stavitelům (17,6m).
Abychom těchto cílů mohli dosáhnout, potřebujeme:
1. Budovu s dostatečně vysokým stropem a s pevnou, nejlépe kamennou podlahou
2. Technický prostředek schopný vynést stavitele do potřebné výšky (stavitel musí být dostatečně
blízko stavby a přitom dostatečně stabilní aby mohl přesně umísťovat jednotlivé destičky)
3. A samozřejmě vaši ochotu a nadšení spolupořádat takovouto akci
Pokus o rekord je velmi vhodné doplnit dalšími aktivitami se stavebnicí KAPLA.
Ze zkušenosti víme, že akce, kde si mohou děti i jejich rodiče stavět ze stavebnice KAPLA se těší velké
oblibě a destičky nikdy nezahálejí.
Věříme, že takováto akce Vám může být pro Vás velmi zajímavá a těšíme se na případnou spolupráci.
V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte na:
Email: roman.juras@kapla.cz
Mobil: 603 436 926
Skype: romanjuras
S pozdravem
Roman Juráš
Za server www.kapla.cz

Příklady staveb ze stavebnice KAPLA

