
JAK SE OBLÉCI NA ETAPOVOU HRU 
 

SŮVÁCKÝ 

"HOLLYWOOD" 
 

Téma letošní etapové hry, stejně jako té loňské, je natolik široké, že nám dává 
nepřeberné možnosti jak se připravit.  

Hollywoodští filmaři při hledání námětů pro své filmy navštívili snad všechny 
šuplíky s tématy, které si i jen těžko dokážeme představit. Takže je na každém z nás 
jaký úbor si vybere. Možností je opravdu mnoho - od pirátů, princezen, rytířů, 
indiánů, banditů, vojáků, různých příšer až po vybájené postavy z různých komiksů 
jako jsou např. Batman, Spiderman, Shrek či Šmoulové. Samozřejmě lze využít i 
kostýmy filmových hvězd nebo docela obyčejné moderní dívky jako byla Hannah 
Motana.  

Kdo s námi jezdí déle (a ještě se do toho vejde), může si vzít i něco z let 
minulých – celou škálu kostýmů z loňské etapovky „Cesta kolem světa za 80 dní“, 
maskáče a vojenský oděv (2013 - Hvězdná brána), řecké tuniky (2011 - Odysseovy 
cesty), nebo zlatokopecký úbor, i když to už je dávno (2010 - Klondike Gold Rush), 
ale třeba vám z toho zůstal klobouk či šátek.  

V každém případě si přibalte černé triko s krátkým rukávem (budeme si na 
něj ztvárňovat logo etapové hry). 

Pokud si stále nevíte rady, prohlédněte si pár následujících obrázků z filmů, které 
jsou v širším výběru pro boj o filmového Oscara, a třeba vás hned něco napadne.  

Adamsova rodina: 
Alenka v říši divů: 

Avengers: 
Černý jestřáb sestřelen 

Hannah Montana: 
Ledové království: 

Mickey Mouse: 
Piráti z Karibiku 

Poklad na Stříbrném jezeře 
První rytíř: 

Roboti: 
Star Wars: Klonové války: 

Statečné srdce 
Shrek: 

Šmoulové: 
A můžeme přijít i jako filmová Star: 

 
A nesmíme zapomenout ani na našeho zástupce v boji o Oscara 

Anděl Páně 
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Anděl Páně 

        


