
Schůzka 17. 3. 2021

Online

Přítomni: Džin, Sumec, Bobeš, Šotek, Eda M., Rohlík, 
Abrahám,  Myšpulín, Aladin, Hvězdář, Marlin, Hugo, 
Lukáš, Kulík, Cvrček, Idefix, Karas, Miloš, 



Rychlá palba
3 lodě 1 x2 – mohou se rohy dotýkat

každý má jeden výstřel, vyhraje ten komu se žádná nepotopí
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Např.



Schovka

Vyber si kam by ses schoval (zapiš na papír)



Venkovní aktivity a nejbližší akce

• Pečení - ohlasy

• Skautský geocaching – 24. 3. 2021 !

• Hra ve Spojilském lese

• Hra v centru města (trvá do 03/2021)

• Skautský kurýr (trvá do 03/2021)

• Otevření vodácké sezony – 04/2021 ??

• SKARE - Máchovo jezero 30.4. – 3.5.2021 ??

• Tábory 2021



Skauti pečou





Hra ve Spojilském lese

Kdo chce hrát, informace zde: 
http://www.pristavsedmicka.cz/skautska-
stopovacka-ve-spojilskem-lese/ 

• Potřebná mapa pro hru je 
http://www.pristavsedmicka.cz/hra2-all/

• V případě, že nebudete vědět co je v mapě, 
použijte https://en.mapy.cz/s/hedatuveme 

(legenda k mapě)

• Hra je přístupná do konce dubna

http://www.pristavsedmicka.cz/hra-v-centru-mesta/
http://www.pristavsedmicka.cz/hra2-all/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fen.mapy.cz%2Fs%2Fhedatuveme&data=04%7C01%7CJan.Vavra%40upce.cz%7C42b4855f624944c7d6fd08d8e7b0ece1%7C49307c8db7bd42d1957063cbd63caf1b%7C0%7C0%7C637514094668146146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BO4usXvwseRJWw3J06ugqeEuexghPE4g%2Bc8YYqDZdow%3D&reserved=0


Skautský geocaching

Budeme hrát příští středu tj. 24.3.2021 v okolí klubovny !!!

Hledání kešek podle souřadnic (navigačního systému GPS)

Další informace postupně zveřejníme ZDE: 
http://www.pristavsedmicka.cz/skautsky-geocachig/

http://www.pristavsedmicka.cz/skautsky-geocachig/


Navlíkni na ruku co nejdřív 15 různých 
věcí (5 minut)

Např. hodinky, gumičku, hada, roušku,….

Vyhraje ten první  (napiš do chatu jméno) nebo 
kdo bude mít za 5 minut nejvíc věcí (ten pak bude 
říkat, co všechno má na ruce).



V cizí hlavě
Uhodni co by si vybral SUMEC
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3) 
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SEVER JIH VÝCHOD ZÁPAD



Co nejrychleji dones 

1) Mapu nebo encyklopedii

2) Toaletní papír nebo mýdlo

3) Zvíře nebo rostlinu

4) Vodu nebo ovoce

5) Časopis nebo fotku

6) Hrací kostku nebo karty

7) Žárovku nebo baterku (svítilnu)

Až budeš mít všechno (min. 7 věcí) napiš do chatu 
své jméno! START



V cizí hlavě

Uhodni co by si vybral :IDEFIX_

1)

2)

3)

4)

   



Bobeš (borec??) nakonec



Příští (online) schůzka bude asi 7. dubna, příští středu se postupně uvidíme u 
klubovny (doufám) !!!

Pochopitelně, pokud by nám povolili skautovat v klubovně, sejdeme se tam v 
nejbližším možném termínu.


