
Individuální výprava 
Individuální výpravy zatím plníte skvěle, tak se vydejme na 

další. U této akce bude hodně záviset na vašem osobním 

rozhodování, protože další výprava je napsaná jako 

GAMEBOOK. Zadání výpravy je jednoduché a najdete ho 

níže, na našem webu a rodiče ho mají v e-mailu. Ideální 

bude, když si přečtete jen tuto pozvánku a další strany 

předáte rodičům, kteří se stanou vašimi průvodci na cestě 

po tajemném ostrově. Budou vám číst další postup a 

posouvat vás v příběhu dál. Samozřejmě to můžete splnit i 

sami, záleží na vás. Všichni začínáte u příběhu č. 1. a dále se 

rozhodujete vždy mezi několika možnostmi, jak bude vaše 

vlastní dobrodružství pokračovat. U jednotlivých příběhů je 

úkol, který je označen vždy tučně a u jehož plnění se vyfotíte, i když to není výslovně napsané. Úkoly plňte ihned po přečtení 

dané věty, protože dále pokračuje příběh. Některé příběhy vás pouze posouvají dál, a jsou tedy bez úkolu. Nemusíte se ale 

bát, že byste nesplnili limit úkolů k získání maximálního počtu Mustangů, protože každá cesta obsahuje minimálně 8 úkolů k 

vyfocení. Může se tedy stát, že si projdete úplně jiný příběh třeba i delší než vaše kamarádka z oddílu. Když už si zvolíte svoji 

cestu, nevracejte se zpět jenom proto, že se vám pokračování příběhu či úkol nelíbí.  

Vaším úkolem je pořídit 8 fotek (na každé nezapomeňte figurovat i vy), které pošlete přes email či službou Uschovna.cz 

(zadáš www.uschovna.cz – klineš na „poslat“ – zadáš svůj email, přidáš fotografie – stačí je do okna prohlížeče přetáhnout 

nebo přes tlačítko „vyberte soubor“ – zadáš email info@ctveraci.cz a dáš tlačítko „odeslat“). Své fotografie pošli nejpozději 

do půlnoci 21. 3. Za výpravu můžeš získat až 20 Mustangů. Výše tvé odměny se bude odvíjet od počtu splněných a 

nafocených úkolů (za každý 2M s tím, že můžete získat max. 16M), tak i bonusového úkolu navíc (4M). 

Kdy: kdykoliv v termínu od čtvrtka 11. 3. do neděle 21. 3. 2021 (trasa i čas záleží jen na vás, vyrazit můžete i vícekrát) 

Mezi oddílová soutěž: Jako již tradičně vyrazí na stejnou výpravu i 27. oddíl kluků z našeho střediska. Otázkou tedy zůstává, 

kolik z vás dojde až na konec příběhu? 

Pamatuj, že individuální výprava je zcela dobrovolná a ber ohled na to, kdyby rodiče neměli čas. Plánujeme, že připravíme i 

další, tak když to nestihneš nyní, vyrazíš příště.  

GAMEBOOK je navrhnut tak, aby se dal splnit v aktuálních vládních opatřeních, tedy na území obce. Pokud se nacházíte 

v karanténě a máte vlastní zahradu, tak lze GAMEBOOK projít i na zahradě. Dodržujte však, prosím, daná pravidla.  

Co se vám na ostrově může hodit? svačina, pití, svíčka, sirky, uzlák, morseovka, šátek, přírodní provázek, buzola (pokud máte) 

tužka, vytisknutý GAMEBOOK  

Základní pravidla výpravy: 

• všichni začínáte u příběhu č. 1 

• u každého příběhu, kde se nachází úkol (vyznačeno tučně), jej splňte a vyfoťte se u toho 

• některé příběhy vás pouze posouvají dál, a jsou tedy bez úkolu  

• při zvolení své cesty se nevracíte zpět, i když se vám příběh či úkol nelíbí 

• celý příběh (tedy i výpravu) lze projít na jednom místě (např. zahrada), nebo se vydáte do přírody a třeba po určitých 

časových intervalech si budete příběh číst a plnit jednotlivé úkoly 

BONUS: Pokud chcete za výpravu získat ještě další Mustangy, můžete splnit následující bonusový úkol. Tentokrát se zaměříme 

na Vaši kreativitu. Zakreslete trasu, kterou jste dorazili na konec příběhu (2M) a doplňte ji o tematické obrázky (2M). Mapu 

můžete nakreslit na papír pomocí pastelek/fixů/voskovek... či třeba ji zakreslit elektronicky v grafickém tabletu. Výsledný 

obrázek vyfoťte/naskenujte a společně s ostatními fotkami z výpravy pošlete ve formě obrázku (.jpg či .png) na email 

info@ctveraci.cz. Za bonusový úkol můžete získat až 4M, tak neváhejte a vzhůru do toho. 

http://www.uschovna.cz/
mailto:info@ctveraci.cz
mailto:info@ctveraci.cz

