
Výprava – kokosy na sněhu 
 

Znovu jsme přešli do online světa, tudíž jsme si pro vás přichystali 
další skvělou výpravu, která po Vánocích protáhne vaše tělo, a 
určitě si užijete mnoho zábavy. Vydej se s rodinou na výlet, během 
kterého na vás čeká spousta zajímavých a jistě zábavných úkolů, 
kdy ke splnění řady z nich budete potřebovat bob či sáňky. No, co 
si budeme nalhávat, čeká vás parádní jízda. Níže je uvedeno 
10 úkolů, z nichž si vyber, které chceš plnit. Za každý splněný úkol 
získáš 2 Mustangy – celkově můžeš získat až 20M, což 
s bodováním rozhodně zahýbá. Po splnění či během plnění všech úkolů se vyfoť (i když to není výslovně 
napsané), pojmenuj fotky dle názvu či čísla úkolu a pošli je Šišce přes službu Uschovna.cz (zadáš 
www.uschovna.cz - klikneš na “poslat” - zadáš svůj email, přidáš fotky (stačí je do okna prohlížeče přetáhnout 
nebo přes tlačítko “vyberte soubor”), zadáš náš email info@ctveraci.cz a dáš tlačítko “odeslat”). Není to složité 
a určitě to za trochu té námahy stojí. Všechny fotky zašli nejpozději do neděle 24. 1. do půlnoci, výběr těch 
nejlepších pak přidáme na naše webové stránky. Nějaký vhodný svah na bobování či sáňkování ve svém okolí 
určitě znáš. Vydej se tedy na něj, jen vynech notoricky známá místa či sjezdovky, není záměrem se potkávat 
s davy ostatních lidí.  Nezapomeňte si výpravu naplánovat tak, abyste byli doma dle aktuálních vládních nařízení 
nejpozději do 21 hodin. 
 
Kdy: kdykoliv v termínu od čtvrtka 14. 1. do neděle 24. 1. 2021 (délka trasy i čas záleží čistě na vás, vyrazit 
můžete i na vícekrát)             
 
Mezioddílová soutěž: Na stejnou výpravu se shodnými úkoly vyrazí i oddíl kluků z našeho střediska – pojďme 
je v počtu splněných úkolů na jednoho člověka překonat. Zkus jich tedy splnit co nejvíce, ideálně všechny, ať 
vyhrajeme.  
 
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. 
 

Úkoly, ze kterých můžeš vybírat. Podstatné je, se po splnění či během plnění úkolu vyfotit tak, 
aby bylo jasné, jaký úkol jsi plnila, fotku pojmenovat podle názvu nebo čísla úkolu a poslat Šišce 
přes uschovna.cz (návod nalezneš výše):  
 

1. Vyfoť se u rozcestníku. 
2. Co takhle pořádná koulovačka? Vytvoř si sněhovou kouli a pal! 
3. Udělej si fotografii, když svačíš.  
4. Vyfoť se, když jedeš ze svahu na bobu/sáních či ježdíku. 
5. Udělej kotoul na sněhu.  
6. Vyfoť se během jízdy, když stojíš na bobu/sáních či ježdíku.   
7. Postav sněhuláka.  
8. Vyfoť se, jak válíš sudy z kopce.  
9. Lehni si na zem a vytvoř andělíčka. 
10. Udělej holubičku na sněhu.   

 

Zajímá vás, jak se s jednotlivými úkoly poprali vaši roveři? Mrkněte na další stránky 😊. 



 
 

1. Kdopak se to vyfotil u 
rozcestníku? No přeci 
Šmuel! 

2. Máme tady koulovačku! Budete zákeřní jako Frenkáč nebo na to půjdete 
přímo jako Kryštof? 

3. Svačina je důležitá! Snad jste si také uvařili teplý čajík jako Králík 😊 nebo 
jste si koupili k svačině bagetu jako Zipák? 

4. Ať už si vyberete sáně 
jako Frenkáč, Zipák, 
Králík; bob jako Clouí, 
Kryštof nebo ježdík jako 
Šiška, určitě bude váš 
sjezd pecka! 

5. Kotoul na 
sněhu je 
přeci sranda, 
o tom se 
přesvědčila i 
Clouí.  



 
Před samotnou výpravou doporučujeme si seznam výzev vytisknout.  
 
Pokud si nebudete vědět s něčím rady, napiš Šišce na email info@ctveraci.cz nebo jí zavolej na tel. 
606 130 675.  
 
Hodně štěstí a ať se vám výprava líbí. A kluky dáme ;) 

6. Sjezd ve stoje vám možná 
nažene strach, ale je to fakt 

prča 😊.  

7. Sněhulákovi můžete dát místo mrkvičky i 
jablíčko, když ji zrovna nemáte.  

8. Válení sudů z kopce 
je nakonec taky celkem 
švanda.  

9. Tak kdo má lepšího andělíčka? Zipák nebo Kryštof 😊? 

10. Myslíte 
si, že bude 
holubička na 
sněhu 
jednoduchá? 
Clouí by vám 
potvrdila 
opak. 


