
Ahoj milí sportovní nadšenci , jsme rádi, že jste se rozhodli zúčastnit 
#miniadventurenanecisto ! V ruce držíte seznam a popis všech připravených disciplín, 

necháme na vás, jestli zvládnete všechny, nebo jen některé, hlavní je si užít čas se svým 
parťákem ve dvojici a třeba poznat i místa, kde jste ještě nikdy nebyli. Jak postupovat? 

Nejprve si pořádně naplánujte trasu, pročtěte úkoly a prohlédněte obsah startovního 
balíčku. Během Vaší aktivity Vás prosíme o dodržování všech nařízení a opatření v této 
době a samozřejmě o respektování ostatních návštěvníků lesa a okolí. Prosíme, až vaše 

snažení dokončíte, vypl ňte krátký report na www.triprozdravi.cz/miniadventu re-
nanecisto , případně pošlete na triprozdravi@seznam.cz krátký  report a foto Všichni s 
vyplněným reportem budou zařazeni do slosování o hodnotné ceny. Budeme velmi rádi, 
když si celý závod užijete a naladíte se tak na tradi ční MiniAdventure, který pro vás 

chystáme v náhradním termínu 2.8.2020! Mějte se krásně a brzy naviděnou!



2020 popis disciplíny místo foto
výsledek/odpov ěď/

spln ěno

1
sportem ku 
zdraví

sportovní disciplína - udělej 20 dřepů, 10 kliků, 
3 shyby - plní oba z dvojice

lesní dětské hřiště u 
koupaliště

2 vlaš ťovko le ť

slož si vlašťovku z papíru, který najdeš v 
balíčku  a házej ji na cíl (jamku) místo disku. Na 
co nejmenší počet hodů doházej vlašťovku na 
jamce číslo.3 do cíle.Plní oba z dvojice

discgolf Běchovice, 
jamka číslo 3

3 selfie
vyfoť zajímavou, veselou, neobvyklou, 
bláznivou….. selfie na tomto místě. Neboj se 
odvázat :-)

podjezd tratě

4 pohled

součástí balíčku je pohlednice se známkou - 
pošli ji kamarádce/kamarádovi s pozvánkou na 
řádný Miniadventure v náhradním termínu 2. 
srpna

poštovní schránka 
Nové Jirny (případně 
jakákoliv jiná)

5 rozto č to!

stoupni si asi 10m od tebou vybraného místa 
(lavička, strom, keř, cesta….). Zavři oči, chytni 
se za obě kolena a otoč se 3x doleva a 2x 
doprava, otevři oči a snaž se dojít co nejdříve k 
vybranému cíli. Užij si to ale buď opatrný!

vyznačená křižovatka 
cest

6 obíhačka
polož kolo, a oběhni rybník dokola. Bacha ať se 
ti nezamotá hlava :-)

rybníky za golfem

7
příprava na 
důchod

součástí balíčku je rohlík - nakrm s ním kachny 
u rybníků u golfu, ať se vydýcháš po obíhačce

rybníky za golfem 
případně kdekoliv 
jinde (kachny mohou 
být přežrané)

8 liška Bystrouška

na celé Lesní Galerii jsou obrázky a informace 
o lesních zvířatech. Najdi ten s liškou 
Bystrouškou a vyfoť se s ním. Přečti si i 
básničku :-)

Lesní Galerie

9 počítání ove ček
spočítej všechny ovce v ohradě u místní 
hájovny. Jestli budou náhodou zalezlé, spočítej 
na hájovně počet oken

Hájovna Nové Dvory

10 rozvodn ěná řeka
přeskoč, přelez, přebroď….. Potok Výmolu u 
Úvalského hřiště - najdi si vhodné místo

hřiště Úvaly

11 železnice v kolik hodin jede třetí vlak toho dne směr 
Praha dle jízdního řádu?

nádraží Klánovice

12 lavičky
spočítej počet laviček na kulatých 
"náměstíčkách" v místním parku pod hrází 
rybníka

Počernický zámecký 
park

13 letní osv ěžení
kolik stojí letní směs do ostřikovačů na této 
benzínce?

Horoušánky Benzinka 
Petr

14 žáby

najdi placaté kamínky a házej na rybníce žabky, 
je nutné udělat alespoň 5 žabek na jeden hod, 
musí splnit alespoň jeden z dvojice, pochlub se, 
když hodíš více

rybník Barbora

0 odpadky

pomoz nám trochu uklidit náš les po zimě! 
Sbírej cestou odpadky, pytel a rukavice máš k 
dispozici, pomůžeš lesu, nám, sobě…. DÍKY! 
PS: pokud nenaplníš celý pytel, nevadí, můžeš 
ho využít poblíž Tvého domova.

kdekoliv cestou

0 kostka cukru součástí balíčku bude kostka cukru, najdi 
cestou mraveniště a nakrm mravence

kdekoliv cestou

0 pozdrav pro 3+

vytvoř ze šišek, větviček, klacíků (pomohou ti i 
tkaničky z balíčku :-)…... vzkaz pro kohokoliv 
chceš, když bude pro 3+, nebudeme se zlobit :-
)

kdekoliv cestou

0 květina
nasbírej cestou květinu a někoho obdaruj, 
udělej mu radost! Vyfoť jeho radost! :-)

kdekoliv cestou

pro toho, kdo toho ješt ě nemá dost

disciplíny nevázané na konkrétní lokalitu


