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Předbežný přogřam setkaní 2020
Pátek
16.00 – 18.30
18.30
19.45
20.00 – 21.15
21.15 - ???

příjezd účastníků, ubytování
VEČEŘE
informace o programu setkání – ÚČAST VŠECH JE ŽÁDOUCÍ !!!
večerní promítání ze zájezdů – část 1
popíjení, povídání, …

Sobota
08.00 – 09.00
09.30 – 11.00
11.30
12.30

SNÍDANĚ
dopolední hry u penzionu – ve dvojicích či trojicích (podrobnosti viz strana 2)
OBĚD – přijďte prosím všichni včas
sraz všech účastníků odpolední hry ve velké jídelně – pokyny ke hře
Po vyslechnutí pokynů již můžete vyrazit – začátek i konec odpolední hry je v Penzionu Kitty, čeká
Vás vycházka v délce asi 8,5 km s plněním úkolů po cestě – nejlépe opět ve dvojicích, lze i ve trojici
Na hru si s sebou vezměte: dobrou obuv (můžete se i namočit), čelovku, něco na případný déšť,
tužku – musí zaručeně psát i ve vlhkém počasí, kdo používáte brýle na čtení, dobrou náladu
12.30 – 16.59 odpolední hra s cílem v penzionu Kitty
17.15 – 18.30 podvečerní promítání ze zájezdů – část 2
18.30
VEČEŘE
19.45 – 21.00 promítání ze zájezdů – část 3
21.00
vyhlášení dopolední a odpolední hry
21.15 - ???
popíjení, povídání, …
Neděle
08.00 – 09.00 SNÍDANĚ
09.00 – 12.00 volné dopoledne – využijete k procházkám či výletu do okolí, bazén v Jablonci, ZOO v Liberci, …
12.00
OBĚD, po obědě rozloučení
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Sobotní hřý o cený
Venkovní část programu v sobotu se uskuteční za každého počasí. Bude se jednat o soutěž dvojic, (lze i ve trojici, ale
není to ideální), večer vyhodnotíme pořadí zvlášť v dopolední a odpolední části, první 3 dvojice (trojice) v každé části
bude odměněno. Cena je určena pro 2 osoby, budete-li tři, musíte se o ni pak dělit.

Dopolední hry - sobota 9.30 – 11.00
- v tomto čase musíme hry zvládnout, tedy přijďte včas = hned v 9.30 před penzion
- čeká Vás 5 disciplín, musíte je absolvovat všechny v libovolném pořadí tak, abyste to stihli do 11.00, pak hry končí
- vytvořte si dvojice – to je nejlepší varianta (v nouzi lze i trojici a do hry vždy nominujete dvě osoby)
Disciplíny jsou:
1. stavba kamenné věže – u zelené garáže: budete stavět věž z dlažebních kostek o půdorysu pouze jedné
kostky, tedy po jedné kostce na sebe, úkolem je postavit co nejvyšší věž, která bude sama stát bez vašeho
přidržování, pokud vám věž spadne, musíte začít stavět znova, max. čas na stavbu = 3 minuty, pak se změří
výška věže, věž musí zůstat stát po dobu min. 10 sekund
2. slalom se čtyřkolovým vozíkem – na příjezdové cestě: 1 osoba vozík řídí – ta bude mít zavázané oči, druhá
osoba se veze na vozíku a navádí „slepého“ řidiče, projedete slalom tam a zpět na čas, musíte projet všechny
branky
3. koulení pneumatiky – louka před penzionem: s pneumatikou od traktoru je třeba absolvovat připravenou
trať/slalom; koulet může jedna nebo dvě osoby, pokus je jeden, měří se čas potřebný k projetí celé trati s
pneumatikou
4. poslepu k cíli – louka před penzionem: od vyznačeného startu uvidíte na louce cílový praporek, pak si
zavážete oči a poslepu se vydáte k praporku, ve chvíli kdy myslíte, že jste u praporku, se zastavíte a zvednete
ruku – měří se vzdálenost chybějící k praporku; každý z dvojice se zúčastní zvlášť, započítává se lepší výsledek
5. hod vajíčkem na dálku – louka před penzionem: každá dvojice má k dispozici 2 vajíčka (syrová), jeden hází,
druhý vejce chytá, chytající se postaví do libovolné vzdálenosti od házejícícho tak, aby hozené vejce chytil a
ono se nerozbilo, po úspěšném chycení vejce se zaznamená vzdálenost, ve které vejce chytil a vejce předá
házejícímu a ten znovu háže a chytající zkouší chytit vejce ve větší vzdálenosti, házet můžete tak dlouho, než
rozbijete 2 vejce nebo než uplyne čas max. 5 minut, během libovolného počtu pokusů se můžete vzájemně
měnit, pokus je platný pouze, pokud chytající vejce chytí a to se nerozbije, měří se jeden nejdelší hod, je
jedno, kdo ho z dvojice zrovna házel a kdo chytal
Vyhodnocení: v každé disciplíně bude určeno pořadí družstev (dvojic / trojic), vyhrává družstvo s nejnižším součtem
všech šesti umístění, při stejném součtu více družstev rozhoduje vyšší počet lepších umístění

Odpolední hra - sobota 12.30 – 16.59
Složení družstev může být i jiné než dopoledne. Sraz ve 12.30 v jídelně, tam Vám předáme mapu a popis trati, kudy
máte jít. Po cestě budete plnit úkoly – zjišťovat různé informace a zapisovat je do výkazu, který dostanete. Všechny
úkoly jsou zjistitelné během vaší cesty. Délka trasy = cca 8,5 km.
Vyhodnoceni: vyhrává družstvo s nejvyšším počtem správně zodpovězených úkolů.
(bude-li mlha, jako že být může, vyhrává družstvo, kterému se ještě během soboty podaří najít penzion Kitty)
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