
VYZVEDACI 2019 
 

Chceš zažít dobrodružství v temných poděbradských uličkách? 
Zjistit vybraná fakta na nepřátelském území aniž by jsi byl chycen nepřítelem…? 

O obezřetné plížení i divoké honičky v ulicích města nebude nouze,  
ve hře se také objeví šifry, různé kódy… 

Hra je určena pro skauty + skautky, R&R i vedoucí… 
 

Všechny Vás srdečně zveme na velkou dobrodružnou hru na motiv Foglarovy bojovky 
VYZVĚDAČI, která se uskuteční dne 30. listopadu 2019 v Poděbradech. 

 
Sraz účastníků bude v 15:30h vedle dětského hřiště v ulici V Aleji. 

Prosíme vedoucí, aby měli na zřeteli, že dětské hřiště je pro malé děti a není vhodné, 
aby na něm řádili a hlučeli skauti. 

Konec 19:30h tamtéž. 
Hra bude probíhat v týmech, které se sestaví ze všech zúčastněných na startu.  
 
S sebou si určitě nezapomeňte vzít: 

• baterku 

• hodinky 

• propisku 
dále doporučujeme teplé oblečení, další věci dle vlastního uvážení. 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM 
15:30 Registrace – rozdělení do týmů  
16:00 Upřesnění pravidel…  
16:30 Prohlídka území, umístění základny, volba strategie  
17:00 Začátek hry = rozlepení prvních úkolů  
19:00 Konec hry = návrat na svou základnu (potom se tým společně přesune na místo  
           registrace do 19:15h)  
19:30 Ukončení 
 
Zájemci o hru se musí přihlásit do pondělí 25.11.2019 na krokodyli@skaut.cz 
Do emailu pište jméno oddílu (družiny, případně i jednotlivci) a přibližný počet účastníků. 
 
Pro vzdálenější oddíly je možné zajistit přespání v klubovnách v Poděbradech a okolí.  
V tomto případě platí pravidlo kdo dřív přijde…. 
 
Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte a pište na email uvedený výše. 
 
Na shledání se těší 3.oddíl – Krokodýli, Poděbrady 
Za organizační tým – Martina Barvířová, tel:605 485 388 

                                       

https://mapy.cz/zakladni?x=15.1325237&y=50.1518788&z=18&source=base&id=1928492


 

VYZVEDACI 2019                        
Vyzvědači se snaží splnit co nejvíce úkolů, během plnění těchto úkolů pátrají  

po nepřátelské základně.  
Který tým vyzvědačů bude nejúspěšnější? 

 

PRAVIDLA HRY: 
 

Každý hráč musí předem dobře znát níže uvedená pravidla hry,  
zodpovídá za to vedoucí skupiny!!! 

 Na podrobné vysvětlování nebude prostor, pravidla hry budou pouze stručně shrnuta + 
doplněna o další prvky hry, které jsou zatím tajné. Bude také prostor na dotazy.  
 
ZÁKLADNA  

• Hráči se na startu rozdělí do několika týmů a odeberou se do svého území, které jim bude 
přiděleno a tam zvolí jedno skryté místo jako svou základnu a zakreslí ji do mapy.  

• Místo základny se během hry již nemění (i v případě, že byla objevena). 

• Po celou dobu hry musí být v základně alespoň jeden hráč, (hráči se mohou střídat) i pokud 
hrozí, že základna bude objevena, nesmí se z ní tento hráč vzdálit.  

 
OZNAČENÍ HRÁČŮ 

• Každý hráč má viditelně připevněn kroužek v barvě svého týmu na levém rukávu nebo místo 
levé náprsní kapsy.  

• Hráči nesmí toto označení v průběhu hry sundávat ani nijak zakrývat!  

• Po celou dobu hry má u sebe každý hráč také kartu s informacemi a kontaktem na 
pořadatele (v případě nutnosti neváhejte použít).  

 
PLNĚNÍ ÚKOLŮ 

• Vyzvědač může mít u sebe vždy jen jeden úkol, který se pokouší splnit.  

• Na cizím území se vyzvědač může pohybovat pouze s úkolem!  

• Pokud je cizí vyzvědač dopaden, odevzdá úkol a nejkratší cestou se vrací na své území.  

• Vyzvědač musí úkol plnit samostatně, není možné splnit jej pomocí třetí osoby (nehráče) 
např. dotazem, dále se nesmí používat mobilní telefony, vysílačky apod.  

• Hráči se mohou pohybovat pouze pěšky, nepoužívají kola, kolečkové brusle atd.  

• V případě, že tým vyčerpá všechny své úkoly, ztrácí možnost posílat vyzvědače do cizího 
území.  

 
CHYTÁNÍ PROTIVNÍKŮ  

• Vyzvědač může chytit cizího vyzvědače jen na svém území.  

• Pokud vyzvědač při pronásledování opustí hrací území (překročí hranici), odevzdává úkol, 
jako kdyby byl chycen.  

 
 
 



 
 

BODOVÁNÍ 

SPLĚNÝ ÚKOL 5 

SPLNĚNÝ BONUSOVÝ ÚKOL 
Bonusové úkoly jsou označeny oranžovým obdélníčkem. 
Přejeme příjemné luštění ☺ 

10 

ÚKOL PROTIVNÍKA 2 
OBJEVENÍ NEPŘÁTELSKÉ ZÁKLADNY 
Vyzvědači mohou pátrat po nepřátelské základně pouze v průběhu 
plnění úkolů. 
Pro získání bodů musí být základna zakreslena v mapě. 

30 

ŠPATNĚ SPLNĚNÝ ÚKOL -2 

ROZLEPENÝ/CHYBĚJÍCÍ ÚKOL  
(NAD RÁMEC POČTU ČLENŮ TÝMU) 

Nikdy nesmí být rozlepeno více úkolů než je členů týmu. 
Na konci hry rozlepené nesplněné úkoly všichni odevzdají. 

-1 

 
 

Vzhledem k tomu, že hra probíhá v ulicích města jsou hráči opatrní a pozorní 
 (zejména na silnici) a chovají se tak, aby nikdo nebyl během hry zraněn! 

 Žádný hráč po celou dobu hry nesmí opustit herní území, které je v mapě vyznačeno 
červenou barvou! 

 
 

 Pořadatelé se také budou po celou dobu hry pohybovat v herním území a dohlížet 
na dodržování pravidel a bezpečnost! 

 Doufáme, že všichni máte na paměti skautský zákon a nebude to tedy třeba, děkujeme! 
 

 

V případě jakýchkoli potíží volejte nebo piště na 605 485 388! 

 


