
Logo Podůlšanské výzvy 

 

Podůlšanská výzva 

Poznávací aktivity - povinné       

1) Najdi tyto dvě místa a vyfoť je. Místo bude označeno Logem Podůlšanské výzvy.  2b 

(místa budou označeny logem Podůlšanské výzvy, z tohoto místa pořiďte snímek, 

druhá fotografie slouží pro snadnější identifikaci místa)  

A) první místo        indicie 

           

    

 

 

B) druhé místo        indicie 

 

 

 



2) Najdi v katastrálním území obce Podůlšany 5 krmelců (míst, kde lze dát zvěři krmení),  1b 

místa přibližně zakresli do mapy a vyfoť. 

 

 

Poznávací aktivity – nepovinné 

3) Najdi v okolí obce zajímavost (či hezké místo), kterou by měli lidi z obce znát, vyfoť a  2b 

napiš krátkou informaci o vybraném místě.      

  

Sportovní aktivity – povinné 

1) Vydrž na 1 noze poslepu 1 minutu (bez držení, jakékoliv pomoci-opory)   1b 

2) Ujdi 100 metrů ve výpadech Ženy  ujdi 200 m ve výpadech Muži   1b 

(nebo napočítej 100 kroků ve výpadu – ženy, 200 kroků ve výpadu muži) 

 

 

      

 

 

3) Udělej prkno – plank 

1 minutu Ženy    2 minuty Muži     1b 

                       

 



4) Protáhni si triceps ženy (3x 10)  či i biceps muži (3x 10)    1b 

 

   

  

5) Dej si trojboj          2b 

Varianty 1) kolo, plavání, běh nebo 

   2) běh, brusle, kolo nebo 

   3) brusle, běh, plavání 

Délka trasy kola by měla mít 15 km, brusle 5 km, běh 3 km, plavání min. 30 min. 

 

6) Projeď na kole najednou přes 10 obcí!! Startovací obec se nepočítá.   1b 

(dolož fotografiemi sebe u cedulí, postačí min. 5 obcí k prokázání) 

Tipy na trasy: 

• 1, Čeperka 2, Stéblová, 3 Lázně Bohdaneč, 4, Dolany, 5, Plch, 6, Osice, 7, Hubenice, 8, 

Sedlice, 9, Praskačka, 10, Libišany;  

• 1, Čeperka, 2, Opatovice nad Labem, 3, Pohřebačka, 4, Praskačka, 5, Urbanice, 6, Lhota 

pod Libčany, 7, Hubenice, 8, Sedlice, 9, Krásnice, 10, Staré Ždánice 

• 1, Staré Ždánice, 2, Krásnice, 3, Osice, 4, Polizy, 5, Žižkovec, 6, Sedlice, 7, Libišany, 8, 

Pohřebačka, 9, Opatovice nad Labem, 10, Čeperka. 

 

Sportovní aktivity – nepovinné 

1) Udělej kliky (můžeš rozložit do více dnů).      2b 
100x Ženy (lze i dámské)    200x Muži 

2) Dřep na jedné noze (lze provést ve dvojici).      2b 

     

 

Bláznivé aktivity - povinně nepovinné 

1) Jeden den drž půst (nejlépe při úplňku).      1b 

(tj. celý den se nejí, výjimečně pokud to nedáš můžeš si dát ovocné šťávy či bylinné čaje) 

2) Udělej dobrý skutek, anebo jakýkoliv dobrý čin, co by inspiroval další.   2b 

např. - daruj prostředky pro opuštěná zvířata 

např. - vysaď květinu, keř v obci Podůlšany viz foto, kde lze rostlinu zasadit (nezapomeň ji 

také zalévat). 

 



  
(most u hospody, ještě bude upraven a připraven pro vysazení) 

3) Slož text, báseň, píseň, rýmovačku apod., kde zmíníš obec Podůlšany.   1b 
4) Medituj/seď/lež na jednom místě, alespoň hodinu bez jakýchkoliv elektronických         1b  

zařízení nebo kontaktu s jinou osobou – POZOR NESPAT! 
5) Běž poslepu 15 min. nebo úsek 1 km. Vezmi s sebou parťáka, který tě bude navádět. 1b 
6) Choď celý den bos (bez výjimek).        2b 

 

PRAVIDLA 
• Start 1. 7. 2021 a končí 31. 8. 2021. 

• Cílem výzvy je pobavit se a je splnit, co nejvíce úkolů. 
Úkoly jsou hodnoceny 1 až 2 body. Ten, kdo prokazatelně splní všechny úkoly, včetně 
nepovinných získá zvláštní odměnu. Výzva bude hodnocena podle zisku bodů.  

• Prokázání úkolů dolož fotografiemi nebo videem nebo si pozvi nějakého mentora Podůlšanské 
výzvy.  

• Dle zájmu budou stanoveny dny k plnění úkolů za přítomnosti některého z mentorů. 

• Některé úkoly můžeš splnit za jinou osobou – osoba, která plní za jinou získá také bod za 
splnění úkolu za jinou osobu. Úkol, který je plněn za jinou osobu, si nemůžeš připsat jako sám 
splněný úkol.  

• Úkoly nelze kombinovat. 

• Splnění úkolu (foto) zasílej na e-mail: spolek.podolsan@gmail.com, do předmětu uveďte své 
jméno. 

 
 
 
Mentoři  
Šárka Víšová, 774 989 400 
Šárka Kučerová 
Tereza Zítková 
Tomáš Víša 
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