
Na začátku května byla spuštěna nová aplikace 
Triphood (www.triphood.cz), která nabízí desítky 
předpřipravených výletů po celé ČR. Nejenže vás 
provede zajímavými místy, ale zároveň vás během 
cesty zabaví díky příběhům, hádankám nebo 
kvízům, které se postupně odkrývají v každé zastávce.

Výlety do aplikace Triphood může zdarma vytvářet kdokoliv 
přímo v mobilní aplikaci nebo na webu www.triphood.cz. 
Část výletů je tvořena nadšenci, kteří sdílí výlety s ostatními, 
ale část pochází z dílny profesionálních partnerů jako např. 
Praha Neznámá, Strašidelná Praha, Filmová místa atd.

Vytvářejte výlety v rámci oddílů
Co se týče vytváření zábavných výletů, skauti samozřejmě 
patří celosvětově k těm nejzkušenějším. Společně s tvůrci 
Triphoodu jsme se proto dohodli, že výlety vytvořené 
v rámci oddílů bude možné zdarma sdílet se všemi ostatními 
skauty. Detaily ještě dolaďujeme, ale už teď víme, že budeme 
pořádat soutěž v tvorbě výletů mezi jednotlivými oddíly. 
Neváhejte proto co nejdříve váš oddíl registrovat. 
Jakmile to bude aktuální, pošleme vám email 
s bližšími informacemi.

Stáhněte si Triphood zdarma do Vašeho mobilu. Stačí jít na www.triphood.cz 
a kliknout na tlačítka Google Play nebo App Store, případně vyhledat 
aplikaci Triphood přímo přes telefon.

	 Proč vytvářet výlety v Triphoodu?
• Každý výlet je zároveň propagací oddílu 

na webu a v aplikaci Triphood
• 50% příjmů ze zpoplatněných výletů jde 

středisku
• Propagace skautů obecně (každý výlet 

bude označen odznakem “Vytvořeno 
skauty”)

• V neposlední řadě je to především 
zábava jak při vytváření výletů tak při 
jejich procházení :)

	 Jak registrovat oddíl v Triphoodu?
1. Otevřete web www.triphood.cz a klikněte 

na tlačítko Registrovat
2. Dokončete registraci pomocí emailu 

s doménou skaut.cz / skautka.cz
3. To je zatím vše! Jakmile finalizujeme 

podrobnosti, ozveme se.

Triphood:  Stáhněte si do mobilu výlety 
plné příběhů, hádanek 
a zajímavých faktů

inzerce
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