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„Strach je nákaza. 

Je to nemoc. 

A ty už jsi nakažený taky, 

strach ti sebral tv ůj klid.  

Ale já jsem t ě, můj synu, neu čil strachu! 

 

Tak ho vyže ň ze svého srdce!“
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1. Apocalypto 2007 
 

 
Takovýto letáček plus plakátek (viz příloha) lákal odvážlivce na námi organizovanou dosud 
nejsložitější a fyzicky nejnáročnější hru na podzimní prázdniny. Jak to všechno vzniklo, 
probíhalo a dopadlo se dovíte na následujících stránkách. 

 

1.1 Motivace 
Motivováni jsme byli úspěchem námi organizovaných předešlých ročníků měření sil 
„největších bojovníků všech dob“ Soumrak bojovníků I (2004), Soumrak bojovníků II (2005) a 
Soumrak bojovníků III (2006). Jednalo se o říjnový turnaj v tradičních i netradičních převážně 
bojových disciplínách, který vyústil celonoční pochodovou bojovou hrou. Schéma bylo vcelku 
jednoduché – středa večer příjezd a zápis bojovníků, čtvrtek tréninkový a tzv. aklimatizační 
den, pátek turnaj a večer odvoz tříč lenných družstev na start nočního pochodu cca 20 km od 
základny (statek v podještědí). Úkolem bylo vrátit se co nejrychleji přes čtyři stanoviště zpět 
na základnu. 

Vzhledem k tomu, že noční hra byla založena na neznalosti okolního terénu, potýkali 
bychom se při organizaci čtvrtého ročníku Soumraku bojovníků s tím, že to bude pro některé 
skalní účastníky příliš lehké a začali jsme uvažovat o nějaké změně. Navíc jsme se shodli na 
tom, že opakovat po čtvrté téměř shodnou hru už není úplně ono. Určitě se ale k soumrakům 
bojovníků zase někdy vrátíme (v nějaké vylepšené podobě), protože byly organizačně velmi 
jednoduché a byla to velká sranda jak pro účastníky, tak pro organizátory. 

Myšlenku jsme v sobě nechali zrát celých symbolických 9 měsíců, protože jsme mě li plné 
hlavy a ruce práce s přípravou letního tábora 2007 „Smrt krále je jen začátek“. 

 

1.2 Příprava akce 

1.2.1 Inspirace 
Inspirace přišla až po táboře, kdy jsem cítil silný tlak na to, že říjen se blíží a my jsme 
slibovali, že Soumrak bojovníků III byl poslední a že ho nahradíme něčím zbrusu novým. Ale 
jak to bývá, po táboře je potřeba ještě dořešit spoustu věcí týkajících se tábora, zejména 
dodělat táborové účetnictví a vyúčtování dotace a na intenzivní plánování něčeho dalšího 
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nebyl čas. Dal jsem si dead-line, že od srpna se začnu věnovat novému „soumraku 
bojovníků“.  

O víkendu 10. 8. – 12. 8. 2007, když u nás na statku byla na návštěvě Lucish, se to stalo. Už 
si přesně nepamatuji, za jakých okolností k tomu došlo, ani nevím, koho přesně to napadlo, 
ale bylo to tady. Film Apocalypto (Mel Gibson)! To je přesně ono, to bude bomba! Apocalypto 
2007! 

Další, asi tou největší inspirací, byly vzpomínky na deník účastníka jedné zajímavé 
outdoorové hry (66hodin 2003), který jsem četl před několika lety. Začal jsem pátrat v paměti 
a na internetu, kde bych mohl zmíněný deník opět najít. Nakonec s pomocí Jakuba, který se 
podobné hry (od té samé organizace) kdysi také účastnil, jsem to našel. A co víc, našel jsem 
celou závěrečnou zprávu dalšího již propracovaně jšího ročníku 66hodin 2004, která byla tak 
podrobná, že mi posloužila jako učebnice (www.velkyvuz.cz). 

Následný běh událostí byl jako když spustíte vodopád. Začala mě napadat spousta nápadů 
a námětů, spousta her. Nestíhal jsem to všechno ani přepisovat do počítače. Měl jsem všude 
papírky s poznámkami. Jak jsem se postupně pročítal více než 60 stránkovou závěrečnou 
zprávou, začínal jsem mít jasnou představu, jak bude vypadat naše hra. Bylo to, jako když 
píšete knihu, nikdy jsem takový pocit nezažil. 

Začal ale boj s časem! Hra se teprve rodí, ale už nyní potřebujeme shánět účastníky. 
Koncem srpna už máme plakátky, letáčky a přihlášky a začínáme dělat masivní agitaci. 
Z časových důvodů jsme přistoupili k tomu, že podrobné informace dáme přihlášeným 
účastníkům až začátkem října; až bude hra více po kupě a budeme vědět přesněji co, kdy, 
kde a jak... 

1.2.2 Výjezdní porady 
Výjezdní porady jsou nezbytnou součástí plánování podobné akce. Je potřeba najít 
význačná a zajímavá místa pro různá stanoviště. Naštěstí přibližný plán trasy jsem mě l 
v hlavě již delší dobu a hned po táboře mně Filip poradil, že dobré výchozí stanoviště by 
mohla být Malá Skála, protože je tam dobré spojení z Prahy bez přestupu (vlakem i busem). 
Ano, tam to znám, Suché skály jsou přece úplně špičkové mayské sídliště s pyramidami! 

Oficiální víkendové výjezdní porady jsme měli dvě 21. 9. – 23. 9. a 5. 10. – 7. 10. plus 
několik individuálních výjezdů. Na poradách jsme si prošli předem na mapě vytipovaná 
místa, prošli některé úseky tratě a začali shánět kontakty na majitele z důvodu povolení 
k provádění hromadné akce. 

Když nám během první porady vykradli auto (Fiflenu), uvědomil jsem si, jak tenká nit je mezi 
tím, zda se akce bude konat nebo ne. Kdybychom o auto přišli úplně, rozhodně bych pro 
letošek neměl dost síly Apocalypto dokončit. „Naštěstí“ to dopadlo „jen“ škodou na autě 5,5 
tis. Kč a na Marťusových věcech (téměř 20 tis. Kč). Taky to odnesl (spíše byl odnesen) 
Pageho foťák. Auto bylo pojízdné a tříhodinovou ztrátu způsobenou zdlouhavým policejním 
výslechem na stanici v Železném Brodě jsme z větší části ještě ten den dohnali. Ale ani 
Marťus, jak se dočtete dále, který přišel o všechny věci, které mě l nachystané na první školní 
den do Prahy, nezaplatil za Apocalypto nejvíce. 

1.2.3 Povolení od Správy CHKO a majitel ů a správc ů pozemk ů 
Protože Apocalypto 2007 vedlo přes Český ráj, bylo nezbytné ohlásit konání této hromadné 
akce Správě CHKO (chráněné krajinné oblasti) Český ráj. Správa CHKO má na vyjádření 
jeden měsíc a do jednání o povolení zahrnuje také závodem dotčené obce a lesní správu. 
Dne 8. 10. 2007 jsem byl předvolán k ústnímu jednání do Turnova. Jednání jsem se účastnil 
s obavami. Co když nám zakážou některé stanoviště, jak budeme narychlo hledat novou 
trať? 
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Naštěstí jednání probíhalo ve velmi přátelské atmosféře, většinou jsme se dohodli na 
drobných změnách, jako například nepoužívání loučí a svíček během celé akce. 

Jediná větší změna spočívala v zákazu stanování v celém Českém ráji. S tím jsme 
nepočítali. Zde nepomohl ani souhlas majitele pozemku. Stany je možné stavět pouze 
v areálu obce nebo na vyhrazených tábořištích. S prvním stanem, který jsme měli povolený 
od majitele pozemku hned za Suchými skálami jsme se rozlouč ili poměrně v klidu, protože 
nám byla nabídnuta možnost přečkat noc přímo pod převisem pod Vlajkovou věží. To se mi 
vcelku líbilo a zapadalo to do programu. 

Ale v okamžiku, když jsme došli ke stanovišti „čtvrteční noc“ polil mě smrtelný pot. Schválně 
jsme stanoviště vybrali mimo chráněnku a domluvili se s majitelem louky u Žehrovských 
rybníků. Jenže co se nestalo. Naše mapy byly poněkud zastaralé a i lokalita Žehrovských 
rybníků je nyní součástí CHKO. Naštěstí jeden kilometr odtud se nachází autocamp 
Příhrazy, kam jsem se hned po jednání zajel podívat. Po několikahodinovém shánění, 
ježdění a telefonování jsem zastihl šéfa místního autoklubu, majitele autocampu a domluvil 
se s ním na bezplatném využití autocampu. Ani nevíte, jak se mi ulevilo. Dokonce se nabízel, 
že by nám mohl nechat zprovoznit vodu a záchody. Z toho ale nakonec sešlo – už to mě li 
zazimované; a zrovna jak na potvoru, jak se dočtete dále, by se nám to hrozně hodilo, 
alespoň ty záchody. 

Další povolení jsme museli získat od majitelů zřícenin Zbirohy (obec Koberovy), Zásadka 
(sdružení Sychrovák), od majitele pozemku ve Vyskeři (obec Vyskeř) a od majitele rybníku u 
Hlavice (soukromý majitel). Dále bylo potřeba informovat příslušné lesní správy a zažádat o 
povolení ke vjezdu vozidel do zákazu vjezdu v Sedmihorkách (obec Karlovice-Sedmihorky) a 
k prameni na modrou značku (soukromý majitel). 

1.2.4 Nábor ú častník ů 
Na propagaci akce jsme začali pracovat hned, jak jsme měli jasno na jaké téma a o čem hra 
bude. Vsadili jsme na drsnější podobu plakátku a www prezentace, abychom oslovili 
odvážnější a fyzicky vybaveně jší mládež. Aby se nám nepřihlásil někdo, kdo se hroutí po ujití 
několika kilometrů. 

Také jsme si řekli, že letošní akce by mohla být zajímavá i pro starší, tj. neomezili jsme věk 
shora a naopak jsme propagovali, že je to i pro dospělé. 

Po zkušenostech z minulých ročníků jsme zahájili informování všech našich známých a 
známých našich známých. Což je asi nejúčinnější zdroj. 

Většina účastníků našich předešlých akcí vědě la a ví to, že v říjnu bude zase něco akčního, 
takže jsme doufali, že s náborem lidí nebudou velké problémy. Ale každoročně to vypadá, že 
se nechávají rádi přesvědčovat a lákat a dě lají, že o tom nevědí. Když jsme do termínu pro 
odevzdání přihlášek mě li něco málo přes polovinu z plánovaného počtu, začal jsem mít 
obavy, zda jsme ten plakátek a www prezentaci neudělali příliš drsnou. Dle výsledků ankety 
(viz Hodnocení akce) se ale ukazuje, že plakátek neměl na rozhodování většiny účastníků 
žádný vliv. 

Jako kladné vnímám to, že jsme umožnili se přihlašovat rovnou v týmech po dvojicích, což 
podle mě dodalo odvahu i mnoha účastníkům, s kterými jsme se dosud neznali. 

Plánovaný počet účastníků byl 24 (6 čtyřč lenných družstev) a začátkem října jsme měli plný 
stav. Opět se mi ulevilo. Chtěl jsem ještě nabrat pár náhradníků pro případ, že někdo 
onemocní nebo ho odradí nepříliš přívětivé počasí v druhé polovině října, což se nám už 
ovšem nepodařilo. Nakonec se moje obavy s odhlašováním na poslední chvíli vyplnily do 
puntíku, takže výsledný počet účastníků byl 18 + jedna, která přijela o den později. Naštěstí 
jsem s tím počítal a měl jsem připraveny mapky s orientačním během jak pro 6 družstev, tak 
i pro 5 družstev. 
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1.2.5 Kritická místa 
Kritických míst bylo několik, nejhorší byl nedostatek času: 

• málo času na nábor – stálo poměrně dost úsilí na poslední chvíli shánět účastníky. 
V případě většího zájmu (což se nás netýkalo), je dobré brát náhradníky. Nám se 
stalo, že na poslední chvíli se z různých důvodů odhlásilo 6 účastníků, takže 
z plánovaného počtu 24 jsme jich rázem měli pouze 18, 

• málo času na ohlášení Správě CHKO – vzhledem k tomu, že na odpověď má CHKO 
ze zákona jeden měsíc, je potřeba ohlásit akci mnohem dřív před začátkem, aby bylo 
dost času na zapracování případných změn, 

• zásobování vodou a potravinami – zde bych chtěl zmínit i tuto důležitou aktivitu, na 
kterou je snadné při plánování úplně zapomenout. Nám se to naštěstí nestalo. 
Znamená to objednat v dostatečném předstihu rohlíky a chleba v přilehlých 
obchodech a nakoupit dostatek jídla na svač iny a obědy, popř. navařit dostatek 
guláše (tímto děkuji Denýšovi, guláš byl výbornej, i když si dodnes nejsem jistej, 
z čeho jsme měli ve čtvrtek ten průjem...), 

• počasí – naštěstí nám přálo, přestože občas drobně pršelo a ze čtvrtka na pátek 
pršelo docela dost, ale to jsme již byli všichni ve stanech. Kdyby takovýto vytrvalý 
déšť provázel závod přes den nebo v noci na začátku, celá hra by se stala peklem a 
možná bychom ji museli zrušit nebo zkrátit. Toho jsem se obával nejvíc. 

1.3 Popis akce 
Tady je podrobný popis v podobě, v jaké ho měli k dispozici vedoucí před akcí. Většina 
aktivit proběhla podle plánu, až na drobné detaily, jen noční bojovka v kempu Příhrazy byla 
kvůli vytrvalému dešti zrušena. Naštěstí to nijak neovlivnilo program ani dobrou náladu 
v týmu. Některá stanoviště jsem okomentoval poznámkami k vlastnímu průběhu. 

Chtěl jsem alespoň přibližně dodržet schéma: 
- na začátku (v noci) budou získávat od spojenců informace o tom, kudy mají jít, 
- za dne (čtvrtek) budou získávat odvahu a dovednosti, popřípadě zbraně, budou 

překonávat různé překážky (žluté karty), 
- na konci (pátek) se obrátí proti Mayům, protože získali zpět svůj klid, zbavili se 

strachu a mohou zvolat (viz film): „Jsem Jaguáří tlapa, syn Ohnivého nebe, otec lovil 
v tomto lese... jsem Jaguáří tlapa, jsem lovec, toto je můj les, a moji synové zde 
budou lovit se svými syny, až já odejdu...“ – a sem budou zařazeny Mayské hlídky a 
boje na život a na smrt (černé a zelené kartičky). 

Středa 24. 10.  

1) Stavba záv ětří a příprava no čního OB 
Kdo: Písař, Zdeněk 

Co s sebou: reflexní páska, připínáky, mapky, stanoviště OB, buzoly, várnice s čajem 

Hra: stavba závětří pod Vlajkovou věží (velký převis), příprava stanovišť pro noční OB 
(orientačního běhu) na původním místě na louce za lesem – umístění reflexní pásky; 
mapky OB + buzoly rozmístit až za tmy. 

Pozn.: tak závětří jsme nakonec nestavěli, nestíhali jsme. Naštěstí nebylo potřeba a 
naštěstí výrazně nepršelo (jen pár kapek), protože by pod převis zcela jistě pršelo. 
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2) Nádraží Malá Skála 
Kdo: Zdeněk, Schimák, Marťus, Veronika, Tomáš 

Co s sebou: provaz, kostýmy, zbraně, tomahawky, kratší provazy na svázání po dvou, 
obecná pravidla a OPZ (pro každého) 

Hra: Sraz na Malé Skále (příjezdy vlaku v 19:29); z Prahy s nimi pojede Laďa a Morwen 
a na nádraží se vypaří – jako že se jim podařilo utéct (než je svážeme, mohl by např. 
Tomáš vzít Laďu a Morwen autem + batoh Terezy S.) ostatní se od vlaku stanou 
zajatci výbojného mayského krále, spoutání do několika menších skupinek a budou 
odvedeni do mayského sídliště (na Suchých skalách – 2 km). 

Pozn.: tady to vypadalo na první průšvih – Milan volal, že se mu porouchalo auto, takže 
dorazí až ráno (to auto asi vědělo, co ho čeká, tak se mu sem nechtě lo) a Schimák 
měl zpoždění. Díky tomu byla auta, co jsme měli nahoře, přeplněna věcmi a nebyl 
nikdo, kdo by dojel na nádraží (podle plánu to mě l být Tomáš). Naštěstí vlak měl 10 
min zpoždění a mezitím dorazil Schimák s Pagem rovnou na nádraží. Počasí se 
uklidnilo a já začínal věřit, že se celá akce povede. 

3) Suché skály (mayské sídlišt ě) 

Kdo: Písař, Denysh a Veronika – natěrači, Písař – kuchač a sekáč, Lucish – mrtvola,  

Co s sebou: petrolejky, obětní nůž, meloun (natřený na modro s vlasy) 

Hra: pochod přes Mayské sídliště (převis pod Vlajkovou věží), natřeme je na modro 
(obličej), pak rozvážeme. Batohy si nechají dole. Hlídat je bude Laďa a Morwen posílí 
řady Mayů, protože jich máme proklatě málo. Pak půjdeme na obětiště podél skal, po 
petrolejkami osvětleném schodišti (předtím je ale svážeme už do dvojic, které předem 
nahlásili). Povedeme ještě jednoho zajatce, Lucishe, kterou hezky na obětním oltáři 
vykucháme a usekneme jí hlavu. Po scénce návrat zpět pod převis. Provedeme 
prezenčku, placení, seznámení s obecnými pravidly a předání OPZ. Večeře bude 
z vlastních zásob (měli bychom mít navařený čaj). Uložení ke spánku. 

4) Nocleh – p říchod spojence 
Kdo: Laďa 

Co s sebou: obálky spojencovy (jedna do dvojice), spojencova řeč 

Hra: příchod spojence: Ještě před spaním se do stanu vkrade spojenec a každé dvojici 
dá 1 obálku (tzv. obálky spojencovy), které smějí otevřít např. ve 2:00 (bude napsáno 
přímo na té obálce). Obálky si můžou vylosovat (sestavení družstev necháme 
náhodě). Přečte jim tuto úvodní řeč a navíc jim ji dá napsanou a pošle je spát: 

„Apocalypto je závod o život. V překladu znamená nový začátek. Je to útěk před 
Mayskými pronásledovateli, kteří vyplenili naší rodnou vesnici Lesnovek, téměř všechny 
Lesnováky pobili nebo zajali, aby je mohli obětovat bohům. Jen malá skupinka 
Lesnováků, mezi nimi i pár vašich příbuzných se ukryla a  přežila tak útok barbarských 
Mayů. Hrozí jim ale nebezpečí. Proto se musíte vrátit, proto ještě nesmíte zemřít...zdá se 
ale, že jediná možnost jak se zachránit, je modlit se a neztrácet naději a víru ve 
svobodný život... 

Naštěstí na cestě potkáte mnoho spřízněných duší, které vám pomohou, ale také se 
budete muset skrývat před nepřáteli a nejednou s nimi budete muset bojovat. 

V bezpečí budete teprve, až dosáhnete svého rodného sídliště Lesnovek a porazíte 
všechny pronásledovatele. Jen ten, kdo prokáže největší statečnost a dorazí jako první 
je pravý zachránce přeživších, kteří zůstali v rodné vesnici zranění a bez pomoci. Jen 
ten se může nazývat pravým náčelníkem/nicí svého kmene. 
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Nyní běžte spát, ať načerpáte síly. Čeká vás vyčerpávající boj o život. Obálky, které 
jsem vám dal, otevřete přesně v hodinu, která je na nich uvedená a rychle a tiše 
následujte instrukce v obálce. Budu na vás čekat nedaleko a pomohu vám dostat se 
z tohoto pekla. Budu za vámi zahlazovat stopy...budu se za vás a vaše rodiny modlit. 

Hodně štěstí“ 

Čtvrtek 25. 10.  

5) Nocleh – vytvo ření družstev 

Kdo: Morwen  

Co s sebou: znění šifry, papír na zápis odchodu družstev (bude dodáno) 

Hra1: luštění šifry ve dvojicích v určený čas napsaný na spojencově obálce: pokud 
s šifrou nikdo nepohne do 20 min (ještě si také budou muset balit), dáme jim 
nápovědu (že se jedná o posun o 4 – tři mušketýři nebyli 3), další nápověda po 5 - 10 
min po vyluštění první dvojicí a další nápovědy pak častěji (ideální bude, když 
každých 5 - 7 minut vyrazí 1 dvojice tak aby do hodiny, max. do hodiny a půl byli 
všichni pryč). Tyto nápovědy budou ještě bez penalizace. Nápovědy jim bude dávat 
Morwen, jako jejich spojenec. Ve 2 hodiny (čas na obálce) se vkrade do vězení a 
dohlédne na to, jestli všichni vstali a jestli si vzali věci podle instrukcí, jestli si 
navzájem neradí atd. Také bude evidovat časy a jména odcházejících dvojic (ještě 
pořád svázaných). 

Hra2: přesun dvojic podél skal k mapce s azimuty a vytvoření družstev (sraz dvojic na 5 
místech) – mini orienťák. 

 

Obálka spojencova: 

Na obálce bylo toto: 

 

 

V obálce bylo toto: 

 

Nyní si na sebe vezměte vhodné oblečení na několikahodinový pochod . Každý si vezme 
baterku, OPZ obálku a malý batůžek s pitím, popř. pláštěnkou. Také se bude hodit něco na 
psaní. Velké batohy nechte na místě pořádně zabalené. Rozluštěte následující šifru a řiďte 
se dle pokynů uvedených v šifře. Čeká vás útěk z tohoto vězení. Každá dvojice pracuje 
samostatně, jedině tak je zaručena naděje, že se to alespoň někomu podaří. Při pohybu 
v noci používejte baterku, alespoň nevzbudíte pozornost (Mayové si také svítí na cestu). 

Mapka Mayského sídliště vám poslouží pro lepší orientaci, nehledejte v ní návod k šifře. 

Boj o život začíná právě teď! 

Hodně štěstí, .... 

      A P O C A L Y P T O    2 0 0 7 

     24. - 28. 10. 2007 

      A P O C A L Y P T O    2 0 0 7 

      Otevřít přesně ve 2 hodiny 
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REWPIHYNXI WZMXMGM QIGL TSHIP WOEP. ED HSVEDMXI O QETGI, ZCHINXI WI 
TSHPI EDMQYXY NEKYEV 

nápověda: TŘI MUŠKETÝŘI 

 

V šifře byl text: „Následujte svítící 
mech podél skal. Až dorazíte 
k mapce, vydejte se podle azimutu 
jaguár (tapír, lenochod, tukan, 
kapybara) “ 

/posun o 4 (tři mušketýři byli 4 (A  = 
E); jaguár = NEKYEV , tapír = 
XETMV, lenochod = PIRSGLSH, 
tukan = XYOER, kapybara = 
OETCFEVE 

Na místech jaguár  (tapír, lenochod, 
tukan, kapybara) bude viset vzkaz a mapka OB: 

„Právě jste se dostali z Mayského sídliště zvaného Suché skály. Jste v oblasti označené červeným 
kroužkem na mapce. Schovejte se a počkejte tu, až dorazí druhá dvojice, která si vylosovala stejný 
azimut jako vy. Pak se navzájem rozvažte (provaz vezměte s sebou) a společně (nyní jste kompletní 
tým, tj. č tveřice, ve výjimečných případech trojice) ihned vyrazte na místo, které vám dá správné 
poskládání sedmi písmenek nacházejících se na předešlé mapce. Pokud jste si je neopsali, musíte se 
vrátit. Barevnou mapku si vezměte s sebou i s igelitovým obalem. Bude se vám hodit. 

Času nemáte nazbyt. Spěchejte! Buďte ale opatrní, cesta je velmi nebezpečná. Na zmíněném místě 
vás budu čekat nejdéle do 7:00. Pokud to nestihnete do té doby, budete muset rozbalit OPZ obálku a 
zažádat o nápovědu kudy dál (tímto se ale ve výsledném pořadí posouváte až za družstva, která o 
nápovědu nežádala). Hodně štěstí“ 

Správné poskládání písmenek jim dá ZBIROHY, tj. místo, kde mají hledat spojence. Další 
postup už tedy bude ve 4 lidech. Batohy nechají v táboře a budou jim odvezeny spolu se 
snídaní pod Rotštejn. 

6) Balení mayského sídlišt ě 
Kdo: Písař, Tomáš, Zuzka 

Co s sebou: všechno 

„Hra“: balení tábora až všichni vyluští šifru a vyběhnou. Naložení batohů do aut a odvoz 
na Rotštejn (Tomáš). Písař pak nejdéle v 7 vyzvedne stanoviště Zbirohy a společně 
vyrazí na stanoviště Sedmihorky. 

7) Zřícenina Zbirohy 

Kdo: Laďa, Veronika 

Co s sebou: svíčky, marmelády, přesnídávky, chleba, minimálně 4 lžičky, čelovky, žluté 
karty (dle počtu družstev) 

Hra: schůzka se spojencem – spojenec je ale raněný otráveným šípem a na sobě má 
vzkaz, že v jeskyních lze najít protilék, ale musí ho najít podle chuti  = 4 různé 
příchuti z např. 8 příchutí marmelád a přesnídávek. Každý může přinést jen jeden 
(může ochutnat všechny). Když ho vyléčí, dostanou chleba s marmeládou, když ne, 
tak nedostanou nic, jen žlutou kartu (celé družstvo), jako upomínku na to, že se jim 
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tím, že nechali spojence zemřít,  zkomplikoval život. Žlutá karta bude znamenat 
zpoždění 1 h.  

Kudy dál: Nezávisle na výsledku dostanou všichni radu: V jedné ze zatáček přímo pod 
Zdenčinou skálou je cedule „Klokočské skály“, vlevo od ní je starý Mayský totem, 
vpravo od ní je studna s pumpou. Od cedule vede pěšina přímo nahoru ke skalám. 
Cestou najdete provázek, který vás dovede k vašim spojencům, čekají nedaleko od 
Zdenčiny skály... (nejdéle do 8:00?) 

Pozn.: téměř všechna družstva místo rybízové marmelády přinesla třešňovo-malinovou. 
jedno družstvo si spletlo jablečnou s meruňkovou (ver) 

8) U Zdenčiny skály 
Kdo: Schimak, Lucish, Martus + Zdeněk 

Co s sebou: chemlonovou nit, sušenky pro Lesnováky, dvě lana (pracovní zelené-
spodní, lezecké červené-horní), sedáky, karabiny, dlouhé smyčky na sebejištění, 
mapy KČT č. 02_Zdencina_sk_Vysker, žluté karty (dle počtu účastníků). Pozor na 
bezpečnost! 

Hra: lanový most přes propast, aby ji nemuseli obcházet. Kdo to nedá, dostává žlutou 
kartu a celé družstvo dostává 1 hodinu zpoždění. 

Kudy dál: Dostanou mapu. Pak ať hledají starého šamana, který jim poradí, kudy dál. 
Žije v nedaleké jeskyni. Pozor ale, cesta k němu je velmi nebezpečná a při 
nepozornosti hrozí pád ze skály. Místy zna čená cesta uhýbá a vyšlapaná p ěšina 
vede rovnou na kraj skály, takže opatrn ě!!! 

Pozn.: Instalace lanové překážky po tmě nám zabrala asi tři hodiny. (Marťus) 

9) Postojna (jeskyn ě) 

Kdo: Denysh, Page 

Co s sebou: termoska, zapalovač, text, malé diodové baterky na osvětlení jeskyně 

Hra: převypráví bajku od starého šamana (z filmu Apocalypto) a poradí jim, kde si 
obstarat jídlo a pití. 

A člověk sám seděl. Zalitý smutkem. Okolo něj se shromáždila zvířata a povídala: 
"Nechceme koukat na tvůj žal...Řekni si od nás něco a to dostaneš." 
Č lověk řekl: "Chtěl bych dobře vidět." 
"Dostaneš moc vidět", povídal sup. 
Č lověk řekl: "Chci být silný." 
Jaguár řekl: "Budeš silný jako já." 
Č lověk řekl: "Chci poznat tajemství světa." 
"Ukážu ti všechno." povídal had. 
A tak se to stalo se všemi zvířaty. 
Když člověk získal všechny jejich vědomosti......odešel. 
A tehdy sova řekla zvířatům: "Člověk se už nauč il mnoho...A to mě  trápí." 
"Člověk dostal vše, co chtěl." povídal jelen. "Přestal se trápit."  
"Ne.", povídala sova."Prázdnotu jsem v něm viděla...Hlubokou, jako hlad, neuhasínající...to ho 
trápí, a proto chce všechno. Přijde a sebere...dokud svět nepoví: Nemám už nic, nemám ti co 
dát." 

Kudy dál: Existují nehlídané sklady potravin v jedné Mayské pevnosti... 
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10) Rotštejn - snídan ě 
Kdo: Tomáš, Milan 

Co s sebou: snídaně, batohy, vařič, hrnec, čaj, cukr, 10 l kanistr, malej kastrol na 
ohřívání (termoska), naběračka, vzkaz na stůl (symbol jeskyně) + do jeskyně (symbol 
parkoviště), malé mapky 03_Sedmihorky. 

Hra: vzkaz na stůl: „hledejte snídani zde na hradě a v podhradí“ + symbol jeskyně a 
v jeskyni bude jen symbol parkoviště. Dále dostanou malou mapku, ale také batohy. 
Snídaně by mohla být kvalitní - guláš - Denysh uvaří na statku ve středu dopoledne. 
Když by došlo k nějakému výraznému zpoždění, batohy bychom jim nejspíš nedali 
vůbec, jen by si mohli z nich vzít, co potřebují. 

Kudy dál: Poblíž penzionu Podháj hledejte stanoviště s obědem.  

Pozn.: ke zpoždění došlo, naštěstí jen u jednoho družstva, které mělo problémy s hned 
prvním stanovištěm. Polovina družstva byla na 
tom psychicky tak špatně, že odstoupila. Naštěstí 
se holky nechaly znovu vyhecovat a zbytek 
závodu nakonec došly po svých. Možná to 
způsobil ten vynikající guláš. Jo a taky dorazil 
Milan, který kvůli poruše na autě nedorazil ve 
čtvrtek večer. 

11) Sedmihorky penzion Podháj - ob ěd 

Kdo: Písař – bude pak vystřídán Marťusem, Lucishem, Morwen? 

Co s sebou: oběd (balíčky s sebou – rohlíky, paštiky, zelenina?), pití, luky, šípy, srna na 
kolečkách 

Hra: oběd (balíčky), odtud jim zase vezmeme batohy autem, oběd si budou muset ulovit 
– lukostřelba – když trefjej, dostanou navíc salám, když ne, tak nic. Vjezd je povolen 
obecním úřadem Karlovice, starostka V. Špačková, tel. ... 

Kudy dál: Další překážka vás čeká na žluté značce směrem do skalního města. Nedá se 
minout. 

Pozn.: jak je výše napsáno, měli jsme jim dále zase vzít batohy autem. Chtěl jsem 
zamezit stavu, kdy se nám druhý den začnou bouřit, že už nikam nejdou, že mají 
hrozně zničené nohy. Když jsem zjistil, že prvním dvěma družstvům jsme zapomněli 
tuto možnost nabídnout a ti si to vesele mašírovali s batohama vstříc novým 
zážitkům, zhrozil jsem se. Naštěstí jsem je podcenil. Zátěž jim zřejmě vůbec nevadila 
nebo to na sobě nedávali znát. Mile mě překvapili i někteří z ostatních družstev svou 
bojovností. Když se dověděli, že první dvě družstva šla s batohama, také si batohy 
nechali. 

12) kraj skalního m ěsta (Mohawk) 
Kdo: Veronika, Laďa 

Co s sebou: mapky Vyskeř (letecká, čb), 
lana min 2 ks (červené pracovní + 
táborové žluté, žluté karty (dle počtu 
družstev ). Pozor na bezpečnost! 

Hra: Mohawk – nízká lanová překážka 
(60 cm, 2,5 – 8 m od sebe) z několika 
úseků, kdy se družstvo musí dostat 
celé po laně od stromu ke stromu, kdy 
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jednotlivé opěrné body (stromy) jsou úsek od úseku dál. Speciální hodnocení – 3 
úseky podle obtížnosti, když spadnou v prvním úseku trestná hodina, když v druhém, 
tak trestná půlhodina. Když to dojdou celý, tak minus trestná půlhodina (podrobnosti 
Veronika) 

Kudy dál: Hledejte fotbalové hřiště (spíš hřišťátko) ve Vyskři, pod ním je bažantnice a 
pod ní v zatáčce u polní cesty se dovíte kudy dál. Přesné místo je vyznačeno na 
mapce (předat mapky).  

Pozn.: udělali jsme to moc jednoduchý, takže to dali všichni (víceméně), což bylo 
trapný... a do příště se musíme s Laďou naučit utahování lan (ver) 

13) Vyske ř 
Kdo: Page, Denýš, Milan 

Co s sebou: 1 barel plný vody + menší kanistry?, lano, kladky a smyčky na jejich 
upevnění, karabiny, žluté karty (dle počtu družstev). Pozor na bezpečnost! Zprávu pod 
barel, mapy 04_Vysker_Zasadka. 

Hra: test technických dovedností - zvedání barelu 50 l pomocí kladek 1 m nad zem tak, 
aby ho každý dokázal zvednout a udržet levou rukou (sami si vymyslí kladkostroj). 
Zespoda na barelu bude zpráva, kudy dál. Když nedokážou vymyslet kladkostroj, tak 
celé družstvo dostane žlutou kartu, tj. 1 hodina zpoždění. 

Kudy dál: Dále budou posláni do staré opuštěné také vypleněné vesničky (autocamp 
Příhrazy), kde je čeká nocleh a jídlo. Nezapomenout předat jim mapy. 

14) Autocamp P říhrazy – bu řty, noc 

Kdo: Písař, Tomáš 

Co s sebou: buřty, rozstříhaný hlavolam (tangram) 6x, světloodrazná páska 

Hra: změřit čas p říchodu družstev  (sečte se pak s druhým mezičasem - Lesnovek), 
večeře – buřty na ohni, v noci stezka odvahy (Žehrovské rybníky budou vypuštěné). 
Po jednom je budeme budit a každý z družstva 
získá kousek nebo dva s částí šifry (celkem 7), 
jedná se o tzv. tangram. Půjdou po odrazkové 
pásce. Vedoucí se budou střídat asi po hodině, 
aby se vyspali. 

U vjezdu do campu je závora, máme si ji 
normálně zvednout (někdo ji musí podržet), na 
vyhrazeném ohništi je možné rozdělat oheň, 
vodu nám bohužel nezprovozní (p. Janeček, 
Doubrava, tel. ... Telefonicky oznámena noční 
hra šéfovi polesí – p. Hrnčíř Ladislav, tel. ... 

Pozn.: buřty se nakonec nekonaly, ani jsme je 
nekoupily ani nebyla síla na oheň, navíc se 
horšilo počasí. Po setmění jsme měli co dě lat s nalezením posledního družstva, 
kterému už docházely baterky v mobilech. K tomu se přidal průjem u několika 
vedoucích vč. mě. Naštěstí to dobře dopadlo a ráno jsme byli fit a v plném počtu. Ale 
ta noc byla pro některé krušná. Navíc večer přijel Marťus, který odpoledne musel do 
Prahy do školy a přivezl s sebou Aničku (devatenáctou účastnici závodu). 
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Pátek 26. 10.  

15) Autocamp P říhrazy – spojenec a lušt ění hlavolamu 
Kdo: Denysh , Laďa 

Co s sebou: 1x tangram bez textu + správné řešení, vzkaz od spojence 

Hra: je potřeba, aby se zase rozvrstvili – ráno je vzbudí spojenec a předá jim zprávu a 
obrázek starého Mayského hlavolamu a zmizí. Nápovědu bychom dě lali bez 
penalizace, postupně: 1. nápověda po 10 min nejprve ukázat jak patří dvě kostičky, 
když nikdo nebude na správné cestě, tak po 5 -10 min další kostičku, atd. To ještě 
ovšem nemají vyhráno, ještě musí vyluštit text. Je možné totiž některé stejné kostičky 
prohodit nebo otočit. Poslednímu družstvu to už můžeme napovědět celé. Dle pořadí 
vyluštění šifry je budeme pouštět po 20 min (v případě, že to vyluští najednou nebo 
hned po sobě). 

„Zatímco jste spali, Mayové postupovali ve vašich stopách 
a předehnali vás. Jsou lstiví. Nejednou se jim budete 
muset postavit a bojovat s nimi. Buďte tedy obezřetní. Ti, 
co měli štěstí a přežili Mayský nájezd na vaši vesnici, se 
ukrývají, ale jsou v nebezpečí. Nesmíte tedy otálet, ale 
také se nesmíte nechat zabít. 

Vyluštěte starý Mayský hlavolam, který jsem vám předal 
v noci, a ihned po snídani vyrazte na uvedené místo. Tam hledejte vzkaz, kudy dál. 
Opět budete muset trochu namáhat hlavu. Času ale není 
nazbyt. Buďte opatrní, procházíte starými Mayskými 
lovišti! V jednom polorozbořeném Mayském sídlišti máte 
připravený oběd. Obrázek je nápověda ke hlavolamu. 

Hodně štěstí.“ 

Řešení hlavolamu: „Most pod dálnicí na modré značce“  

16) Autocamp P říhrazy – balení stanu 

Kdo: Písař, Tomáš, 

Co s sebou: všechno sbalit a uklidit 

„Hra“: sbalit stan a vyrazit na statek, Tomáš umístit vzkaz do Buškovy jeskyně (někam 
na viditelné místo). 

17) Podchod pod dálnicí 

Kdo: nikdo, zajistí Zdeněk 

Co s sebou: vzkaz 

Hra: V podchodu bude vylepen letáček se značkou zříceniny a slovy „malá Zásada“ 
(snad jim dojde, že se jedná o zříceninu Zásadka). 

Pokračování přes Mayské kontroly. Na Zásadce budou vzati Mayskou hlídkou do zajetí 
a každý bude muset bojovat, porazit Mayské bojovníky a tím získat jídlo. 

18) Zřícenina Zásadka 

Kdo: Zdeněk, Lucish, Marťus, Milan 

Co s sebou: papírové koule na gumičce, štíty, oběd (písmenková polévka) a pití, rohlíky 
k polévce, ešusy + fix, písmenka do polévky (Lucish), vzkaz na Káčov, černé a zelené 
karty (dle počtu účastníků), lékárna, hrnce, vařiče, voda, ešusy 
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Hra: Na Zásadce bude řečeno, že Mayská hlídka objevila zásoby potravin a připravila 
past. K jídlu je nutné se probojovat. Bojovat se bude papírovýma koulema na 
gumičce + štíty proti čtyřem soupeřům, na 3 vítězné. Aby družstvo vyhrálo, musí 
porazit aspoň dva soupeře. Kdo vyhraje, dostane zelenou kartičku „život“, kdo 
prohraje, dostane černou kartičku „smrt“ jako upomínku na to, že za normálních 
okolností by toto byla zřejmě konečná stanice. Když družstvo prohraje, dostane 
penalizaci 1 hodinu, když prohrajou úplně všichni, musí aspoň 1 vyběhnout na horu 
Káčov a donést „jídlo“. 

Kudy dál: Odhalí Mayskou šifru na ešusu a v polívce, kterou si Mayové chtěli předat 
vzkaz, kde učiní další past na Lesnováky. Slovo PRAMEN bude v písmenkové 
polévce a na ešusu bude napsáno modrou fixou NA MODRÉ ZNAČCE. 

19) Pramen na modré zna čce 

Kdo: Písař, Tomáš, Laďa, Zuzka 

Co s sebou: svačiny, obrázek jeskyně (obě varianty), černé a zelené karty (dle počtu 
účastníků), provaz na svázání zajatce, připínáky na vzkaz, nože, kukly, hokejové 
rukavice, boxovací rukavičky, nátepníky (Písař nebo Lucísh?), chrániče na lokty, 
šátek na krk. 

Hra: boje nožem (viz Soumrak 2005), nejlépe na 3 vítězné. Kdo vyhraje, dostane 
zelenou kartičku „život“, kdo prohraje, dostane černou kartičku „smrt“ jako upomínku 
na to, že za normálních okolností by toto byla zřejmě konečná stanice. Aby družstvo 
vyhrálo, musí porazit aspoň dva soupeře (ze 4). V případě tříčlenného družstva musí 
někdo bojovat dvakrát. V případě, že družstvo zvítězí, osvobodí nemayského zajatce, 
který bude celou dobu přivázaný u stromu a ten jim dá obrázek Buškovy jeskyně 
s popisem cesty. 

Když družstvo prohraje, budou muset utéct a najdou vzkaz kudy dál po 50 m  
(připínákem na stromě) po cestě. Ale už bez detailního popisu cesty a to by je mělo silně 
zdržet. Když prohrajou všichni, dostanou navíc 1 hodinu penalizace (jako družstvo). 
Pozor na stejné podmínky pro všechna družstva. A pozor na zranění! 

Povoleni ke vjezdu jsem vyjednal s panem Kašíkem (vlastníkem uvedeného lesního 
pozemku je pan Josef Bureš, Roztoky u Prahy. Odborný lesní hospodář na tomto 
majetku je pan Kašík, tel. ..., email ...). Slibil, že zašle povolenku, ale nevim, jestli to 
stihne (pro Baryka a pro Tomašova Renaulta?). 

20) Buškova jeskyn ě 

Kdo: nikdo, zajistí Tomáš  

Co s sebou: nakreslené foukačky a šipky na trhacích lístečkách. 

Hra: dojít si do jeskyně pro zbraně, nemusí tam jít všichni. Zbraně budou vytištěné 
a vezmou si jen útržek (viz příloha). 

21) Šenberk ův rybník Na zahati (Hlavice) 

Kdo: Veronika, Page 

Co s sebou: foukačky, šipky, nafukovací balónky (minimálně 4x počet družstev), vata, 
provázek, 

Hra: foukačka na 4 terče – při postupu by se objevovaly terče – nafouknuté balónky 
(Mayské hlavy) na provázku přes větev (stačí jim říkat, na kterou barvu mají vystřelit). 
Každý by měl 3 šipky. Museli by dohromady zkosit všechny čtyři postavy. První střílí - 
když zasáhne hned 1. šipkou, střílí 2., .... Když nezasáhne, střílí do té doby, než 
zasáhne (maximálně 3x). Když po 1. kole nemají 4 mrtvoly (někdo netrefil ani jednou 
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ze tří šipek), bude druhé kolo, ve kterým má možnost vystřelit ten, komu ještě zbývají 
šipky. Ten, kdo se netrefil ani jedním ze tří pokusů, dostane černou kartu. Když se 
družstvu nepodaří zabít všechny 4 nepřátele a nezbývá jim už žádná šipka, musí celé 
družstvo běžet ke zřícenině baráčku – žijící Mayové by je jinak všechny zabili... 

Kudy dál: Na „mrtvých“ Mayích nebo taky na studni u zříceného baráčku bude napsán 
vzkaz: „Přišlo období dešťů! Přeživší Lesnováci se ukrývají v jeskyni, která se nalézá 
v Lesnovku č. 1 a která se postupně zaplavuje vodou. Pospěšte, abyste je zachránili! 
Všichni musíte slézt dolů po laně, zachránit 4 lidi a vylézt nahoru. Na záchranu máte 
od teď 30 minut.“ Viz příloha. Rychlou chůzí to trvá 10 minut + 5 min na záchranu. 

Když dorazí další družstvo, není možné je na trať vypustit dřív, než po 30 min (aby bylo 
dost času na uvedení „jeskyně“ do původní podoby). Čas budeme měřit tak, že 
prozvoníte někoho (Schimáka) na statku (Oskar) a ten to pak stopne. 

U Rybníka lze rozdělat oheň, je to povoleno od majitele rybníka pana Šenberka, tel. ... 

Pozn.: nakonec jsme Mayské hlavy navázali na jeden vodorovný strom a akorát jsme jim 
vždycky řekli, na jakou barvu mají střílet. Laťka byla nastavena dobře, protože to dalo 
jenom jedno družstvo. 

22) Lesnovek č. 1 

Kdo: Schimák - zatopit (kotel bude nastaven na čerpadlový provoz) – zkontrolovat 
puštěná topení do všech ložnic a koupelny. Připravit „jeskyni“ - otevřít garážová 
vrata, vyjet s barkasem a zavřít ho třeba do druhé garáže (to snad bude 
nachystané předem), pověsit cedulku s jeskyní na vrata. Dveře od muzea 
nechat zamčené. Hudba Poslední Mohykán. 

Denysh + někoho k ruce – příprava slavnostní tabule  

Hra: slézt po laně okýnkem do muzea (po tmě) a najít a zachránit ukryté přeživší 
Lesnováky (vynést 4 soukmenovce – 3 kmeny a jednu figurínu), v okamžiku, kdy 
budou přibíhat na statek, tak to chce pustit nějakou vítěznou hudbu (Posledního 
Mohykána). Nezapomenout hned zase narafič it 4 mrtvoly zpět do muzea.  

Dále by měla na statku čekat nějaká slavnostní tabule. Teplá voda v koupelně a vyhřáté 
pelechy. 

Pozn.: slavnostní tabule se vydařila – chlebíčky, ovocný kompot, buchty a vynikající 
hovězí vývar. To byla bašta. 

Sobota 27. 10.  

Masáže (Janošík) a jiné odpočinkové disciplíny vč. štípání dřeva. Vyhlášení vítězů (před 
obědem). Dotazník se zpětnou vazbou, promítání fotek a popř. filmu Apocalypto (po obědě?, 
večer).  

Přes den ně jaké zbraně: luk; večer: hrátky s ohněm? 

Pozn.: opět nedošlo na hrátky s ohněm. Je to taková perlička na dortu, ale musí na to být 
dost síly a hlavně suché počasí. 

Událost číslo jedna byla ale večerní nehoda, při které Milan nezvládl zatáčku a obrátil auto 
na střechu, když odjížděl domů. Naštěstí se nikomu nic vážného nestalo. Jen to auto je 
trochu pocuchané. No snad to půjde spravit. Takže nakonec, jak jsem psal výše, vyšlo 
Apocalypto nejdráž Milana, který ani není členem našeho táborového týmu, jen se nám 
nabídl, že nám pomůže. 

Neděle 28. 10.  

Úklid a odjezd 
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2. Vyúčtování 
V následující tabulce je přehled příjmů a výdajů souvisejících s akcí. Položky za auta jsou 
tvořeny pouze cenou pohonných hmot dle ujetých kilometrů (není zahrnuta amortizace aut). 
Celkem jsme najezdili pěti auty během příprav a během akce téměř 2500 km. Během akce 
jsem najezdil nejvíc já a to bez 200 m rovných 300 km (nepočítám cestu do Prahy a 
z Prahy). Naštěstí mám nejúsporně jší auto. Kdybychom započítávali do nákladů i amortizaci 
aut, zvýšila by se ztráta z celé akce z 6 tis. Kč na více než 15 tis. Kč. 

Výdaje za potraviny nelze přesně urč it dle účtenek, jako to jde např. na táborech, protože 
většina jídla je zabezpečována z našich zdrojů na statku a zase naopak po akci nám tam 
spousta nakoupených potravin zbude. Proto je výdaj za potraviny kalkulován dle počtu 
účastníků, počtu dnů a průměrných výdajů za potraviny z našich předešlých táborů 
(zaokrouhleno nahoru). 

Datum Příjmy Výdaje Zůstatek
11 100,0 -16 913,0 -5 813,0

dar od Polových 1 000,0
příspěvek účastníci 10 100,0

4.9.2007 papíry do tiskárny R -130,0
4.9.2007 poštovné R -75,0
5.9.2007 poštovné R -30,0

13.9.2007 poštovné R -19,0
26.9.2007 gumy do praku R -607,0
1.10.2007 poštovné R -12,0
1.10.2007 obálky R -8,0
2.10.2007 reflexní páska 4 m R -240,0
3.10.2007 pevný líh R -119,0
3.10.2007 barevné papíry R -30,0
1.10.2007 toner do tiskárny R -1 141,0
4.10.2007 busola 3x R -288,0
4.10.2007 připínáky, černé papíry, černý fix R -93,0
4.10.2007 šňůry R -58,0
5.10.2007 ceny:čelovka 3x, nůž 4x, malý nůž 4x R -690,0
8.10.2007 parkování R -5,0
8.10.2007 parkování R -5,0

10.10.2007 inst. konopí R -38,0
11.10.2007 etikety R -18,5
15.10.2007 masážní krémy R -109,5
15.10.2007 tisk diplomů (26 ks) R -464,0
18.10.2007 roční pojistka vč. tábora R -900,0
18.10.2007 úrazová pojistka R -675,0
28.10.2007 Auto Písař A -1 449,0
28.10.2007 Auto Schimak A -668,0
28.10.2007 Auto Zdeněk A -1 025,0
28.10.2007 Auto Tomáš A -1 506,0
28.10.2007 Auto Milan A 0,0
28.10.2007 potraviny (3 dny ~ 70 Kč/osobu/den) P -6 510,0

Režie R -5 755,0
Auta a doprava A -4 648,0

Potraviny P -6 510,0
-16 913,0  

Už když jsme akci plánovali, vědě li jsme, že vstupní poplatek 500 Kč nepokryje všechny 
výdaje. Kalkulovali jsme ale s penězi, které nám zbyly z předešlých táborů (není zahrnuto 
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v tabulce). Pro příště budeme muset ale sehnat nějaké sponzory. Letos jsme dostali 
sponzorský dar v hodnotě 1 000 Kč od Polových, kterého si nesmírně vážíme a tímto 
děkujeme. Navíc jsme obdrželi věcné dárky pro vítěze od společnosti ČEZ, a. s. a Milan, 
kolega z práce, který nám s akcí pomohl a poskytl automobil, si za benzín nic neúčtoval. 

Co není ve vyúčtování zahrnuto, je hodnota času stráveného během této akce a během 
příprav. Přestože jsme akci připravili v rekordně krátkém čase, byly to stovky člověkohodin. 
Jen já sám jsem od srpna na přípravách před akcí strávil na 200 hodin čistého času po 
večerech a víkendech. Jen psaní této závěrečné zprávy mi už zabralo dalších více než 7 
hodin u počítače, a to ještě nejsem zdaleka u konce. Můžu si to dovolit, protože celý týden 
ležím v posteli a léčím se ze zánětu hrtanu, který jsem si uhnal během akce. Ještě že mám 
služební notebook (opět děkuji společnosti ČEZ, a. s.). 

Pozn.: Kdybych měl vedoucím vyplatit plat ve výši 100 Kč/ hodinu a osobu, vyplatil bych 
celkem přibližně 160 tis. Kč. A kdybych chtěl, aby akce nebyla ztrátová, ale aby přesně 
pokryla náklady vč. mezd (bez zisku), vyšplhalo by se zápisné na 9 000 Kč/ osobu. 

V tabulce dále nejsou zahrnuty kromě již výše zmíněných nákladů na amortizaci (opotřebení) 
aut, náklady spojené s pobytem na statku, tj. spotřeba elektřiny, vody, dřeva a uhlí. 

Další vedlejší náklady, které jsme s akcí měli jsou náklady na opravu vykradeného auta 
během první výjezdní porady (5,5 tis. Kč), náklady na znovupořízení ukradených věcí (20 tis. 
Kč) a oprava rozbitého auta, které se podařilo jednomu z organizátorů převrátit na střechu 
(asi 60 tis. Kč). Naštěstí se nikomu nic nestalo a bylo to až při odjezdu z akce, takže to nijak 
nenarušilo průběh. 

 

3. Hodnocení 
Tato akce pro mne znamenala mnoho. Chtěl jsem vytvořit důstojného nástupce již tradičních 
Soumraků bojovníků. Něco, co se zaryje hluboko do paměti. Obětoval jsem jí veškerý svůj 
volný čas po téměř tři měsíce. Téma mi tak dokonale sedlo, že jsem se nemohl odtrhnout od 
plánování, psalo se to jako kniha... 

Dnes už je po všem. Ležím v posteli, léčím se ze zánětu hrtanu a jsem šťastný. Mám tak 
dobrý pocit, jako jsem mě l po indiánském táboře v roce 2006. Možná je to ještě intenzivnější. 
Jsem spokojený nad vydařeným dílem. 

Myslím si, že se nám podařilo ve většině účastníků udržet pozitivní motivaci během závodu. 
Vsadili jsme na scénický začátek v úchvatném prostředí Suchých skal (Malá Skála), kdy 
jsme zajaté účastníky svázané a natřené na modro vláčeli po žebřících na „pyramidu“ na 
popravu. Druhý den jsme pro oživení motivace použily na stanovištích lehce obměněné a do 
dě je zasazené bojové disciplíny ze starých dobrých Soumraků bojovníků. A závěr, ten podle 
mne vyšel lépe, než jsme si mohli představit. Záchrana přeživších soukmenovců za zvuků 
hudby z filmu Poslední Mohykán byla bombastická. 

Velkým plusem této akce podle mne bylo, že jsme nechali dostatek času na doznění a 
sdělování si zážitků po akci. Závod končil v pátek večer a ještě zbývala celá sobota a část 
neděle na statku, kdy jsme zapojili promítání fotek, promítání filmu Apocalypto a také jsem 
nemohl nezařadit ně jakou práci okolo statku – řezání dřeva, vození písku a samozřejmě 
úklid před odjezdem. 

Výhoda toho je, že účastníci a organizátoři nejsou hned po akci vyplivnuti zpět do všedního 
života, ale že je zde čas na vytváření vztahů, probírání zážitků a vzpomínání na uplynulé 
akce. 

Abychom měli zpětnou vazbu od účastníků, vytvořili jsme dotazník, jehož výsledky jsou 
v příloze č. 8 Zpětná vazba. Obecně lze říci, že akce se povedla a měla úspěch. 
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4. Lidé kolem Apocalypto 2007 

4.1 Organizáto ři 
Zdeněk Náčelník Mikeš 

Denisa Denysh Mikešová 

Martin Marťus Mikeš 

Michal Sch!mák Mikeš 

Veronika Polová 

Jaroslav Page Vacula 

Lucie Lucish Petrásková 

Jan Laďa Zahradník 

Zuzana Morwenn Opltová 

Jan Písař Cigánek  

Tomáš Jeřábek 

Milan Vondráček 

4.2 Účastníci 

1. místo Dominik Skružný 
Jan Běhounek 
Marek Václavík 

2. místo Tereza Váňová 
Petra Sudzinová 
Adéla Koppová 
Veronika Valentová 

3. místo Marek-Balgue Djakoualno 
Martin Pavlů 

4. místo Kristýna Maiwaldová 
Jan Oplt 
Tereza Sudzinová 

nehodnoceno Marek Redmer – nestihli kontrolu Vyskeř 
Václav Radojčič – nestihli kontrolu Vyskeř 
Tereza Pavlová – odstoupila 
Theresa Rejchrtová – odstoupila 
Radim Bradáč – nestihli kontrolu Vyskeř, odstoupil 
Anežka Pekárková – odstoupila 
Anna Hronová – přistoupila (absolvovala pouze druhou polovinu) 
 

4.3 Sponzo ř i 
Rodina Polova finanční dar 1 000 Kč 

ČEZ, a. s.  ceny pro účastníky 
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4.4 Poděkování 
Provincie bratří Františkánů za zaštítění celé akce 

sdružení Velký vůz   za inspirace z jejich akcí (www.velkyvuz.cz) 

Zdeněk Mikeš (táta)   za zapůjčení lan, kanistrů, kladek a celkovou podporu 

bratr otec Filip Jan Rathouský za zapůjčení dataprojektoru, várnic a dalšího vybavení 
a duchovní podporu akce 

sponzoři (viz výše)   za poskytnutí sponzorských darů 

starostové obcí Koberovy, Vyskeř, Karlovice za vstřícné poskytnutí potřebných povolení 
a podporu akce 

osadní starosta a jednatel sdružení Sychrovák za vstřícné poskytnutí potřebných povolení 
a podporu akce 

pan Poloprutský za bezplatné povolení ke stání a vjedu vozidel na jeho 
pozemek 

P. Kořínek a H. T. Hlubočková za vstřícné jednání na Správě CHKO Český ráj 

Václav Černý za bezplatné povolení stanování na jeho pozemku (které 
nakonec nebylo povoleno Správou CHKO) 

Josef Bureš a p. Kašík za povolení ke vjezdu do lesa (k prameni) 

Josef Šenberk za bezplatné povolení k využití hráze rybníka jako 
stanoviště 

pan Janeček za bezplatné poskytnutí autocampu Příhrazy 

Milan Vondráček za bezplatnou výpomoc s vozidlem, které nakonec 
Apocalypto nepřežilo 

všem organizátor ům a sp řízněným duším za poskytnutí svého volného času, 
vybavení, aut, pen ěz a pozitivní energie 

A zde je něco, proč se asi vyplatí takové akce organizovat: 

„Vážení Mikešovi a všichni další organizátoři Apokalypta, chceme Vám MOC poděkovat za 
nejlepší Radimovy podzimní prázdniny (to jsou přesně jeho slova ) - postupně se 
dovídáme, jaké všechny úžasné věci se děly ... nepamatujeme, kdy se vrátil z nějaké akce 
tak nadšený. Takže ještě jednou srdečný dík Vám všem! 
Vše dobré a hodně síly na další akce přejí Marie a Mirek Bradáčovi“ 

4.5 Závěrem 
Tuto závěrečnou zprávu píšu tak detailně mimo jiné i proto, aby si nejenom účastníci akce 
uvědomili, že organizovat hru takového rozsahu není úplně jednoduchá a levná záležitost. 
Na druhou stranu, když je chuť a dostatek energie, tak je to i kus pořádné zábavy. 

Druhým důvodem je, že bych byl rád, kdyby tato zpráva posloužila jako zdroj inspirací 
a zkušeností komukoliv, kdo se stejně tak jako my pustí do organizování něčeho podobného. 
Jak jsem psal již výše, mě podobným neocenitelným způsobem posloužila závěrečná zpráva 
ze hry 66hodin2004 – testováno na lidech, kterou organizovalo sdružení Velký vůz. 

Na našich webových stránkách je možné nalézt informace a fotografie ze spousty našich 
akcí a já jsem kdykoliv a komukoliv připraven poskytnout detailní informace a zkušenosti 
z plánování a příprav.        

Zdeněk Náčelník Mikeš 
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5. Přílohy 

Příloha 1 - plakátek 

 

 
  
 
 
 

  2 0 0 7 
 

 

 

 

 

24. – 28. 10. 2007 
FYZICKY NÁROČNÁ HRA 

S PŘESPÁVÁNÍM VENKU 

PRO MLÁDEŽ I DOSPĚLÉ 

OD 12 LET 

 

PŘIHLÁŠKY VČ. ZÁLOHY 

DO 30. ZÁŘÍ 

CENA: 500 KČ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCE: PROVINCIE BRAT ŘÍ FRANTIŠKÁNŮ A WWW.STATEK.WZ.CZ 

VÍCE INFORMACÍ: MIKESOVI@SEZNAM.CZ, 724 132 659, WW W.STATEK.WZ.CZ  

 
V E L K Á   Ř Í J N O V Á   H R A 

 

A P O C A L Y P T O 

  2 0 0 7 
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Příloha 2 – dopis pro p řihlášené 

 

 

   

VELKÁ ŘÍJNOVÁ AKČNÍ HRA 

AAAA    PPPP    OOOO    CCCC    AAAA    LLLL    YYYY    PPPP    TTTT    OOOO    
2 0 0 72 0 0 72 0 0 72 0 0 7    

Podrobné informace pro p řihlášené:  

Píše se rok 1504, ocitáš se na Yucatanském poloostrově a jsi bojovník/bojovnice 
(možná dokonce budoucí náčelník) jednoho z dosud svobodných nepodrobených 
domorodých kmenů; kmenů, které si ještě nepodmanil výbojný tyranský vládce rozpínající se 
Mayské říše. 

Jednoho dne došlo i na váš mírumilovný, přesto statečný kmen. Mnoho mužů, žen i dětí 
bylo pobito v těžkých bojích, mnoho bylo vzato do zajetí, mezi nimi i ty. Odtud existuje jediná 
cesta – smrt na obětním oltáři! 

Z tvého kmene přežila útok barbarských Mayů ještě malá skupinka, mezi nimi i pár tvých 
příbuzných, kteří se ukryli, ale hrozí jim nebezpečí. Proto se musíš vrátit, proto ještě nesmíš 
zemřít... 

  
Apocalypto je závod, v němž budou družstva vytvořena ze dvou dvojic (čtyřčlenná 

družstva; v případě lichého počtu dvojic nebo jednotlivce navíc si vyhrazujeme právo některé 
dvojice rozdělit, abychom vytvořili čtyř a tříčlenná družstva). Dvojice si můžete vytvořit již 
předem. Kdo nám dosud neoznámil, s kým chce být ve dvojici, ať tak neprodleně učiní. 
Pokud nemáš dvojici, nevadí, přiřadíme tě k jinému jednotlivci. 

 
Motto: „Strach je nákaza. Je to nemoc. A ty už jsi nakažený taky, strach ti sebral 

tvůj klid.  Ale já jsem t ě, můj synu, neu čil strachu! Tak ho vyže ň ze svého srdce!“ 
 

Odjezd ve st ředu 24. 10. 2007: 
z Prahy, hl. n. v 17:15, sraz v 16:45 u pokladen, bude koupena hromadná jízdenka 

(přibližná cena 60 Kč). 
 

Návrat v ned ěli 28 10. 2007: 
Do Prahy v 18:30 na Florenc (přímý spoj, přibližná cena 100 Kč) nebo v 15:05 na Černý 

Most (přes Liberec, přibližná cena 130 Kč). 
 

Doplatek vstupního poplatku: nejlépe předem (s kým se uvidíme) nebo až při příjezdu na 
akci. 

 
Vybavení: obdoba vybavení na několikadenní čundr, tj. přijeďte již ve sportovním 

oble čení, nebude možné  se p řevléknout . 

Spacák, karimatka, nabitý mobil (kdo má), baterka (náhradní baterie budou výhodou), 
láhev na vodu (1,5 až 2 litry), pláštěnka nebo nepromokavá bunda, pevná dobře prošlápnutá 
obuv na delší pochody, zejména vhodné ponožky vč. náhradních, malý batůžek nebo 
žebradlo na flašku s vodou nebo na svačinu (pro využití v některých etapách), náplasti na 
drobné odřeniny a puchýře, papír, tužka, nezbytné hygienické potřeby, šátek, ešus, lžíce, 
buzola (kdo má), teplé oblečení na spaní (jitra mohou být velmi chladná, přestože spaní 
bude zajištěno ve vytápěném vojenském stanu a dvakrát v budově), peníze na cestu, jídlo na 
středeční večeři (ostatní jídlo bude zajištěno). 

Vše zabalit do batohu (krosny) na záda, nemít nic navíc v ruce  tak, abyste byli schopní 
ujít s batohem několik kilometrů denně (nočně). Neberte si nic zbyte čného!  

Případné dotazy rádi zodpovíme na čísle 724 132 659 nebo na emailu Mikesovi@seznam.cz 

www.statek.wz.cz 
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Příloha 3 – obecná pravidla závodu 

                           A P O C A L Y P T O    2 0 0 7

                                                                  24. - 28. 10. 2007

Pořádá WWW.STATEK.WZ.CZ za podpory Provincie brat ří Františkán ů

Obecná pravidla outdoorového závodu APOCALYPTO 2007  

 

1. Všech aktivit v rámci závodu se účastním dobrovolně, na základě své vlastní vůle, na 
vlastní nebezpečí a přebírám plnou odpovědnost za své jednání v průběhu závodu. 
Pokud se necítím na některou z aktivit, je čistě na mě, zda se jí budu účastnit nebo ne. 

2. Nejsem si vědom/a žádných omezení fyzických, psychických či jiných, která by mohla 
v součinnosti s předpokládanou zvýšenou zátěží během závodu znamenat ohrožení 
zdraví či bezpečnosti mojí či ostatních účastníků. Pokud jsem si vzpomněl na nějaká 
omezení, která jsem neuvedl do přihlášky, ihned to oznámím některému z organizátorů. 

3. Při pohybu v lese se budu chovat tiše a tak, abych neničil a neznečišťoval přírodu 
odpadky (ani toaletními papíry) a nerušil jeho zvířecí obyvatele. V lese je přísně zakázáno 
chodit s otevřeným ohněm, tj. i kouření. 

4. Za tmy budu svítit baterkou, abych eliminoval riziko pádu ze skály. Druhý aspekt svícení 
baterkou je, že si mě lovci nespletou s černou zvěří (je období odstřelu divočáků). 

5. V průběhu celého závodu se zdržím požívání alkoholu a omamných látek. 

6. V průběhu celého závodu se budu chovat tak, abych nepoškodil majetek či neporušil 
zájmy ostatních účastníků, členů organizačního týmu či jiných osob. 

7. V průběhu celého závodu není dovoleno použití jakýchkoli dopravních prostředků. 

8. V průběhu celého závodu není dovoleno používání mobilních telefonů, s výjimkou řešení 
krizových situací (úraz), odstoupení ze závodu nebo žádání o nápovědu, viz OPZ obálka. 

9. V průběhu celého závodu se budu chovat podle zásad Fair Play, tj. budu se chovat 
sportovně. 

10. V případě úrazu má poskytnutí pomoci nejvyšší prioritu, tj. umístění v závodu je až 
podružné. 

11. Při přecházení vozovky popř. železniční trati nebo při pohybu po vozovce budu dbát 
zvýšené opatrnosti. 

12. Pokud není řečeno jinak, pohybují se členové jednotlivých družstev pohromadě. Není 
možné pomalejšího člena družstva nechat courat v závěsu nebo ho úplně ztratit 
z dohledu!  

13. Není přípustná spolupráce družstev. 

14. Ve 20:00 každého dne se moje družstvo zahlásí na Info linku (viz OPZ obálka) a udá svojí 
polohu, pokud nebude na cílovém stanovišti pro daný den. 

15. Budu respektovat a řídit se pokyny organizátorů a budu používat veškeré poskytnuté 
bezpečnostní vybavení a prostředky. 

16. Jsem si vědom, že v případě porušení kteréhokoli z výše uvedených bodů můžu být 
diskvalifikován. 

17. Ze závodu mohu kdykoliv odstoupit (např. ze zdravotních důvodů – totální vyčerpání, 
atd.). V případě odstoupení ze závodu rozpečetím OPZ obálku (Obálka Poslední 
Záchrany) a budu se řídit pokyny v ní uvedenými. Odstoupení jednotlivce nemá vliv na 
celkové umístění zbytku družstva. V družstvu ovšem musí zůstat nejméně dva členové. 
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Příloha 4 – OPZ obálka (Obálka Poslední Záchrany) 
 

Horní strana obálky: 

 

155 - záchranka 

158 - policie  

150 - hasiči 

112 - sos  

INFO LINKA: 724 132 659 
Info linku povinně využij v případech (stačí SMS s podpisem!):  

1. bloudíme už několik hodin a nemůžeme najít stanoviště do stanoveného času 
2. ani po hodině nemůžeme pohnout s nějakou šifrou 
3. je 20:00 kteréhokoliv dne (bezpečnostní kontrola pohybu družstev) 

Využití Info linky za účely uvedenými v bodech 1. a 2. ovšem zařadí vaše družstvo 
v celkovém hodnocení až za družstva, která během závodu Info linku nevyužila! 

Infolinku využijte i v případě, že voláte na jedno z vlevo uvedených č ísel. Máme v terénu 
několik aut a budeme vědět lépe, než operátoři na call centrech, kde se nachází zraněný, 
nebo kde hoří les, když mu budete uvádět, že je to někde mezi 2. a 3. stanovištěm. 

OPZ obálka  (Obálka Poslední Záchrany)   

otevřít pouze v případě, že odstupuješ ze závodu 

 
 

 

Text v obálce: 

 

 
 

 

OPZ obálka (Obálka Poslední Záchrany)   

 

Mrzí nás, že ses rozhodl/a použít OPZ obálku (Obálku Poslední Záchrany). Pokud to je ze zdravotních 
důvodů, doufáme, že se nejedná o nic vážného. Dřív, než tě opustí tvoje družstvo, spoj se s naší Info 
linkou,  kde se dozvíš, co máš dělat dál, resp. kdy a kde tě  může někdo vyzvednout. Družstvo v počtu 
nejméně dvou členů může po dohodě s organizátory pokračovat dál. Odstoupení jednotlivce nemá vliv 
na celkové umístění zbytku družstva. 

 

            Organizátoři 

 

 

      A P O C A L Y P T O    2 0 0 7 

     24. - 28. 10. 2007 
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Příloha 5 – mapka OB 
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                                                                  24. - 28. 10. 2007

Pořádá WWW.STATEK.WZ.CZ za podpory Provincie brat ří Františkán ů

Tato kontrola bude odstraněna nejpozději 27. 10. 2007 ve 20:00, prosíme, neodstraňujte ji dříve.
Prosíme, neničte, nepřemísťujte, ani jinak nepoškozujte tuto kontrolu.  Děkujeme
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Příloha 6 – zbran ě v Buškov ě jeskyni  

Odtrhněte si jednu sadu zbraní a pokračujte na hráz rybníka u Hlavice!

                           A P O C A L Y P T O    2 0 0 7

                                                                  24. - 28. 10. 2007

Pořádá WWW.STATEK.WZ.CZ za podpory Provincie brat ří Františkán ů
Tato kontrola bude odstraněna nejpozději 27. 10. 2007 ve 20:00, prosíme, neodstraňujte ji dříve.

Prosíme, neničte, nepřemísťujte, ani jinak nepoškozujte tuto kontrolu. Taktéž si prosím neberte kontrolní 
útržky v případě, že nejste účastníky závodu Apocalypto 2007. Děkujeme
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Příloha 7 – poslední vzkaz  

Přišlo období dešťů! Přeživší Lesnováci se ukrývají v jeskyni, která se nalézá v Lesnovku č. 
1 a která se postupně zaplavuje vodou. Pospěšte, abyste je zachránili!

Všichni musíte slézt dol ů po lan ě, zachránit 4 lidi (3 dosp ělé a dítě) a 
vylézt nahoru. Na záchranu máte od te ď 30 minut.

Hodně štěstí

                           A P O C A L Y P T O    2 0 0 7

                                                                  24. - 28. 10. 2007

Pořádá WWW.STATEK.WZ.CZ za podpory Provincie brat ří Františkán ů
Tato kontrola bude odstraněna nejpozději 27. 10. 2007 ve 20:00, prosíme, neodstraňujte ji dříve.

Prosíme, nenič te, nepřemísťujte, ani jinak nepoškozujte tuto kontrolu. Děkujeme
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P
říloha 8 – zp

ětná vazb
a  

 

Vyhodnocení dotazník ů od účastník ů Apocalypta 2007 Dotazníky vypl ňovalo 16 z 19 ú častník ů (13 dotazník ů vypln ěno kompletn ě)

1
Jak se cítíš? Bezprostřední pocit po 
dosažení cíle? 13x

Skvěle, konečně v cíli, 
oddechl/a jsem si, radost 1x Cítím se hrozně 1x Zklamání z umístění

2 Jak jsi se o akci dověděl/a? 10x
Od vedoucích (z toho 2x i z 
internetu) 5x Od kamarádek, kamarádů 1x Z emailu od Náčelníka

3
Co bylo hlavním podnětem, že jsi do 
toho šel/šla? 5x

Rád/a zkouším, kam až můžu, že 
na to mám, sáhnout na dno 5x Kvůl i lidem 2x Kvůli soumrakům, táborům 1x Žít aktivně Jsem soutěživý Kvůli cti Zvědavost + zážitek

Měls/as nějaká očkávání nebo obavy? 3x Bál/a jsem se 3x
Nevěděl/a jsem se, co mě 
čeká 1x

Obava, že mé rozhodnutí 
odnese celý tým

4 Měl na tvé rozhodnutí vliv plakátek? 8x Neměl vliv 1x Navnadil

Plakátek působil pozitivně nebo 
negativně? 7x Líbil se mi 2x

Depresivně, šel z něj strach
(i tak se líbil) 1x Negativně

5
Byly zážitky ze Soumraku Bojovníků 
důvodem, proč jsi jel na Apocalypto? 4x Ano

Byl lepší SB nebo Apocalypto? 4x Oboje super, těžko říct 3x
Apocalypto lepší, 
náročnější 1x Soumrak lepší (víc bojů)

6
Naplnilo Apocalypto tvé očekávání 
nebo obavy? 10x

Ano, naplnil očekávání, popř. 
předč il 2x Čekal jsem/chtěl jsem to těžší 2x

Naplnil očekávání srandy, 
party 1x

Ne, čekalala jsem méně 
náročné

Ano, obavy z 
pochodů naplněny

7
S čím jsi se setkal/a poprvé, co pro 
tebe bylo nové? 8x

60 km, dlouhý pochod bez spaní, 
dlouhá chůze, 14 hodin chůze, 
dvoudenní pochod 3x Boj s nožem 2x

S lidmi, co si sáhli na dno; s 
lidmi, co "dovedli" ostatní 1x

Lukostřelba
filmový scénář,
kladkostroj

Málo spánku,
nevědomost-info až 
na stanovištích

Spaní pod skálou,
být s Mlakama Záchrana Lesnováků

8
Z čeho jsi měl/a největší zážitek 
(pozitivní nebo negativní) a proč? 6x

Strhující konec, záchrana lidí, 
emoce 5x Celá cesta, túra, zkušenost 4x Provazový most 2x

Svázání, první den ve 
skalách

Boj s náčelníkem,
boj s nožem,
střelba lukem 1x

Jeskyně s Denyshem;
Negativní: pochody a 
neshody v týmu

9 Chyběla ti nějaká aktivita? 3x Slaňování (popř. lezení) 1x Víc praní 1x Soutěže jako na SB 1x Šerm Víc střelby z luku

Nelíbila se ti nějaká aktivita? 5x Líbili se mi (vyvážené) 1x Nelíbili nože 1x Líbili boje 1x líbil Mohawk Nelíbily marmelády Nelíbil boj s koulí

10 Atmosféra ve vašem týmu? 8x Dobrá 6x
Většinou dobrá, nakonec 
dobrá 1x špatná

11
Odnášíš si nějaké ponaučení nebo 
zkušenost? 14x Ano 1x Ne 2x

Vše záleží na lidech; když je 
jim to jedno, nehneš s nimi;
Hned se nevzdávat. 1x

Vždy jde o psychiku; 
Zkusil jsem vytrvalost, 
trpělivost

Jsem lepší v mapě,
Lepší boty příště.
Vše jde zvládnout.

Strach tě nikdy 
nezahltí celého, máš 
lidi kolem sebe

Neriskuj, 2x měř, 1x řež;
Není nejdůležitější vyhrát

12 Sáhl/a sis na dno? 9x Ne 3x Ano 2x Skoro

13
V čem pro tebe bylo Apocalypto 
nejobtížnější? 4x Chůze, dlouhá túra 3x

Dohodnutí s týmem (člověk, 
který brzdí tým, popř. Mlaka) 2x

Psychika, překonání sebe 
sama,
Blbý boty 3x

vydržet jít, den+noc v 
kuse, málo spánku 1x Doháněni holkama

Šifry,
Krize v bažině

14
Vstupní poplatek 500 Kč se ti zdál 
nízký, přiměřený nebo vysoký? 8x Přiměřený 2x Přiměřený, ale nízký 3x Nízký

15 Jsi rád/a, že jsi se zúčastnil/a? 14x Ano

16 Jel/a bys znovu? 12x Ano 3x Asi ano

17 Nějaký návrh na zlepšení? 5x Díky, bylo to super 1x Radši víc soubojů
Víc her, kolektivních, ne jen 
družstva

a další výroky o Apocalyptu "Čekal jsem tvrdší"

"Vyhlašování celého týmu na 
Apoc. je lepší než jednotlivců, 
jako bývalo na SB"

"Zvítězil jsem nad sebou a 
svejma nohama"

"Myslím, že každý kdo to 
zvládl je už sám sebou 
hrdinou. I já"

"Mám hlavu plnou zážitků" "Trasa (terén) byl super"

"Byla zima"
"Cestou jsem myslela, že už 
nedojdu"

"Konec byl prostě strhující"
"Už poznám pramen na 
mapě"

"Děkuju vám za tuto skvělou 
akci!"

"Očekávání předčilo, bylo to skvěle propracovaný a připravený. 
Vymazlená akcička.

"Když jsme došly a zachránily Lesnováky, a ještě k tomu jako 
první, bylo to úplně super, skvělý, prostě euforie"

"Jel jsem, abych dokázal Zdeňkovi, že 
nejsem žababa…"

Nejlepší by byla kombinace Soumraku a 
Apocalypta
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