
Víkendovka teenagerů 25.-27.5.2018 : 5 VĚCÍ A DOST 
 

Základní pravidla akce: 

 
Akce začíná v pátek 25. 5. 2018 ve 20:00 on-line částí. Buďte doma připraveni u svého telefonu. 

Pokud organizátor víkendovky nezná váš telefon, pošlete mu svoje jméno a svoje číslo na jeho 

telefon 777 872 473. 

 

Pro úvodní on-line část víkendovky se můžete libovolně sdružovat, on-line propojovat nebo být 

doma sami. 

 

Pokud si přejete absolvovat víkendovku v týmu s konkrétní osobou (kamarádem, kamarádkou, 

přítelem, nepřítelem,..), nahlaste tuto skutečnost organizátorovi akce na telefon 777 872 473 

v pátek v 19:45. Úspěšné absolvování on-line části víkendovky může např. vést k tomu, že si budete 

moci s sebou sbalit více než 5 věcí nebo pravděpodobně budete moci být v týmu s tím, s kým byste 

rádi byli.  

On-line části víkendovky se (třeba, protože nemáte čas) nemusíte účastnit. Potkáme se pak až 

v sobotu na nádraží. 

 

Pro část víkendovky, která začíná v sobotu v 8:00 na nádraží v Brně, platí speciální pravidla. S nimi 

budete včas seznámeni. Jedno z pravidel je, že organizátor může kontrolovat dodržení stanovených 

kritérií (např. že máte nabaleno pouze max. 500g potravin) nebo např. že si u sebe uschová vaše 

mobilní telefony a vydá vám je až v pravý okamžik. 

Pravidla hry mohou zasahovat do vašich obvyklých osobních svobod. Zároveň je víkendovka 

připravena tak, aby byla zachována vaše bezpečnost a důstojnost a v každém okamžiku můžete říci, 

že ukončujete svou účast na akci. My vás odvezeme na nádraží, kde počkáte na nejbližší vlak (ten 

vám zaplatíme). Neděste se, nečekejte supernáročné úkoly. Zajímavé to bude už jen tím, že budete 

mít na vše málo věcí. Nepředpokládáme, že někdo bude chtít jet domů dříve.   

  

Seznam předmětů, ze kterých můžete vybírat svých 5 věcí: 
- spacák 

- karimatka 

- pláštěnka (doporučovaný typ pončo) 

- pláštěnka na batoh 

- igelitka do batohu proti promoknutí věcí, příp. další různé obaly  

- celta – plachta 

- miska/misky, hrnek 

- ešus (celý ešusový set jako 1 věc) 

- lžíce  

- kotlík, hrnec 

- nůž 

- sekerka 

- pilka 

- polní lopatka 

- čelovka/baterka 

- hamaka – závěsná síť na spaní 

- KPZ 

- knížka pro volný čas 

- další kusy oblečení, které jste na sobě neměli oblečené na srazu a po cestě vlakem k prvnímu úkolu 

- peníze pro 1 osobu (jako 1 ks) 

- doklady (jako 1 ks) 

 



Další informace:  

- prostředek k rozdělání ohně vám bude přidělen 

- mapa + kompas/buzola vám bude přidělena 

- provázek v délce 30 m vám bude přidělen 

- další nespecifikované vybavení bude možné získat na akci samotné 

 

Každý si může s sebou vzít následující vybavení, aniž by jej musel započítat do počtu  

5 povolených věcí: 

- Voda 

o V prakticky libovolném množství 

o Pouze v nádobách určených na transport vody (povolena PET láhev a podobné, 

čutora, hydratační vak, barel, kanystr, určitě ne hrnec) 

o Doporučené množství 3l a více/os. 

o Berte s sebou čistou vodu, ne slazené nápoje 

- Batoh  

o tak velký, aby se do něj vešlo všechno, co si s sebou berete 

o pláštěnka na něj, ev. igelitka na vnitřní obsah se nepočítá (to je věc „navíc“ co se 

počítá do limitu 5 věcí) 

- Atlas jedlých rostlin  

- 500g libovolných potravin (měly by vám vystačit do neděle 12:00) 

- Hygienické potřeby a nezbytné osobní léky (tj. např. kartáček na zuby, toaletní papír) 

- Oblečení a obutí, které máte na sobě oblečené a obuté na místě srazu a po celou cestu 

vlakem 

- Mobilní telefon (jeho použití však podléhá „pravidlům“) 

 

V případě, že si nejste jistí, jaké vybavení je či není povoleno, informujte se u organizátora 

víkendovky na tel 777 872 473 v pátek od 19:30. Můžete tím předejít nepříjemnostem, kdy vám 

organizátor na místě konání akce toto vybavení odejme. (např. v rámci hygienických potřeb si 

vezmete dvoumetrovou osušku, kterou půjde použít jako vrstvu oblečení navíc. Protože se nejedná o 

běžnou součást hygienických potřeb na víkendovkách, nebylo by možné si osušku vzít). 

 

V průběhu víkendu bude možné za drobné i větší týmové i individuální úkoly získat vybavení navíc, 

nebo např. získat bonusové potraviny. 

 

Program se bude většinu času odehrávat v týmech o velikosti 4-10 účastníků. V jakém týmu budete, 

můžete částečně ovlivnit v on-line části víkendovky v pátek od 20:00.  


