
Výsadek 2010

Vážení Výsadkáři !

Přihlásili jste se na akci Výsadek 2010.
Nyní následuje několik vět strohého popisu o co v akci jde, myslím, že většina z Vás se Výsadku 
neúčastní poprvé, tudíž můžete směle přeskočit na další odstavec. Pro ty ostatní – Ve výsadku jde o 
v podstatě jednoduchou věc, a to dostat se z místa výsadku do místa cíle. Vtip je v tom, že místo 
výsadku ani místo cíle neznáte. Místo výsadku poznáte v okamžiku, kdy Vás za tmy se zavázanýma 
očima vypustíme do přírody, místo cíle poznáte (a v to doufejte) během hry, a tam by jste se měli 
dopravit do nedělního oběda.

Jakožto většina savců, i my s Markem :-), jsme se poučili z předchozích chyb a omylů, kdy 
během výsadku stačilo najít třeba dvě indicie a při troše štěstí odhalit místo cíle. To se Vám nyní 
nepovede. Celou akci jsme ošetřili tak, že ze dvou nalezených indicií prostě místo cíle 
nevyšpekulujete. Můžete se tomu smát, můžete z toho být smutní, nemusíte tomu věřit, můžete si to 
nakrásně sami zkusit, ale nemůžete s tím nic udělat :-)

Vaše akce Výsadek začíná časem Vašeho vysazení, který si během vysazení zapíšeme a končí a 
POZOR TO JE DŮLEŽITÉ – NEDĚLNÍ DVANÁCTOU HODINOU. Pokud se do neděle 12 
hodin nedostavíte do místa cíle, budeme Vás muset vyzvednout a do cíle dopravit, čímž jste 
samozřejmě automaticky diskvalifikováni. Toto ošetření je bohužel nutné kvůli značné odlehlosti 
místa v němž jste vysazeni (to si mimochodem sami ověříte :-) )

Pokud během akce zjistíte, a to se taktéž nejednou stalo, že je Výsadek nad Vaše síly, máte 
několik možností:

1. na vlastní náklady se dopravit do civilizace a odjet domů
2. zavolat na nouzový telefon (viz. zalepená záchranná obálka), nechat se do místa cíle 

dopravit a společně po akci odjet zpátky na Kladno
rozhodnutí, kterou variantu zvolit je na Vás, snažně Vás prosím, pokud se rozhodnete 

pro první variantu MĚJTE S NÁMI POCHOPENÍ A NA NOUZOVÝ TELEFON ODEŠLETE 
ALESPOŇ SMS S TÍM, ŽE KONČÍTE – již několikrát jsme zcela zbytečně v terénu hledali 
ztracenou dvojici, která si v poklidu užívala tepla domácího, vyhřátého pelíšku !!!

Hrdinů jsou plný hřbitovy, pokud během Výsadku dojde k nějakému úrazu, zavolejte na nouzový 
telefon, někdo z nás Vás odveze do cíle. Hra pro Vás sice v ten okamžik končí, ale zdraví je přeci 
přednější !

To je doufám z organizačních věcí vše a nyní se můžeme vrhnout na samotnou hru...



Ne vždy bylo cestování mezi sousedními státy tak jednoduché a bezproblémové jako nyní. V 
minulosti vycestovat mimo republiku, a to zejména na západ, stálo cestovatelského dobrodruha 
spoustu času, nervů a v neposlední řadě známostí. Obdržet výjezdní doložku, od zaměstnavatele 
potvrzení bezúhonosti, že se po výletu vrátí zase zpět do krásné československé socialistické 
republiky.

Odstěhovat se za hranice, získat tam zaměstnání a žít v cizí zemi bylo absolutně nepřípustné. 
Československá socialistická republika přece nabízela svému soudruhovi vše co potřeboval !

Ovšem né úplně vždy se to takto systému povedlo. Zanícený a republiku opustit přesvědčený 
občan dokázal překonat jak byrokratický aparát, tak elektrické ploty s pískovými plochami v nichž 
zanechal nesmazatelnou stopu o svém počinu.

Někdo ke svému útěku zvolil variantu s pomocníkem, který znal prostředí blízkosti hranic a mezi 
močály, komunistickými pastmi a dalšími nástrahami převedl utečence přes hranice.

Jiný se na strastiplnou cestu vydal sám, doufal ve svoje schopnosti, štěstí a že se mu útěk z 
republiky povede.

Tak či tak oba měli něco společného, alespoň chvíli se museli prát s drsnou přírodou a pokud 
nechtěli během odchodu působit podezřele, vyráželi nalehko, a museli se tedy živit tím co jim 
příroda nabídla, ať to byly houby, sladké plody lesních rostlin, či menší živočichové, které se jim 
podařilo ulovit.

A když se úspěšnému utečenci podařilo přiblížit se k vysněné západní hranici na vzdálenost, 
která by k útěku stačila, postavila se mu do cesty vojenská vyhlídková věž, na jejímž nejvyšším 
ochozu vystrašený vojín neváhal použít dorozumívací zařízení ukryté v blízkosti západního výhledu 
a informovat pozemní jednotky k akci.

Vaším úkolem není opustit republiku (to je v dnešní době snadné), Vaším cílem je vžít se do role 
utečence a dostat se do cíle. Cíl můžeme kupříkladu pojmenovat jako shromaždiště úspěšných 
utečenců na tajném místě z kterého budou odvezeni do vysněné vlasti.

Čekáme vás tedy na shromaždišti.

Hodně štěští.


