Vážení Výsadkáři !
Přihlásili jste se na akci Výsadek 2014.
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.

„Ztratilíííííííííí jsme jednohooooooo mužeéééééééééé !!“, vykřikuje zoufalý hlas do řevu bouře,
„otázkou je jestli vypad přes palubu nebo ho unesli ti posraní piráti !!“, dodává nasraně.
„Co všechno ukradli ty kurvy?!“, vyzvídá kapitán lodi.
„Vzali všechno co se vzít dalo“, nevěřícně kroutí hlavou jeden z námořníků, “tabák, žrádlo, látky
na prodej, prachy a hlavně všechny sudy s RUMem“
„Kurvy zlodějský“, odplivne si nasraně kapitán, „toho muže musíme najít !“..., odmlčí se, „a tem
RUM taky !!!“

„Kapitáne, kapitáne“, vzrušeně křičí z podpalubí další z námořníků, „tady sem něco našel“
„Ukaž“, chvatně přispěchá kapitán do podpalubí, „sakra to vypadá jako nějaká mapa“, zamyslí se,
Letošní Výsadek je pojat opět tak trochu netradičně :-) Ono by Vás to ani nebavilo, kdyby to bylo „že by si ti pitomci na mapu nakreslili místa kam si ukryli to ukradený zboží“, sarkasticky se
pořád stejný :-)
usměje, „námořníci“, zaburácí, „myslim, že minimálně ten RUM zachráníme....“, a dodá, „a toho
Na druhou stranu se toho stejně nedá moc vymyslet, tudíž hledání indicií v terénu, sbírání
ztracenýho námořníka taky !!“
informací a vyhledání cíle zůstává stejné :-) na tom se nic nemění a asi nikdy měnit nebude :-)
Součástí obálky, kterou jste obdrželi na začátku akce je mapa, toto povídání, nouzová obálka a
„Je to deset míst sakra“, mručí si po vousy v kajutě u nalezený mapy, „voznačený jedna až deset“,
dva kusy dřevěných hranolů - artefaktů
doplňuje, „no nic na číslování nezáleží, vezmem to tak jak nám to bude vyhovovat“
Dřevěným hranolům věnujte maximální pozornost, dbejte o ně, a hlavně je neztraťte, věřte že se
budou hodit !!
„Kapitáne, tady je z druhý strany tý mapy nějakej text“, vzrušeně vykřikuje další z námořníků.
V mapě je zakresleno 10 míst, Vaším úkolem je všechna navštívit, najít ukrytou krabičku a vzít si „Ukaž“, vyhrkne kapitán a chvatně mapu otočí, „máš pravdu, vypadá to jako nápověda k těm
z ní vždy jenom jeden další dřevěný artefakt.
jednotlivejm místům“
Kdo nebude mít všech 10 dřevěných artefaktů, + ty dva, které obdržel v autobuse, nezíská
informaci o cíli – myslete na to !!
„Tak třeba to vezmem od jedničky do desítky“, čte pomalu, „tak teda ...“
Vzhledem k objemnosti a ceně dřevěných artefaktů nejsou tyto součástí nouzové obálky – v té je
pouze nouzové telefonní číslo a místopis cíle !
1. maják s obrovským rozhledem do krajiny, na samotném kraji – 12 metrů od cedule
2. přístavní molo, na jeho konci dál od lidí, pod ním u země
Vaše akce Výsadek začíná časem Vašeho vysazení, který si během vysazení zapíšeme a končí a
3. nedaleko obrovské strážní věže, s výhledem na ni, u bílé skříně
POZOR TO JE DŮLEŽITÉ – NEDĚLNÍ DVANÁCTOU HODINOU. Pokud se do neděle 12
4. vyschlá nádrž na vodu, betonová, podivná, nedaleko funkční nádrže s vodou
hodin nedostavíte do místa cíle, budeme Vás muset vyzvednout a do cíle dopravit, čímž jste
5. výstupem na strážní koš, né v samotném strážním koši, ale v trámový nad lavičkami
samozřejmě automaticky diskvalifikováni. Toto ošetření je bohužel nutné kvůli značné odlehlosti
námořníků
místa v němž jste vysazeni (to si mimochodem sami ověříte :-) )
6. poklad ukryt v podpalubí největší borovice
Pokud během akce zjistíte, a to se taktéž nejednou stalo, že je Výsadek nad Vaše síly, máte
7. jižně od strážního ohně, mezi balvany,
několik možností:
8. průplav vodní plochy
1. na vlastní náklady se dopravit do civilizace a odjet domů
9. nedaleko strážního koše, tři dřeva, označeno zelenou značkou (strážní koš přístupný
2. zavolat na nouzový telefon (viz. zalepená záchranná obálka), nechat se do místa cíle
pouze v určité hodiny za poplatek
dopravit a společně po akci odjet zpátky na Kladno
10. v útrobách dřeva na výrobu lodi
Rozhodnutí, kterou variantu zvolit je na Vás, snažně Vás prosím, pokud se rozhodnete
pro první variantu MĚJTE S NÁMI POCHOPENÍ A NA NOUZOVÝ TELEFON
„Ste z toho moudrej kapitáne“, vykuleně vyzvídá další z námořníků.
ODEŠLETE
„Zatim moc né, budem muset všechny ty místa navštívit, typuju, že až tam přijdem, budem
ALESPOŇ SMS S TÍM, ŽE KONČÍTE – již několikrát jsme zcela zbytečně v terénu hledali chytřejší, navíc to vypadá, že ten náš RUM schovali na všechny místa po částech“
ztracenou dvojici, která si v poklidu užívala tepla domácího, vyhřátého pelíšku !!!
„Kapitáne vy ste koumák“, maže mu med kolem huby další námořník.
Hrdinů jsou plný hřbitovy, pokud během Výsadku dojde k nějakému úrazu, zavolejte na nouzový „Uvidíme, myslim, že až budem mít všechny místa navštívený, zjistíme, kam máme pro toho
telefon, někdo z nás Vás odveze do cíle. Hra pro Vás sice v ten okamžik končí, ale zdraví je přeci našeho ztracenýho námořníka dorazit“, usměje se.
přednější !
„A až ho najdem, dáme mu jeden pořádnej sud s RUMem !“, rozhodne.
To je doufám z organizačních věcí vše a nyní se můžeme vrhnout na samotnou hru...

