
MANUÁL K ZZZ TOP FAMILY 2014 
 
Základní informace 
Jste očekávání v pátek 16. 5. od 17:00 do 19:30. Na místo se dopravte buď autobusem z Děčína 
(zastávka Labská stráň), nebo autem až k tábořišti. Po domluvě je možné (zejména kvůli batolatům) 
přijet až v sobotu ráno. 
Akce končí v sobotu po večeři s možností přespání do neděle. 
 
Do 4. 5. 2014 zaplaťte, prosím, 250,- korun za team na účet 2000036045/2010 (FIO)  - (do poznámky 

pro příjemce dejte "TOP Family" a název vašeho teamu, variabilní symbol 251) (pokud budete chtít od 

nás doklad, napište mail Pavlovi - pavel.seiner@gmail.com)" 

 
Program: 
Pátek  
18 - 19,45 - registrace teamů, stavění stanů, „výprava“ na dříví, buřťák 
19,45 - 20,15 - seřízení hodinek, vaše dotazy k závodu 
20,15 a dále - zpívání a povídání u ohně (děti postupně usínají za tónů kytar;-)) 
 
Sobota 
07,12 - 16,42 - samotný závod - (budíček nebude organizovaný - záleží na vás, kdy začnete, před 
odchodem budete vyfoceni) 
16,43 - 17,45 - čas na odpočinek, večeře (k dispozici polévka a chléb pro zájemce) 
17,45 - 18,15 - vyhlášení + předání zasloužených cen (=oficiální konec závodu) 
18,15 a dále - čtení vašich výtvorů ze závodu, povídání si nejen o průběhu závodu, zpívání, relaxace 
22,00 - pokud bude zájem, návštěva jeskyně pro odvážné (slaňování v podzemí, plazení se průrvami..) 
 
Neděle 
Balení, úklid, loučení 
 

Ubytování a jídlo 
Tábořiště naleznete za obcí Labská stráň (okres Děčín) (Loc: 50°50'35.509"N, 14°13'38.242"E) - 
od vesnice ke hřbitovu, za hřbitovem nás najdete. 
Tábořit budeme na louce našeho střediska. Spát se bude ve stanech (pokud nemáte vlastní, je možné 
ho zapůjčit od střediska), či pro zájemce pod širákem. Dále zde bude postaven minimálně jeden větší 
stan sloužící jako úkryt před sluníčkem, či deštěm, případně jako kočárkárna, či kojící koutek. 
K dispozici dále bude chemický záchod (kde na vás bude čekat záchodový zápisník, pro zaznamenání 
vašich dojmů z tábořiště, závodu, nálady teamu…) a z barelu tekoucí pitná voda. K dispozici bude 
centrální ohniště s grilovacím roštem. Dřevo na oheň můžeme nosit z přilehlého lesa, nicméně 
nebudeme kácet stromy. (V blízkosti ohniště, prosím, stany nestavte).  
 
Jídlo si obstarává každý team sám - takže svačiny, polotovary, či peníze do restaurací s sebou. 
Doporučujeme vzít si s sebou k ohni například špekáčky, klobásky, naložené maso, chleba na 
topinky;-) V sobotu po závodu od nás dostanete polévku na zahřátí. 
 
S místními obyvateli máme zatím dobré vztahy a neradi bychom na tom cokoli měnili – existuje tu 
například dohoda, že nechodíme na místní hřbitov (který je v blízkosti tábořiště), vodu z pumpy si 
odnášíme do tábořiště a neděláme potopu v blízkosti pumpy, nehlučíme (zvlášť v blízkosti hřbitova), 
zdravíme místní obyvatele a prostě dodržujeme pravidla slušného chování☺ 
 
 
 
 
 
 



Samotný závod 
Obecně 
Celý závod je založen (mimo jiné) na pravidlech fair play – body si budete počítat sami, budete se 
snažit o naprostou objektivitu, nebudete hledat kličky, jak co obejít... Pokud vám nebude cokoli jasné, 
zeptejte se nás před závodem, případně v průběhu pomocí telefonu. 
 
Můžete využívat veškeré věci, které jste si s sebou přivezli. Nebude vám nahrazena žádná finanční 
částka, pokud si něco koupíte pro účely závodu – je to čistě vaše rozhodnutí. Můžete využívat 
všechny možné dopravní prostředky. 
 
Smíte se pohybovat jen na území mapy, kterou od nás dostanete. Team by měl jít většinu cesty 
pohromadě (pokud se z relevantního důvodu rozdělíte, vždy bude mít u sebe každá skupina funkční 
mobil a budete na sebe navzájem mít kontakty). Po dobu, kdy jste rozděleni, nemůžete získat žádné 
body (ani plnit úkoly). 
 

Vybavení, které je dobré si vzít s sebou: 
 

• Pro pobyt na tábořišti: stan, karimatky a spacáky pro celou rodinu, jídlo a pití na celý víkend, ešus, 
lžíce, nůž, vařič, hudební nástroj (a ochotu hrát u ohně), oblečení dle počasí, boty do terénu, 
baterku (ideálně čelovku), (+ pro zájemce o návštěvu jeskyně: oblečení na zničení a sedák, máte-li) 
  

• Pro samotný závod: dva plně funkční a nabité mobily (na které nám dáte čísla), lékárnička, 
digitální foťák, tužky, fixy, křídy, papíry, KPZ, barevná mapa okolí  (dostanete ČB), šátek, tabulka 
čokolády, pytlík bonbónů, plavky, ručník, pláštěnka, 3 nafukovací balonky 
 

• Dále si prosím vyrobte a vezměte s sebou 15 kusů rodinných vizitek (=kartička se jmény všech 
členů vašeho teamu a názvem města, kde bydlíte) vyzdobených dle vaší kreativity. 

 
A vše další, co uznáte za vhodné... Štěstí přeje připraveným:)  (Vybavení je doporučené a záleží čistě 
na vás, co budete považovat za zbytečné) 
 

O závodu 
Na závod se můžete vydat nejdříve dvě hodiny po východu Slunce (tedy v 07:12). V intervalu mezi 
15:42 do 16:42 byste měli navštívit Místo (které konkrétně vám napoví indicie). Pokud ho 
nenavštívíte, ztrácíte možnost vyhrát závod. Z těch, kdo Místo navštíví, vyhrají první čtyři teamy 
s nejvyšším počtem bodů. Body můžete získávat do té doby, než dorazíte na dané Místo. 
 
Body si zapisujete do tabulky, kterou od nás dostanete. Sčítejte si je průběžně. První indicii si můžete 
otevřít po získání 60 bodů, každou další indicii za každých dalších 40 bodů. Když už máte všechny 
indicie a stále ještě čas, snažte se „nahrabat si“ co nejvíc bodů. Až dojdete na Místo, nahlásíte přesný 
počet bodů. 
Pokud je některý úkol vázán na konkrétní místo, body si za něj smíte počítat jen jednou (pokud není 
uvedeno jinak).  
 
Úkoly jsou zařazeny do tří kategorií: 
Místní – znamená to pro vás, že musíte danou věc navštívit (=být v její bezprostřední blízkosti) 
Dokumentační aktivity – většinou se jedná o zachycení cesty – fotky, kresby,… Zde obzvláště platí, že 
fotka jedné věci několikrát (byť z jiného úhlu) se stále počítá jako jedna. 
Výzvy – pokud není uvedeno jinak, plní je celý team (pokud to je možné) 
 
Konkrétní znění úkolů vám pošleme zhruba týden před závodem, ať máte trochu času na přípravu. 
 
 
 
 



Co se stane, pokud se na cestě potkají dva teamy (=jsou od sebe blíže než 100 metrů):  
Při prvním setkání těchto teamů si navzájem vymění rodinné vizitky a společně se vyfotí. 
Při druhém setkání těchto teamů si teamy společně zazpívají alespoň jednu písničku. 
Při třetím setkání těchto teamů si spolu zahrají krátkou hru (Šli tři opice, Slepá bába, Schovka, či 
jakákoliv jiná hra) 
Při každém dalším setkání si buď společně zazpívají, nebo zahrají krátkou hru. 
Pokud se některé teamy rozhodnou jít část cesty spolu, platí, že každých třicet minut musí 
postupovat dle výše uvedených pravidel. 
 
Body získáváte i za každý ujitý kilometr. (pěší chůzí/během). Kilometry členů teamu se nesčítají, 
počítá se trasa teamu jako celku. Na tábořišti je zákaz plnit jakékoli úkoly. 
 
Všechny materiály, co od nás dostanete, i co vytvoříte, si můžete ponechat na památku (tabulky 
s body, mapy, popsané/pomalované papíry). Budeme rádi, když fotky, které vyfotíte, poskytnete po 
akci (ideálně upravené, promazané…) ve formě odkazu na vaše Picasso, Rajče… 
 
Není možné počítat body za něco, co bylo vyrobené před začátkem závodu (=17. 5. 2014, 07:12) 
(básničky, příběhy, razítka, fotky…). Pro ty, kteří už byli na klasickém roverském ZZZ TOP - je možné 
použít taktiku z minulých ročníků, trasu i stejná navštívená místa (pokud je ovšem znovu navštívíte). 
Jen si dejte pozor, většina úkolů je upravená. 
 
Cílem závodu je dorazit v daném časovém intervalu na Místo, které se dozvíte z indicií. Indicie budete 
postupně získávat za body. Body budete získávat za rozličné úkoly, které budete plnit. Úkoly se 
dozvíte mailem cca týden před závodem. (Celý páteční večer budete mít na vymyšlení strategie 
závodu, my vám budeme k dispozici na zodpovídání nejasností). Team, jenž dorazí na dané místo 
v daném časovém intervalu má velkou šanci na výhru. Nicméně ještě je tu celkový počet bodů, který 
bude rozhodující pro vítězné příčky. Každý, kdo se zúčastní, dostane minimálně samolepku. 
 
 
 
Při jakékoli komplikaci volejte na 728184827 (Lenki) či 737837712 (Prófa). V nejextrémnějším 
případě volejte 155, 158 a v nejhorším případě (když bude hořet NP), tak 150. 
 
 
 
 
 

…To, jak pojmete ZZZ TOP, záleží čistě na vás... Budeme rádi, pokud si ho náležitě užijete a pobavíte 
se nejen se svou rodinkou…  
 


