
ZZZ TOP Family 2014 
Seznam úkolů a bonifikovaných aktivit* 

Body můžete získávat od doby, kdy vyjdete z tábořiště do té doby, než dojdete 
na Místo s tím, že na tábořišti není možné získávat body. Body si můžete započítávat 
jen pokud nejste rozděleni (nelze, aby část teamu šla plnit to a ostatní jinam něco 
jiného). 
…To, jak pojmete ZZZ TOP, záleží čistě na vás... Není žádný recept, jak ho zaručeně vyhrát...  

 
Místní – znamená to pro vás, že musíte danou věc navštívit (=být v její bezprostřední 
blízkosti) 
Rozcestník - 1 B 
Pramen, pumpa – 5 B 
Seník, krmelec, krmítko – 2 B 
Větrný/vodní mlýn – 10 B 
Most – přechod mostu či lávky (každý lze započíst 1x) – 2 B 
Skalní hrad – návštěva skalního (loupežnického) hradu – 30 B 
15 míst, která stojí za to vidět (za každé navštívené místo ze seznamu si započtěte 5 B): 

• Pravčická brána, Malá pravčická brána, Mariina vyhlídka, Belveder, Dolský 
mlýn, Trpaslíci u Rynartic, Soutěsky, Rudolfův kámen, Tokáň, Pastevčí vrch, 
Kamenická vyhlídka, Sluneční brána, Jeskyně českých bratří, Růžovský vrch 
(vrchol), údolí Suché Kamenice 

 
Dokumentační aktivitky – 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. 
Báseň – za každou báseň, která se bude vázat ke zdejšímu navštívenému okolí – 5 B/kus 
(max 3x) 
Cedule začátek/konec obce – za každou vyfocenou dopravní značku „začátek/konec obce“ 
s alespoň jedním z vás - 2 B (1 obec=1 foto) 
Generační foto - vyfoťte nejmladšího a nejstaršího člena vašeho teamu tak, že budou mít 
na fotce vyměněný alespoň 1 kus oblečení - 10 B (1x) 
Rodinné foto - vyfoťte si takovou fotku, za kterou byste se nemuseli stydět ve svém 
rodinném albu - 5 B (max 4x) 
Vyhlídkové foto – společné foto na vyhlídce  – 5 B (max 4x na různých vyhlídkách) 
Vizitka - za každou vizitku, kterou dostanete při setkání s jiným teamem 4 B (od každého 
teamu jen 1 vizitku) 
Razítko – za každé zde pořízené razítko s místopisem (z pošty, infocentra, firmy…) – z každé 
instituce max jedno – 5 B / kus (max 7x) 
Obrázek – nejdříve po dvou hodinách na trase smíte na papír nakreslit nejzajímavější věc, 
kterou jste během závodu zatím potkali + připojte krátký popisek, o co jde - 30 B (max 1x) 
Zvíře – fotka živého zvířete - 2 B (počítá se druhově, ne kusově – tzn. i když vyfotíte stádo 
krav, máte jen 2 B) (Celkem max. 10 druhů) 

 
Výzvy – pokud není uvedeno jinak, plní celý team (pokud je to reálné vzhledem k věku dětí) 
Brod – potoka či řeky – voda alespoň po kotníky, minimálně 1,5 m šířka toku, 1 tok = 1 brod, 
5 B/osoba (každý člen max. 3x) (u dětí, které ještě neumí chodit lze nahradit za pouhé 
smočení nohou alespoň po kotníky) 



Bonbon – rozdat pytlík bonbonů neznámým (a nesoutěžícím) kolemjdoucím (každému 
jeden), zapište si tolik bodů, kolik bonbonů jste rozdali (vámi snědené bonbony se 
nezapočítávají;-)) - 1 B/bonbon (max 1x pytlík)  
Čokoláda - ujít 500 m s čokoládou, která je otevřená, nalámaná na kostičky a nese ji v ruce 
jeden z vás tak, aby se nevysypala a nikdo (a to ani kolemjdoucí jelen) vám ani kousek 
neujedl.  - 20 B (max 1x) 
Dobrý skutek – pro neznámou osobu – při více dobrých skutcích si časy sčítejte. Za každých 
započatých 15 min = 20 B (celkem max 1 hod) 
Hřiště – alespoň 15 minut strávit hraním si na dětském hřišti (max 3x - na různých hřištích) 
– 20 B 
Kilometráž - za každý ujitý kilometr (pěší chůzí/během). Kilometry členů teamu se nesčítají, 
počítá se trasa teamu jako celku - 1 km = 2 B 
Koupel – vykoupání se alespoň po krk ve vodě, alespoň 30 sekund, (každý max jednou) – 
30 B/člověk 
Mohyla – postavit min půlmetrovou mohylu z kamení (max jedna na družinu v okruhu 
1 km) 5 B 
Občerstvení – za každý vypitý: šálek čaje, kávy, grogu, 0,3l točené limo, kofoly, či piva, 
(vypité objemy lze sčítat - např. 3x0,4 kofoly = 8 bodů) – 2 B (a bonus pro kojence: 1 runda 
kojení = 5 B) (max 30x za team)  
Pařez - postavit z pařezu hlavu/postavu jednoho z vás + vyfotit pařez a toho, kdo stál jako 
předloha společně (každého max 1x) – 20 B 
Plaváček - vyrobit lodičku a poslat ji po vodě tak, aby se alespoň 1 minutu 
neutopila/neotočila - 10 B (max 3 lodičky) 
Přívoz/lodičky – přeprava pomocí přívozu/lodiček (každá nastoupená cesta) – 20 B 
Schody - za každý schod, který celý team ve směru nahoru vyšlape (nejmenší děti možno 
vynést) - 0,5 B (max. 100 schodů) 
Smyslnost - 5 minut se věnujte pouze vnímání okolní přírody všemi pěti smysly - čich, chuť, 
zrak, hmat, sluch - 20 B (max 1x) 
Stíny – na chodníku/silnici obkreslete křídou své stíny tak, aby vypadaly jako skupinové foto 
ze stínů + každý stín označte jménem toho, komu patří (vždy min 1 km od vašeho 
předcházejícího výtvoru) – 3 B 
Svačina na stromě – nasvačit se na stromě - netřeba v nějakých závratných výškách 
(všichni, včetně přípravy svačiny – mazání chleba atd…) (max 1x) – 20 B 
Zpívání – za zazpívání písničky tak, aby byla slyšet (každá max 1x, max 18 písniček) 1 B 
 
Co se stane, když se na cestě potkají dva teamy (=jsou od sebe blíže než 100 metrů) 

• Při prvním setkání těchto teamů si teamy 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 teamy 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. Tyto potkávací úkoly (krom vizitek) nejsou nijak bodované. 

 
_______________________________________________________________________ 
*Nepostradatelnou součástí toho seznamu je i Manuál k ZZZ TOP, vemte si ho, prosím, s sebou. 


