ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

BOŽSKÁ RELIKVIE
2008

24. – 28. 10. 2008

www.Statek.org

Závěrečná zpráva

Božská relikvie 2008

24. 10. – 28. 10. 2008

„Odměna jistá,
návrat ve zdraví nejistý“
Obsah
1.

Úvodem.............................................................................................................................................. 3

2.

Pořádající organizace ....................................................................................................................... 3

3.

Popis akce.......................................................................................................................................... 4
3.1

Příprava akce............................................................................................................................ 4

3.1.1

Výjezdní porady.................................................................................................................... 4

3.1.2

Povolení od Správy CHKO a majitelů a správců pozemků a objektů.............................. 4

3.1.3

Nábor účastníků a propagace............................................................................................. 4

3.2

Průběh akce.............................................................................................................................. 4

pátek 24. 10. 2008 před akcí............................................................................................................ 4
pátek 24. 10. 2008 akce ................................................................................................................... 5
sobota 25. 10. 2008 .......................................................................................................................... 5
neděle 26. 10. 2008 .......................................................................................................................... 6
pondělí 27. 10. 2008 ......................................................................................................................... 7
úterý 28. 10. 2008 ............................................................................................................................. 7
4.

Vyúčtování ......................................................................................................................................... 8

5.

Celkové hodnocení aneb co se povedlo a co ne............................................................................ 9

6.

Poděkování ......................................................................................................................................10
6.1

Organizátoři ............................................................................................................................10

6.2

Účastníci..................................................................................................................................11

6.3

Sponzoři ..................................................................................................................................12

6.4

Ostatní.....................................................................................................................................12

7.

Závěrem ...........................................................................................................................................13

8.

Přílohy ..............................................................................................................................................14
Příloha 1 – Zpětná vazba................................................................................................................14
Příloha 2 – Mapa trasy....................................................................................................................15

Statek, o. s.

www.Statek.org

www.BozskaRelikvie.Statek.org

2/15

Závěrečná zpráva

Božská relikvie 2008

24. 10. – 28. 10. 2008

1. Úvodem

Takovýto plakátek lákal odvážlivce (mládež i dospělé) na druhý ročník velké podzimní hry. Jednalo
se o outdoorovou hru, která vedla z předem neznámého místa vzdáleného cca 65 km přes 18,
resp. 24 stanovišť na statek v obci Lesnovek. Hra trvá dvě noci a dva dny.
Jak to všechno vzniklo, probíhalo a dopadlo se dovíte na následujících stránkách. Předtím ale
několik vět o pořádající organizaci.

2. Pořádající organizace
Statek, o. s.,
IČ.: 226 85 227
Sídlo: Hlavice - Lesnovek 1, 463 48 Všelibice
Občanské sdružení Statek, o. s., jsme založili v únoru 2008, abychom zjednodušili administrativu
a organizování akcí, které jsme do té doby pořádali pod záštitou Provincie bratří františkánů (od
rroku 2001). Naše sdružení i nadále s Provincií bratří františkánů spolupracuje, ale postupně
rozšiřuje svoji vlastní samostatnou činnost.
Většina členů sdružení a spolupracovníků podílejících se na vzniku a organizaci Božské relikvie
má více než šestileté zkušenosti s pořádáním akcí pro mládež.
Kromě letního tábora organizujeme během roku sportovně zážitkové nebo pracovní akce na statku
v podještědí. Z těch nejúspěšnějších to byly: Po stopách Járy Cimrmana (2003), Soumrak
bojovníků I, II, III (2004 – 6), Apocalypto 2007, Božská relikvie 2008. Z dalších akcí je třeba
jmenovat každoroční vánoční pobyty spojené s přespáváním na sněhu a novoročním pochodem
z Ještědu, letní putování, kurzy skalního lezení a brigády, jako např. sázení stromků, úklid lesa
apod.
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3. Popis akce
3.1

Příprava akce

Přípravy začaly tím, že jsme se shodli na filmu, na jehož motiv hru vymyslíme. Tentokrát to byly
filmy dva, Božská relikvie I a II s Jackiem Chanem.
Největší část příprav vzniká doma většinou u počítače, stejně tak plán trasy. To se rozloží mapy
a v okolí zhruba 60 km se hledá trasa přes zajímavá místa, která poslouží jako stanoviště pro
různé aktivity během hry. Naplánovanou trasu je nezbytné ověřit v terénu a udělat časové odhady
přesunů. Letos jsme tabulku s časovými odhady velmi využili a musím říct, že odhad jsme měli
docela dobrý.
Přípravy zabraly odhadem několik stovek člověkohodin, přesně to ale raději nikdo neměřil.

3.1.1 Výjezdní porady
Jak bylo řečeno výše, je nezbytné najít význačná a zajímavá místa pro různá stanoviště.
Během výjezdních porad jsme auty dohromady najezdili 1 012 km. Když nepočítám několikadenní
srpnový čundr, kde jsme si prošli a upřesnili první etapu trati, měli jsme celkem 4 víkendové
výjezdní porady.

3.1.2 Povolení od Správy CHKO a majitelů a správců pozemků a objektů
Božská relikvie si vyžádala celou řadu povolení od majitelů nebo organizací spravujících pozemky,
kudy vedla trať a kde jsme chtěli mít umístěné stanoviště:
Správa CHKO Kokořínsko (chráněná krajinná oblast Kokořínsko),
Ministerstvo životního prostředí ČR (chráněná ptačí oblast Českolipsko – Dokeské pískovce
a mokřady),
Vojenské lesy a statky,
Myslivecké sdružení Houska,
obec Bezděz,
Základní škola Mšeno, atd.
Letos všechna jednání probíhala k naší spokojenosti. Pouze dvě kosmetické úpravy trati jsme
museli provést z důvodu ochrany přírody – přesun stanoviště z Malého Bezdězu na Velký Bezděz
a přesun stanoviště ze Zkamenělého zámku o kousek před něj. A jednu úpravu z důvodu právě
probíhajícího honu daňků.

3.1.3 Nábor účastníků a propagace
S náborem účastníků jsme začali už v červenci, na táboře. Správným tahem bylo, že jsme
tentokrát zvolili přihlašování po čtyřčlenných týmech, což mělo v důsledku ten efekt, že kdo neměl
úplný tým, sháněl další lidi do týmu a vlastně odvedl práci za nás.
Kladný ohlas také mělo přihlašování přes internet.
Nevyšel nám záměr ukončit přihlašování měsíc před začátkem hry. Chtěli jsme mít dostatek času
na výrobu rekvizit spojených přímo s přihlášenými účastníky, ale většina účastníků nechala
přihlašování až na poslední měsíc. No, hlavně že jsme téměř naplnili maximální plánovaný stav.

3.2

Průběh akce

pátek 24. 10. 2008 před akcí
•

8:00 Denysh vařila celé dopoledne guláš, Zdeněk trochu hekticky balil všechny
možné věci dle seznamů do krabic, tašek a pytlů a posléze do aut. Postupně dorazila
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na statek většina organizátorů, aby pomohli, kde mohli. Důležitá práce byla vychladit
guláš a posléze jej dopravit na místo určení.
•

15:00 Odjezd ze statku na místo a provedení posledních příprav v terénu (vytyčení
kontrol pro orientační běh, vyznačení šesti paprskovitých cest na Lysé hoře reflexní
páskou, připravit sál pro úvodní prezentaci).

pátek 24. 10. 2008 akce
•

19:30 Sraz v základní škole Mšeno (okres Mladá
Boleslav). Účastníky po prezenci a focení kvůli falešným
dokladům čeká přednáška o božské relikvii a jejím
hledání. Milionář Mr. Duke potřebuje pomoc s jejím
nalezením, a proto jsou odvážlivci tady. Po výstupu
odborníka na pouště a další ekosystémy, seznámení
s pravidly a bezpečností a krátkém občerstvení začíná
závod.

•

21:35 Závod startuje. Účastníci dostávají obálky s šifrou, která ukrývá název prvního
stanoviště. Můžou se rozdělit na dvojice, které po městě zjišťují tuto tajemnou šifru.

•

22:48 Stanoviště Obraznice: dobrodruzi musí překonat překážku a prolézt skalním
komínem. Odměnou jsou peníze, které se můžou ještě hodit. V jeskyni se pak dovídají
kam jít dál a získávají víza do Egypta.

sobota 25. 10. 2008
•

0:18 Stanoviště Bludiště (Tutanchámonova hrobka): od arabského překupníka se
dovíme, že v Bludišti stráží Tutanchamonovu hrobku dvojice beduínů – v pravidelných
intervalech se za zvuku hudby rozcházejí na obchůzku skalního bludiště a snaží se
lapit nezvané hosty. Komu se podařilo ve skalní spáře objevit vzkaz, po rozkódování
ho vedl na další stanoviště.

•

0:59 Stanoviště Rybník u Vrby (Vrbová zátoka Amazonky): jsme v Jižní Americe,
k překonání Amazonky je nutné přeplout na člunu a chopit se další nápovědy.

•

2:08 Stanoviště Zkamenělý zámek (incká pevnost): v této staré incké
pevnosti najdou ve skalní škvíře další indicii.
Musí k ní ovšem jednoho z týmu spustit pomocí
kladkostroje. Bystří pak použijí buzolu a dokážou
tak najít další stanoviště (křížení dvou azimutů
získaných na předešlých stanovištích).
β

Vrbová
zátoka
(hráz)

α

Egypt (Tutanchamon)

• 3:53 Stanoviště Vojetín: V této lokalitě,
v amazonském pralese, začal orientační běh – sbírání skládačky
s další indicií. Batohy byly účastníkům převezeny, podrobné mapy a
buzoly zapůjčeny. Z dílků na jednotlivých kontrolách se dal poskládat obrázek hradu...
•

5:58 Stanoviště Andělské schody (poslední stanoviště orienťáku) sloužilo jako
občerstvovací stanice s guláškem.

•

9:05 Stanoviště Bezděz: na kolumbijské stolové hoře se nachází kýžená božská
relikvie v podobě vznešeného meče. Stráží ji ovšem sekta, trojice mnišek a jeden
mnich, kteří ji jen tak zadarmo nevydají. Každý kdo nepřemohl svého soka v disciplíně
dostal trestné hodiny (tak jako tomu bylo po celou dobu závodu).
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•

9:20 Stanoviště Starožitník: pod hradem družstva potkávají starožitníka, který toho ví o
relikvii víc, než oni sami. Relikvie je totiž klíčem
k velkému zlatému pokladu, který během druhé světové
války nakradli a uschovali nacisté, a cestu k němu
zašifrovali do legendy o božské relikvii. Zde se také
dověděli informaci, že relikvie vede ke třem místům, kde
se skrývají části číselné
kombinace nutné k otevření
dveří na základně. Další indicie směřuje do Brazílie na Lysou
horu.

•

9:53 Stanoviště Celnice Čihadlo: při přechodu do Brazílie
bylo nutné projít pasovou kontrolou. Kdo neznal svou
falešnou identitu, byl bez milosti převezen zpátky do
vnitrozemí.

•

12:31 Stanoviště Lysá hora: Vysoko nad zemí byla uschována další informace –
letenka. K ní se dalo dostat pouze po 14 metrovém lanovém žebříku. Vylézt museli
alespoň 2 z týmu.

•

14:11 Stanoviště Lysá hora, nocleh: První část závodu zde úspěšně
končila. Letadlo totiž letí až ve 2:00 SEČ. Bylo spousta času pro
občerstvení a odpočinek.

•

19:42 (SELČ) Poslední družstvo doráží na Lysou horu, den tedy
končí... Naštěstí pro účastníky v noci probíhá změna času, takže si
všichni o hodinu přispíme. Škoda, že téměř nikdo z účastníků tuto
informaci nezaznamenal, takže si nikdo nepřispal.

neděle 26. 10. 2008
•

2:00 (SEČ) Noční stanoviště. Před odletem bylo potřeba splnit čtyři úkoly na
stanovištích a od dispečera letového provozu získat povolení k odletu a letový plán.
Úkoly se plnily individuálně (vzduchovka, hlavolam, prak,
sudoku, pojídání tatranky do časového limitu). První letadlo
vyletělo ve 3:20.

•

5:12 Stanoviště/mezipřistání bývalá vodní nádrž Rokytá: tak
tady čekal na týmy obří prak, kterým bylo nutné hodně dobře
mířit. Odměnou byl jeden zvláštní znak a instrukce, kde
hledat další znak...

•

8:30 Stanoviště/mezipřistání Pytlíkovský mlýn: dle letového plánu bylo třeba hledat
v útrobách zříceniny mlýna. Nacházela se tu lidská kostra
s nožem v hrudním koši a zvláštním deníkem. V něm byla zmínka
o kódovém zámku, další znak (na obálce) a dokonce šifrovací
tabulka pro znaky – ano, tyto znaky se nachází na božské
relikvii... A dokonce tu jsou další dvě potřebné mapy. Jenže
pozor, kousek za mlýnem číhá na účastníky parta ozbrojených
nacistických agentů. Bez boje s nunchaki nebude možné projít.

•

10:10 Stanoviště/přistání bývalý mlýn Zourov: Pozor miny hlásá
nápis u vchodu do jeskyně (pozůstatek mlýna vytesaný do skály).
Při průzkumu mlýna je nalezen třetí znak. Náhle ale zaútočí
nacističtí vojáci, seberou jim relikvii, svážou ruce a aktivují
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generátor spouštící zaminování jeskyně a ponechají je svému osudu. Naštěstí tu mají
i člověka, který je na jejich straně a ten poradí, jak zařízení deaktivovat. Po trefě
generátoru šípem skrz okno, zhasíná světlo v jeskyni a cesta je volná.
•

11:12 Stanoviště Končiny: Mapy mrtvého vojáka z Pytlíkovského mlýna zavádí týmy
nejprve do starého vojenského skladu. Jenže už tu opět hlídkují němečtí agenti a dají
si říct, až když budou poraženi v boji na pohyblivé kládě zavěšené ve vzduchu.

•

12:08 Stanoviště Vojenská základna Lesnovek: Konečně je
nalezena vojenská základna, i pancéřové dveře se zámkem
tu jsou. Ale pozor, špatná kombinace na zámku člena týmu
usmrtí. Pokud se ovšem
nálezcům podaří zámek
otevřít, čeká na ně v útrobách
sklepení v truhle zlatý poklad.
Autodestrukce začne za 2,5 minuty, proto je nutné co
nejrychleji vynosit co největší počet zlatých cihel (cihly
odečítají trestné minuty nasbírané při závodě).

•

21:00 Poslední zmožení cestovatelé dorážejí na základnu.

pondělí 27. 10. 2008
•

K hlavnímu programu patřilo sledování předloh outdoorového závodu: filmy Božská
relikvie I a II s Jackiem Chanem v hlavní roli. Proběhlo vyhlášení výsledků. S pořadím
na poslední chvíli zamíchalo volání na infolinku těch, kterým se nepodařilo otevřít
kódový zámek. Každý účastník dostal pamětní zlatou cihličku, medailové pozice i
věcné dary, outdoorové vybavení a každý tým dřevěnou Božskou relikvii na památku.
Tradičně necháváme dostatek času na doznění a sdělování si zážitků po akci na
statku. Což je některými kvitováno a jinými nikoliv. Část volného dne/noci na statku
jsme chtěli zpestřit nějakou akční hrou, což mi letos dovoloval zdravotní stav a
dostatek energie (oproti
loňsku, kdy jsem totálně
onemocněl), ale kvůli
špatnému počasí se hra
nakonec nekonala. Děkuji za to
špatné počasí, že nepřišlo o
den dřív. To by se hra stala pro
unavené účastníky, ale i
vedoucí, peklem. Alespoň bylo
dost času na doznění a
sdělování si zážitků... a také na
to, aby mi dobrovolníci pomohli
naštípat a uklidit dřevo na
topení.

úterý 28. 10. 2008
•

Čas úklidu a odjezdu.
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4. Vyúčtování
Z tabulky níže je vidět, že nebýt darů, je akce ztrátová více než 5,6 tis. Kč. Výdaje tvořily necelých
25 tis. Kč, příjmy ve formě startovného činily 19 tis. Kč. 5,6 tis. Kč činily dary od fyzických osob (od
známých a přátel). Dále se nám podařilo získat 70 % slevu na mapy KČT přímo od vydavatele
Trasa, spol. s r. o. a 15 % slevu na nákup sportovního vybavení v Hudy, Slezská ul., Praha
(dlouhodobě).
Výdaje za auta jsou tvořeny pouze výdaji za pohonné hmoty, není zahrnuta částka za amortizaci
aut. Celkem jsme najezdili více než 3,5 tis. km. Během akce samotné to bylo 2,6 tis. km. Na akci
jsme měli 6 aut.
Výdaje za potraviny nelze přesně určit dle účtenek, jako to jde např. na táborech, protože většina
jídla je zabezpečována z našich zdrojů na statku a zase naopak po akci nám tam spousta
nakoupených potravin zbude. Proto je výdaj za potraviny kalkulován dle počtu účastníků, počtu
dnů a průměrných výdajů za potraviny z našich předešlých táborů (65 Kč/osoba/den).
Zůstatek ve výši 63 Kč bude použit na další akce pořádané sdružením Statek, o. s.
Souhrnný přehled příjmů a výdajů
Příjmy (Kč)

P

Poplatky od účastníků
Dary
Výdaje (Kč)
Potraviny
Doprava, z toho:
Hromadná doprava
Auta (zásobování + průzkum okolí tábora)
Ubytování
Ostatní režie z toho:
Lékárna a hygienické prostředky
Drobné vybavení, nářadí, plachty, atd.
Odměny pro účastníky
Materiál a ostatní režie
Celkem zůstatek (Kč)
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5. Celkové hodnocení aneb co se povedlo a co ne
Božská relikvie 2008 byl dosud nejsložitější a nejobtížnější námi organizovaný projekt. Celkově se
jednalo o velmi povedenou akci. Dle mého názoru se nám podařilo udržet příběhovou linii po celou
dobu a provázat jednotlivé etapy logickými můstky, ne jenom těmi „oslími“.
Velmi dobře hodnotím vyvážení toho, že hra nebyla pouze pochodovým cvičením, ale bylo potřeba
zapojit i hlavu. A také se to ukázalo na konci, že i družstva, která na tom nebyla fyzicky nejlépe,
neztratila šanci na dobré umístění, pokud dokázala otevřít kódový zámek. To svědčí také o vcelku
dobrém nastavení přídělů trestných minut/hodin za nesplněné úkoly.
Dalším úspěchem je, že nálada v týmech byla vesměs výborná i přes velkou únavu během
některých etap. Také nálada mezi organizátory byla dobrá.
Je samozřejmě mnoho momentů, které se ne úplně povedly, ze kterých si vezmeme patřičné
ponaučení a pokusíme se je napříště změnit, resp. nezopakovat, a které tady ani nebudu
zmiňovat, protože celé řady z nich si možná ani účastníci nevšimli (nebo alespoň ne všichni), ale
naše sebekritické oko je zaznamenalo. Dalších několik námětů vyplynulo z vyhodnocení dotazníků
na zpětnou vazbu (viz. příloha) nebo ústního hodnocení při probírání zážitků s účastníky
bezprostředně po akci.
Co zde chci ale uvést, jsou kritická místa, která mohla významně negativně ovlivnit průběh hry.
Naštěstí neovlivnila, ale kolikrát to bylo balancování na velmi tenkém ledě:


málo času na přípravu a výrobu rekvizit – přestože jsme letos začali s o hodně větším
předstihem oproti minulému ročníku, výrobu posledních rekvizit a ladění programu jsme
doháněli poslední víkend. Bylo to zejména komplikovaností příběhu, který ne a ne do sebe
správně zapadnout. Nakonec se to dle mého názoru docela podařilo,



počasí – je limitujícím faktorem pro akce tohoto typu. Vytrvalý déšť by mohl hru proměnit v boj
o život, jak ze strany účastníků, tak ze strany vedoucích. My jsme při akci měli pouze mlhu a
teploty kolem nuly, za což jsem byl patřičně vděčný,



správný odhad celkové délky trasy a odhad postupu družstev – tento problém nás mnohem
víc pálil při prvním ročníku v roce 2007. Letos na základě zkušeností z minulého ročníku jsme
délku trasy zvolili přibližně stejnou a na časové odhady jsme použili loňské statistiky
a průměry, což se vcelku vyplatilo,



počet organizátorů – na akci jsme neměli žádnou organizátorskou rezervu. Kdyby jedinému
vedoucímu bylo špatně, nebo by měl poruchu na autě, ohrozilo by to významně celou akci.
Nestalo se tak hlavně díky:
 ohromnému nasazení všech vedoucích během akce,
 dobře zajištěnému zásobování potravinami. Letos jsme totiž měli vše nakoupené dopředu
a nemuseli jsme nikde shánět otevřené obchody, resp. předem objednávat potraviny
v místních obchodech,
 dobře zpracovanému časovému plánu postupu družstev, díky kterému jsme stihli vždy
včas zabezpečit následující stanoviště (i když to bylo někdy jen tak tak),
 nemuseli jsme vozit odpadlíky/odstoupivší ze závodu, když neuvažuji poslední etapu
závodu, kdy už jsme to s přehledem zvládali. Zajistit jejich odvoz na statek nebo na místa
dostupné veřejnou dopravou by byl problém jednak z časových důvodů, jednak
z kapacitních, tzn. měli jsme většinu aut přeplněných všelijakým harampádím (rekvizitami,
vybavením a jídlem). První den odstoupily dvě účastnice, které si k mému překvapení
sami ihned zajistily dopravu domů (trochu mi bylo líto, že neměli zájem zajet na statek a
počkat na postupně přicházející týmy a aspoň vidět finální hru, ale na druhou stranu to
bylo takto pro nás organizačně jednodušší). Další dva, resp. čtyři odpadli druhý den. To
už jsme je bez větších problémů vzali na statek.
 a také díky ohromnému štěstí a boží přízni, která provázela celou hru.
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6. Poděkování
Největší dík patří všem organizátorům za poskytnutí svého volného času, vybavení, aut,
peněz a ohromného nasazení během akce. Díky.

6.1 Organizátoři
Denisa Denysh Mikešová
Jan Laďa Zahradník
Jan Písař Cigánek
Jaroslav Page Vacula
Karel Karlos Šercl
Kristýna Králík/Upír Maiwaldová
Lucie Lucish Petrásková
Markéta Malá
Martin Marťus Mikeš
Michal Sch!mák Mikeš
Tomáš Jerry Jeřábek
Veronika Ver Polová
Zdeněk Náčelník Mikeš
Zuzana Morwen Opltová

Statek, o. s.
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Dále děkuji všem účastníkům, zejména za skvělou náladu v týmech. Věřte, že spokojený
účastník je pro nás ta největší odměna. Díky.

6.2 Účastníci
Štěpán Cibulka, Václav Strnad, Vojtěch Dokoupil, Šimon Cibulka
1. místo
Zuřivci

Václav Radojčič, Jan Ferdinand Polášek, Marek Djakoualno
2. místo
Náhodní kolemjdoucí

Tereza Váňová, Pavlína Sedláčková, Petra Sudzinová
3. místo
Brusnice

4. místo
Kluci z Ohaia

Jan Běhounek, Daniel Říha, Dominik Skružný

5. místo
Ještě nevíme

Jiří Bolech, Jiří Hájek

6. místo
Martin Pavlů, Pavel Rác, Vojtěch Jaroš, Jan Oplt

Ichtylové
7. místo
Sidus Ignitus

Pavel Hanuš, Josef Petrák

8. místo
Tibor Parák, Tereza Sudzinová, Jakub Štěpán, Andrea Váňová

Sebranka

nedokončili/odstoupili

Statek, o. s.

Hana Hájková (Ještě nevíme), Alena Maršálková (Brusnice),
Jana Hančová (Sidus Ignitus), Lucie Jirásková (Sidus Ignitus),
Tomáš Hochman (Kluci z Ohaia), Anna Hronová (Náhodní
kolemjdoucí)
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V neposlední řadě děkuji sponzorům, kteří nám s organizací pomohli věcným nebo
finančním darem. Díky.

6.3 Sponzoři
Zdeněk Mikeš, klempířské a tepelně izolatérské práce - generální sponzor sdružení, finanční
podpora, zapůjčení firemního nářadí a materiálu
Rodina Polova

finanční dar 2 000 Kč

Rostislav Vacula

finanční dar 1 000 Kč

Jan Laďa Zahradník

finanční dar 1 959 Kč (neproplacené proježděné
pohonné hmoty)

Karel Karlos Šercl

finanční dar 695 Kč (neproplacené proježděné
pohonné hmoty)

rodina Opltova

věcný dar nafukovací člun, zapůjčení horolezeckých
helem

Hudysport Slezská Ul., Praha

15 % sleva na nákup vybavení

Trasa, spol. s r. o. (KČT)

sleva na nákup map

ČEZ, a. s.

ceny pro účastníky (reklamní předměty)

LMC, s. r. o.

ceny pro účastníky (reklamní předměty)

Také děkuji všem dalším osobám, které se jakýmkoli způsobem podíleli na zdaru Božské
relikvie 2008 a kteří přispěli k psychické a fyz ické pohodě vedoucích i účastníků. Jmenuji
zde jen ty klíčové pro zajištění akce, snad jsem na nikoho nezapomněl, pokud ano, tak se
předem omlouvám. Díky.

6.4 Ostatní
Filip Jan Rathouský

zapůjčení vojenského stanu

Jan Deutsch

zapůjčení dataprojektoru

Jiří Holý

vstřícné jednání na MŽP OVSS v Liberci

pan Svoboda

bezplatné povolení k využití jeho pozemku na Končinách jako
stanoviště

ředitelka ZŠ Mšeno

vstřícné poskytnutí sálu vč. dataprojektoru

S. Valda

vstřícné jednání na Správě CHKO Kokořínsko

starostové obcí Mšeno a Bezděz - vstřícné poskytnutí potřebných informací a povolení
Václav Sýček, předseda mysliveckého sdružení Houska - povolení ke stanovišti rybník U vrby

Statek, o. s.
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7. Závěrem
Rád bych, aby si nejenom účastníci akce, ale i případní sponzoři, uvědomili, že organizovat
hru takového rozsahu není úplně jednoduchá a levná záležitost. Že organizátoři obětují mnoho
svého volného času, pohodlí a mnohdy i vlastní zdraví. Na druhou stranu, když je chuť a
dostatek energie, tak je to i kus pořádné zábavy, ale i poučení. Jinak bychom to asi nedělali.
Druhým důvodem, proč píši závěrečnou zprávu takto podrobně je, že bych byl rád, kdyby tato
zpráva posloužila jako zdroj inspirací a zkušeností a odvahy komukoliv, kdo se stejně tak jako
my pustí do organizování něčeho podobného.
Na našich webových stránkách je možné nalézt zápisy a fotografie ze spousty našich akcí a já
jsem kdykoliv připraven poskytnout detailní informace a zkušenosti z plánování a příprav.
Zdeněk Náčelník Mikeš
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8. Přílohy
Příloha 1 – Zpětná vazba
Dotazník Božská Relikvie
1.

2.
3.

Jak jsi se o akci dověděl/a?
Měl na tvé rozhodnutí vliv
plakátek? Působil na tebe
pozitivně, nebo negativně?
A co internetové stránky,
vyhovoval ti systém
přihlašování přes internet?

4.

Měl/a jsi nějaká očekávání
nebo obavy? Co bylo
hlavním podnětem, že jsi do
toho šel/šla?

5.

Jaký jsi měl/a bezprostřední
pocit po dosažení c íle?

6.

Pokud jsi byl/a na předešlém
ročníku Apocalypto 2007, co
bylo lepší?

7.

Chyběla ti nějaká aktivita
nebo naopak se ti nějaká
nelíbila?

8.

Z čeho jsi měl/a největš í
zážitek (pozitivní nebo
negativní) a proč? S čím jsi
se na akci setkal/a poprvé,
co pro tebe bylo nové?

9.

Odpovědi/počet odpovědí

Sáhl/a sis na dno? V čem pro
tebe byla Božská relikvie
nejobtížnějš í?

Jaká byla atmosféra ve
10. vašem týmu?

Odpovědi/počet odpovědí

Vedoucí 10

Hezký, ale neměl vliv

9

Ano, vyhovo valo 17

Odpovědi/počet odpovědí

Kamarádi/rodina 10

Neměl vliv
Výhrady (stejnak
papírová pro mladší 18
let)

6

Neviděl

5

2

Nevím, nepřihlašoval jsem
se

1

Zažít nečekané, akční, vidět
lidi z tábora
Zážitk y ostatních

4
2

Výhra

6

Zjistit náročnost,
vyzkoušet nové,
nevěděl/a jsem, o co jde

Radost, spokojenost

6

Úleva, Konečně!

6

Špatnej, bolavej,
jsem starý

3

BR náročnější

3

BR lepší

2

Apocalypto lepší (originální)

2

Nechybělo nic, vše
dobré, popř. vyvážené 13

Chybělo slaňování, popř.
boulder

3

Chyběl spánek občas, resp.
Orienťák - na pokraji sil

2

4
3
2
1

Mlha neustálá
Žebřík
Předhánění s ostatními
Zážitek z bloudění

3
3
1
1

Obytné auto Lucíšových
Spouštění na kladce
Nunčaki
Překvapil/a sám/a sebe

2
2
1
1

Na dno jsem nedosáhl/a,
ale měl/a jsem blízko 13

Nespaní, málo spánku
1. den
Bloudění (návrat zpět),
ztraceni v lese v noci

8

Věřit ostatním, přesvědčit
ostatní, jít pomalu s
ostatními

3

2

Žebřík

1

Poprvé tak dlouhý
pochod, popř. taková
únava
Závěr
Den v kuse bez spaní
Plutí na rybníku

Přemoci bolest

2

5

Skvělá, pozitivní,
humorná, pohodová 20

Máš nějakou výhradu vůči
11. organizátorům?

Ne 18

Výhrady (málo tekutin,
jiné výhrady)

2

Vyhovoval ti program na
12. statku po závodě?

Ano, zatím ano (ocenění
odpočinku) 19

Příliš nudný

1

Odnášíš si nějaké ponaučení
13. nebo zkušenost?

Když se zpívá, lépe se jde.
S Brusnicema NEJDÁL (a to
Nedělat nepozorné chyby. Mít doslova) dojdeš. Brát si s sebou
fajn tým. Když se chce, baterku. Pro příště s lidmi, které
všechno jde. Nevyplácí se
dobře znám. Boty, už nikdy
podceňovat vybavení do týmu, nikam nepůjdu v nových botech.
je důležité mít tým, který si
Možná bych měl navštívit
vzájemně věří, podporuje se.
revmatologa.

Naplnila B R 2008 tvé
o čeká vá ní neb o obavy? Jsi
rád /a, že jsi se zúčastnil/a
nebo to pro tebe byla ztráta
času? K dyby b yla o bdoba
B R i p říští ro k, jel/a bys
14. zno vu?
Máš k to mu ještě co
říct/na psa t? Nějaký návrh na
15. zlepšení?

Statek, o. s.

Očekáván í nap lněna, rá d
jse m se zúčastnil/a, jel/a
bych zase 1 6

Očekávání ne na plně na
(čeka l/a jsem lehčí,
těžší), rá d/a jse m se
zúčastnil/a, jel/a b ych
za se

Ne má m. Bylo to supe r. 1 1

Lépe info rmo va t o
náročnosti, resp.
nespa ní.

www.Statek.org

Je třeba cvičit pozornost, všechny
naše chyby byly z nepozornosti.
Lepší boty znamenají méně
puchýřů. Nespoléhat na jiného,
může to znamenat kilometry.
Půjdu-li na náročný pochod, budu
každý den spát.

3

Nečekal/a jsem spo ustu
vě cí; špatné vyba ve ní

1

2

Málo tekutin na stanovištích,
pop ř. ča j, e nerg etické
po tra viny

2
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Příloha 2 – Mapa trasy
L esnovek
2 6.10 .2008 12 :08
6 6 km

Be zd ěz
2 5.10 .2008 9:05
30 km

Lysá hora
25 .10.2008 14:11
40 km

Andělské schod y
25 .1 0.2008 5:58
20 km

Mše no
2 4.10 .2008 1 9:30
0 km
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