
Přežití 2009 
 
 
 
 Letošní ročník PŘEŽITÍ se konal již podesáté. PŘEŽITÍ 2009 se zúčastnilo 45 platících 
účastníků a devět organizátorů. Letos přijeli také tři mladí lidé z Velké Británie. Akce se odehrávala se 
v okolí Lipenské nádrže. 
  
 Účastníci Přežití přijeli v pátek 22. května 2009 odpoledne do Kaplice. Po upřesnění pravidel, 
kontrole povinného vybavení a dalších informací odjeli autobusem na tajné místo (do Mokré). Z 
autobusu byli účastníci odvedeni se zavázanými šátky do hracího prostoru. Jeden z dvojice dostal 
zámkem zamčenou obálku, druhý klíček a po odstartování nastalo hledání obálek a klíčů, dokud se 
nepodařilo najít správnou dírku a odemknout správný zámek. 
 
 První stanoviště se nacházelo na železniční zastávce Žlábek. Úkolem bylo správně zahrát hru 
Člověče, nezlob se a ani jednou se nesplést. Figurky pak značily další stanoviště – náměstí v Horní 
Plané. Na druhém stanovišti nalezli další zprávu a úkol: jeden z účastníků si měl zavázat oči a druhý 
ho měl vést až do obce Pernek. Zde účastníky Přežití čekal nelehký úkol – "slepec" měl tyč s nápisem 
v Braillově slepeckém písmu, druhý dostal slepeckou abecedu a oba měli za úkol rozluštit text, který 
říkal, kde se nachází další stanoviště. Kromě vyluštění se všichni dozvěděli i zajímavosti o Braillově 
písmu. Čtvrté stanoviště se nacházelo nedaleko česko-rakouských hranic, kde kousek od pramene 
Hamerského potoka byly vytvořeny lanové překážky. Páté stanoviště se nacházelo na mostě 
v Rakovské zátoce. Zde se úkol zdál být jednoduchým - ze silnice spustit loď na vodu a pádlovat až do 
Frýdavy. Účastníkům ale pádlování trvalo většinou dvě hodiny. Ve Frýdavě se dozvěděli, že další 
stanoviště se nachází na kopci Vítkův hrádek. Tady bylo úkolem slaňovat, nalézt a vyzvednout z 
úkrytu zprávu. Posledním stanovištěm byla základní škola ve Vyšším Brodě. 
 
 Do sobotního večera došlo a „přežilo“ celkem osm dvojic. Kdo „nepřežil“, byl odvezen do 
školy ve Vyšším Brodě a následně mohl dojet do Kaplice nebo počkat do večera na autobus. Ve škole 
účastníci Přežití dostali oběd či večeři a mohli si odpočinout. Večer přijel autobus a všechny odvezl na 
základnu do Kaplice. 
 
 Závěrečné vyhodnocení PŘEŽITÍ 2009 proběhlo v neděli 24. května 2009 dopoledne. Celou 
akci hodnotíme jako velmi zdařilou, i počasí nám přálo. Trasa byla dostatečně různorodá, krajina 
zajímavá, úkoly náročné. Účastníci byli sice unavení, zato velice spokojení.  
  
 Naše poděkování patří všem sponzorům a podporovatelům, zvláště Jihočeskému kraji za 
finanční příspěvek. 
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Na tomto projektu se finančně podílí 

 


