
 

 

 

 

 

 

 

Aleš, náš syn, trpí mnohačetnou fóbií, kterou mu vyvolávají sny. Pokaždé se mu něco zdá a on si to přenáší do 
normálního života a bojí se všelijakých roztodivných věcí. Teď chce jít na Medardovu kápi a my máme strach, že 
ho zase něco vyděsí a bude nám volat, abychom ho přišli zachránit. Navíc si ten sen vždycky po ránu nakreslí na 
papír a pověsí si ten obrázek na stěnu. Poslední dva týdny před hrou měl ten zlý sen každou noc. Třináct obrázků 
jsme ofotili a visí tady před Vámi. Čtrnáctý tam ráno nebyl, Aleš ještě spal. Ale pak volal, že se mu něco zdálo i 
tentokrát a obrázek tam doplnil. Vašim úkolem je zjistit, co se mu tak mohlo zdát, namalovat obrázek popisující 
ten poslední sen a ukázat ho organizátorům. Budou-li spokojeni, prozradí Vám polohu dalšího stanoviště. 
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Noc první: 
Ve snu se k němu přiblížil chlapík s bílou čapkou a vysypal na něho plný pytel nějakého 
bílého prášku. 
 
  



Noc druhá: 
Honili ho policisté, schoval se do úzké uličky. Když se ale nakonec objevili, neměl už 
možnost úniku. Tak jen couval a couval, ale nakonec mu stejně nasadili klepeta. 
 

 



Noc třetí: 
Obklopilo ho hejno kurů domácích. Kohouti s kuřaty nakonec odešli, zato slepice začaly 
kdákat jedna přes druhou, že to nešlo vydržet. 
 
  



Noc čtvrtá: 
Vyrazil s kamarádem k rybníku. Sedli si, nahodili pruty a čekali. Pak se splávek zatřásl, 
Aleš zasekl a tahal. Na konci vlasce se najednou vynořilo zvíře s obří tlamou a spolklo ho. 
 

  



Noc pátá: 
Seděl doma a krmil se dobrotou z mističky. Najednou se zhrozil, nač to všechno dělá a 
že vlastně je lepší jít rovnou do války. 
 

  



Noc šestá: 
Venku najednou přiletěli mimozemšťani. Letěli v kosmické lodi, na které bylo napsáno 
UFO-T. Vypadala jako veliký sýr. On to vlastně ani sýr nebyl. 
 
  



Noc sedmá: 
Tenhle sen byl lehce erotický, takže se mu zpočátku líbil. Postupně se mu zjevovala různá 
dámská ňadra, až se najednou objevilo jedno veliké a srazilo ho na zem prudkým 
proudem vlažné tekutiny. 
  
  



Noc osmá: 
Pod velkým stromem našel dřevěnou kuličku. Chtěl se podívat, jestli uvnitř není něco 
k jídlu. Když se mu to povedlo, vyskočil na něho čert. 
 

  



Noc devátá: 
Poprvé měl zůstat s dívkou přes noc sám. Přišla na něho tréma. Pro povzbuzení si 
nastrouhal celou bulvu zázračné zeleniny. Při pohledu na tu hromádku se mu ale udělalo 
zle, a tak nakonec zůstal panicem. 
 
  



Noc desátá: 
Objednal si v restauraci steak, jako přílohu chtěl kečup. Přinesli mu ale omylem něco 
jiného, a to mu okamžitě stouplo do nosu.  
 

  



Noc jedenáctá: 
Chtěl zajít na prohlídku do jeskyně. Místo vstupenky mu prodali kód, který měl zadat u 
vstupních dveří. Ten kód označoval kus nějaké rostliny. U dveří vyzkoušel kdeco, ale 
nevzpomněl si. S nepořízenou šel zpátky domů, cestou ho navíc ještě přepadla banda 
loupežníků. 
 

  



Noc dvanáctá: 
Těšil se, až si dá doma sklenku svého oblíbeného moku. Když ale otevřel láhev, málem 
se udusil zápachem, který připomínal novoroční rachejtle. 
 
  



Noc třináctá: 
Šel na závody, kde jezdili závodníci v legačních podlouhlých vozících v ledovém korytu. 
Když závod skončil, vystoupili nejlepší na stupně vítězů, aby jim dali medaile. Aleš 
oněměl strachy, když si sundali helmy a on zjistil, že jsou to psi nebo vlastně spíš jejich 
příbuzní. 
 
 


