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Jesenná príloha èasopisu Médium

MEDIUM INSPIRATORUM
15 aktivít pre pobavenie, zabavenie a pouèenie vaich druín a oddielov

Vylo v novembri 2006 ako príloha èasopisu Médium.
Zozbierali, vymysleli a napísali: Stanislava Gajdoová - Róza, Peter Bédi - Béïo, Pavol veda - PiTT.
Zodpovedný redaktor: Pavol veda. Fotografie: Pavol veda a Martin veda.
Vydal: Slovenský skauting - Publikaèné centrum, Praská 11, 811 04 Bratislava.
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Landart
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Pre:
Kde:
Ko¾ko:
Èo:

¾ubovo¾ná skupina
les, lúka, exteriér
min. 2 hodiny
rôzne umelecké potreby

veným pieskom rozprestrel lté dádniky do radu v dåke
nieko¾ko kilometrov. Iní umelci sa hrajú s odrazom vodnej hladiny, zapichávajú drievka do plytkých lagún a
obrazec nad hladinou spolu s odrazom vytvárajú zaujímavé celky.
Skúste si aj vy zorganizova takýto landartový víkend.
Zaèa môete aj tým, e kúpite ruový toaletný papier a
obalíte nieko¾ko stromov. Dokáete ich zabali celé
alebo len kmeò? Vyuite jesenné listy a ich neuverite¾né
farby. Môete tie poui sneh ako dokonalé biele plátno pre umelecké kreácie, èi holé stromy, na ktoré môete osadi nové a netypické listy. Nezabudnite výsledok
odfoti a posla k nám.

Megapexeso

P
¾
@

V sedemdesiatych rokoch minulého storoèia sa na
umeleckej scéne objavil nový umelecký trend, ktorý bol
mimoriadne hravý a prináal v mnohom nové obzory
umeleckého vyjadrenia. Najväèie nóvum bol priestor,
kde sa toto umenie realizuje. Práve príroda a exteriéry
sú plátnom, na ktoré umelec tvorí. Samotné anglické
slovo landart je zloenina a skladá sa z land, èo je krajina a art, ako umenie. Vznikajú tak neuverite¾né intalácie, ktoré obvykle a dych vyráajú svojou originalitou.
Vzniknuté diela sú niekedy tak ve¾ké, e je moné si ich
prehliadnu len z lietadla. Inokedy môe by výsledok
tak neuverite¾ný, e dielo docení len hàstka fajnmekrov
z odboru.
Pre predstavu uvediem len nieko¾ko príkladov úspeného landartu. Nieko¾ko ostrovov v Karibiku bolo dokonale zakrytých ruovou látkou. Ilo o ostrovy s priblinou ve¾kosou kilometer tvorcový, take ich bolo technicky moné dokonale zabali. Efekt sa ukázal a z lietadla, keï na azúrovo modrej hladine rozkvitlo nieko¾ko
iarivo ruových útvarov. Iný umelec zase v púti s èer-
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Pre:
Kde:
Ko¾ko:
Èo:

druina a viac
ihrisko, lúka
min. 30 minút
upravené kartóny A3, A4

Vyrobte si jednoducho svoje vlastné megapexeso. Je
to tak trochu infantilnos a parádna psina, ale nakoniec
pre roverov ako stvorená aktivita. Kadý rover si vyrobí
aspoò tri èi tyri páry ve¾kých kartièiek pexesa. Musíte
sa dohodnú, e vetci pouijú rovnaký biely tvrdí papier formátu A3, èi A4. Prípadne si ich centrálne kúpte,
aby nebolo moné rozpozna pod¾a druhu pouitého
papiera, kto je autor kartièky. Inak by ste sa dopredu
pripravili o napínavý boj. Kadý z vás si nechá zväèi v
kopírovacom centre fotografie z detstva. Samozrejme,
vdy po dva kusy, aby vzniklo ozajstné pexeso.
Potom vám zostáva u len dohodnú si zraz niekde na
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lúke alebo v parku a rozda si tvrdú pexeso partièku.
Hracia plocha by mala by èo najväèia, aby ste sa
parádne rozhýbali. Hráè nie je obmedzený pri ahu iba
nájdením páru, ale aj èasom. Pod¾a plochy, na ktorej
hráte, si dajte èas na jeden ah cca 30 sekúnd. Ak nájdete pár a neviete v èasovom limite správne zakrièa, koho
ste to vlastne nali, musíte sa vzda nájdeného páru
kartièiek. Spoznáte svojich roverských èi skautských
spolubojovníkov trochu inak a navye si pekne zabeháte. Vyhráva najúspenejí lovec pexesa s najväèím
poètom kartièiek. Ak by sa vám nároènos zdala príli
malá a nebola by to pre vás dostatoèná recesia, zahrajte si trixeso... To potom uvidíte, ako si zabeháte!

Index empatie
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Pre:
Kde:
Ko¾ko:
Èo:

druina a viac
klubovòa, chata
min. 30 minút
niè

Na meranie indexu empatie nepouijeme iadny neuverite¾ný prístroj, ale ve¾mi jednoduchú psychologickú
hru. Kadý jedinec má istú mieru empatie, vciuje sa do
myslenia druhých, ale aj skupina sa vyznaèuje akousi
mierou kolektívnej empatie. Dalo by sa to charakterizova mierou zohranosti, schopnosou spolupracova. Hra
Èísla meria tento index ve¾mi presne a mám s òou ve¾mi
zaujímavé skúsenosti.
Hráèi si sadnú do kruhu, príjemne sa uvo¾nia a zavrú
oèi. Niekto povie: "Jedna". Nasleduje chví¾ka ticha,
ktorej dåka nie je vopred nijak urèená, a ktoko¾vek má
právo poveda "dva", neskôr "tri" atï. Kadý má právo
zapoji sa, poradie neexistuje. Iba aivé ticho a strach

z toho, e dvaja ¾udia povedia naraz nasledujúce èíslo,
vytvára tlak na hráèov. Súèasne vyslovené èíslo je koniec merania indexu. Poruilo sa toti jediné pravidlo.
Èíslo, po ktoré sa dopoèítate, zoh¾adòuje vá skupinový
index empatie. Opakovanie hry výsledok výrazne zlepuje. Rovnako tak dobré naladenie hráèov. Skupina
¾udí, ktorí sa poznajú, vykazuje vyie èíslo. Táto hra
vám ukáe aj to, kto je najviac netrpezlivý, alebo kto
podlieha stresu. Po hre si pohovorte o pocitoch. Dozviete sa neuverite¾né veci.

Chrípkový paintball
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Pre:
Kde:
Ko¾ko:
Èo:

2 druiny a viac
lúka, les, park
min. 1 hodina
vodné pitole, trièká

Táto moderná zábavka, keï sa hráèi ostre¾ujú s profesionálnymi pito¾ami a strie¾ajú do seba gu¾ôèky
naplnené farbou, má jedinú chybièku. Je drahá a nie
kadý si ju môe dovoli, ak teda vôbec vo svojom okolí
nejakú paintballovú strelnicu nájdete. Zaobstarajte si
vlastnú paintballovú súpravu pre celý roverský oddiel.
Môe to by prekvapujúco lacná záleitos. Potrebujete starie biele trièká a pre kadého hráèa jednu vodnú
pito¾ku a ochranné okuliare. Najlepie okuliare sa
dajú zohna v obchodoch s pracovnými odevmi - verte,
budete vyzera cool.
Vyberte si pekný èlenitý terén, a pretoe je práve
chrípkové obdobie, rozde¾te sa na tri drustvá - na
chrípkové bacily, biele krvinky a antibiotikum. Kadá
skupina hrá proti kadej a je oznaèená farebnou páskou na rukáve. Pod¾a skupín si naplníte pito¾ky farebnou vodou, zarobenou z temperových farieb. Kadý má
len jednu náplò a keï ju minie, automaticky sám uhynul. Strie¾a sa pod¾a monosti len na biele trièká. Pravidlá boja sú rovnaké ako v ¾udskom organizme. Antibiotikum nièí bacily a aj biele krvinky. Biele krvinky
nièia len bacily a skrývajú sa pred antibiotikom. A
bacily nièia biele krvinky a proti antibiotiku majú istú
rezistenciu, a tak majú právo pri vzájomnom boji poui malé títy. Na konci boja, keï uplynie èas monej
inkubaènej doby chrípky, alebo ak sa minie strelivo,
treba urèi víaza. Rozhoduje miera postriekania trièiek a prípadní preívajúci prísluníci, èo nemajú zbraò
úplne prázdnu.
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Kocky
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Pre:
Kde:
Ko¾ko:
Èo:

dvojica a viac
chata, klubovòa
min. 1 hodina
6 kociek, kalíok

Ukáka hracej tabu¾ky

èuje ïalí hráè v poradí. Ak tomu tak nie je, odsunie
bokom kocky, ktoré sú v hre (patria do figúry, ktorú sa
snaí hodi), ostatné kocky hodí do kalíka a má ete
dva hody na to, aby figúru dokonèil. Ak figúru dokonèil
po druhom hode, pripíe si jeden hod k dobru, ak nie,
priloí do figúry kocky, ktoré hodil v druhom hode, a ide
ete raz. Ak ani po treom hode figúru nedokonèil, podá
kocky nasledujúcemu hráèovi, alebo môe zaèa míòa
svoje body k dobru. Pouité hody sa krtajú. Nevyèerpané hody sa na záver pripisujú k celkovému poètu bodov,
jeden hod sa rovná jednému bodu. Ak sa dá niektoré
zoskupenie zapísa ako dve rôzne figúry, hráè rozhodne
o tom, ako si ho zapíe (napríklad èi si 6 jednotiek zapíe ako slabého generála alebo najvyie moné jednotky).
Figúry:
Jednotky a estky

Rad
Páry
Poker

Poèas predlujúcich sa jesenných veèerov urèite oceníte stolovú hru Kocky. Zorganizujte si v nej druinový
alebo oddielový turnaj!
Na hru je potrebných es kociek a "kalíok" na
kocky. Hru hrajú minimálne dvaja hráèi a je zaujímavejia, keï sa hrá na viacero kôl. Jedno kolo trvá dovtedy,
kým jeden hráè nehodí vetkých 12 figúr, teda zoskupení kociek, vtedy sa spoèítajú body vetkých hráèov a
zaèína sa ïalie kolo.
Hodom jednou kockou urèia hráèi svoje poradie, v
ktorom budú hra a do konca hry. Na zaèiatku hodí hráè
vetkými iestimi kockami a pod¾a zoskupenia kociek v
prvom hode sa rozhodne, ktorú figúru bude hra (hociktorú z 12-tich). Na hodenie jednej figúry má tri hody. Ak
padne niektorá figúra hneï v prvom hode, zapíe sa jej
hodnota (súèet kociek), hráè si zapíe 2 hody k dobru,
ktoré môe vyui hocikedy neskôr poèas hry, a pokra-
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Pyramída
Vrchcáb
Generál

tyri alebo viac kociek rovnakého
èísla, napr. tyri jednotky, tyri
trojky, pä trojok atï. (tyri pätky
sú za 20 bodov, pä pätiek za 25
bodov)
Zoskupenie kociek od jednotiek
po estku. Hodnota figúry je vdy 21.
Zoskupenie troch dvojíc. Najvyie
moné páry sú 6, 6 - 5, 5 - 4, 4.
Tieto páry majú hodnotu 30 bodov.
tyri rovnaké èísla a dve rovnaké
èísla, napr. 6, 6, 6, 6, 5, 5, èo je 34
bodov.
Zoskupenie troch najvyích,
dvoch niích a jedného
najniieho èísla, napr. 5, 5, 5 - 3, 3 - 2.
Opak pyramídy. Najvyí moný
vrchcáb je 4, 4, 4 - 5, 5 - 6, teda 28
bodov.
6 rovnakých èísel. Najvyí je
estkový generál s hodnotou 36.

Môem vás ovoòa?
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Pre:
Kde:
Ko¾ko:
Èo:

oddiel
klubovòa, chata
30 min.
vonné oleje

Urobili ste nábor, máte v zbore nový oddiel, zmenili
ste klubovòu? Potom vyuijete tento ice-breaker (akti-
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Marketing, reklama, predaj, uspokojovanie potrieb, o
ktorých ani nevieme, e ich máme, krièia na nás kadý
deò zo vetkých médií. Napriek tomu sa skúsme pozrie
aj na ten ná skauting z marketingového h¾adiska. Nech
kadá druina uskutoèní malú anketu v okolí klubovne.
Ako inak, medzi naimi potenciálnymi zákazníkmi, teda
mladými ¾uïmi vo veku od 12 do 18 rokov. Tu postaèia
dve otázky (pod¾a uváenia pokojne zvo¾te iné):
1. Poèuli ste u niekedy o skautingu, èo o òom viete?
2. Aký by skauting mal by, èo by skauti mali robi,
aby ste sa k nim chceli prida?
Aby vak anketa mala "grády", uskutoènite ju jemne
netradièným spôsobom - vo dvojiciach. Ale tak, e jeden
vitu na "prelomenie ¾adov") na zoznámenie sa s novými èlenmi. Budete potrebova nieko¾ko druhov aromatických olejov, ktoré sa pouívajú do aromatických
lámp. Vyberajte vak oleje, ktoré nemajú podobnú
vôòu. Postavte vetkých hráèov do kruhu so zavretými
oèami. V mysli si rozde¾te hráèov do to¾kých skupín,
ko¾ko olejov máte k dispozícii. Oznaète kadého hráèa
jemným potretím oleja na krku, tesne pod uchom (tam,
kam sa nanáa parfum) - najlepie kadým olejom rovnaký poèet hráèov. Zapíte si alebo dobre zapamätajte,
koho ste natreli akým olejom, nech neskôr nedôjde k
zmätkom. Potom si hráèi môu otvori oèi. Ich úlohou je
v nasledujúcich minútach nájs spoluhráèov, ktorí sú
oznaèení rovnakým olejom a zoradi sa do skupín. "Ovoniavanie sa" vak musí prebieha pod¾a vetkých platných zásad bontónu. Pred tým, ne chce hráè niekoho
ovoòa, musí prebehnú úvodná konverzácia, ovoniavanie je predsa len vec intímna. Najskôr sa treba predstavi a spýta sa na meno a náladu partnera, v druhej fáze
si treba vymeni 5 osobných informácií zo skautského
alebo neskautského ivota. Staèí len poui fantáziu. V
závere hry zistite, ako majú hráèi vyvinuté èuchové
schopnosti a èi sa rozdelili do správnych skupín. Kadý
hráè nech povie aspoò jednu mimoriadne zaujímavú
informáciu, ktorú sa dozvedel poèas "lámania ¾adov".
Vetky zvyné ¾ady sa urèite roztopia.

Anketa
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Pre:
Kde:
Ko¾ko:
Èo:

oddiel
okolie klubovne
min. 1 hodina
niè

z dvojice nesmie hovori a druhý má zaviazané oèi, no
hovori môe. Kadá dvojica má za úlohu prinies odpovede aspoò 15-tich respondentov. Na záver kadého
anketového rozhovoru ponúknite opýtaným, èi by sa
niekedy nechceli prís pozrie k vám na druinovku.
Alebo vyuite túto akciu na rozdávanie malých letáèikov
o vaom oddieli, pripravovanom nábore a pod. Mono aj
marketing zaberie.

Nebezpeèný náklad
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Pre:
Kde:
Ko¾ko:
Èo:

druina a viac
po ceste, les
min. 1 hodina
laná, loptièka, drôtik

Vyskúajte si spestri niektorý z vaich jesenných
výletov trokou vzruenia. Úlohou kadej druiny, alebo
menej skupiny (najmenej trojice) je stara sa poèas
výletu, alebo niektorého úseku cesty, o mimoriadne
nebezpeèný náklad, o ktorého úèinkoch nemáte poòa-
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tia. Ten predstavuje malý krúok z pevného drôtu a na
òom poloená pingpongová loptièka. Keïe je kadý
dotyk s týmto materiálom ivotu nebezpeèný, prenáa
ho mono iba prostredníctvom pagátov, ktoré sú pripevnené ku krúku. Povrazy sú dlhé aspoò dva metre a
je ich presne to¾ko, ko¾ko je hráèov prenáajúcich
"materiál". Samozrejme, hráèi ich musia udrova
napnuté a spolupracova, aby "materiál" nevypadol zo
svojho ochranného obalu - loptièka z krúku - inak je po
vetkom. Dohodnite si pravidlá (èi je moné ma nieko¾ko ivotov, èi ide o to, ako ïaleko dokáe jedna druina "materiál" prenies alebo o rýchlos). Ak si trúfate,
vymeòte pingpongovú loptu za vajce, to u pôjde poriadne "do tuhého". Alebo doplòte túto hru vhodným
symbolickým rámcom, ktorým môete okoreni celú
druinovku (peciálny tím agentov zachraòuje svet,
ivot na planéte G614, tím vedcov tuduje novú samopohyblivú látku...).

Gumkáèi
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Pre:
Kde:
Ko¾ko:
Èo:

druina a viac
klubovòa
min. 20 minút
0,5 l f¾aa

Otestujte svoje gumoidné schopnosti. Vyhláste oddielovú súa v zdvíhaní f¾ae. Ale nie iba tak obyèajne,
zdvíha f¾au treba nasledovne: polote pollitrovú umelohmotnú f¾au na zem. Postavte sa k nej èelom. Vaou
úlohou je zdvihnú ju zo zeme ústami, státím len na jednej nohe. Poèas zohýbania sa nesmiete dotknú zeme
iadnou inou èasou tela, iba oným chodidlom, na ktorom stojíte. (Takisto platí pravidlo, e na toto chodidlo
nemôete poloi ani druhú nohu, to by bolo príli jednoduché.) Kto to dokáe a nespadne? Ak vám to nepôjde na prvý raz, trénujte. Ak vás bude opúa trpezlivos, neklamte sa: nie je to nemoné, po primerane
dlhom èase trápenia to dokáe kadý. Len do toho!

ky si pripravte vetky základné písmená slovenskej abecedy (vynechajte písmená s interpunkciou), na kadú
kartièku jedno písmeno. Èím je skupina väèia, tým viac
sád abecedy treba pripravi. Samohlások vak dajte do
kadej abecedy viac ne jedno z kadého druhu. Kartièky potom dôkladne zamieajte a rozdajte medzi hráèov
- kadému jednu. Úlohou hráèov je spoji sa do skupín a
vytvára zo svojich písmeniek slová. Èo najdlhie. Za
kadé kolo dostane toti hráè to¾ko bodov, ko¾ko písmen malo slovo, ktorého sa zúèastnil. Napríklad kadý
hráè, ktorý bol v skupine, ktorá vytvorila slovo
PORTUGALSKO, dostane 11 bodov. Táto hra je teda nielen o irokej slovnej zásobe a fantázii, ale aj o rýchlosti
a schopnosti presviedèa spoluhráèov. Hrá sa bez interpunkcie, to znamená e na vytvorenie slova PÚPÄTKO
staèí obyèajné U a obyèajné A. Dohodnite sa, ktoré slovné tvary sú prípustné, väèinou je vhodné vyhodi citoslovcia. Hrajte to¾ko kôl, ko¾ko vás bude bavi a ko¾ko
len budete staèi vymý¾a. Alebo skúste niektoré z
mnohých obmien: zahrajte si hru v anglickom jazyku,
vytvárajte len oddielové prezývky, kadý nech si potiahne dve písmenká a pod.

Letom svetom
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Pre:
Kde:
Ko¾ko:
Èo:

oddiel, 2 druiny a viac
ihrisko, park, les
min. 2 hodiny
laná, skoby

Megascrabble
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Pre:
Kde:
Ko¾ko:
Èo:

2 druiny a viac
ihrisko, lúka, klubovòa
min. 1 hodina
kartièky a abecedou

Ïalia hra je ako stvorená na cesty a výlety. Na kartiè-

6

Predstavte si, e si dokáete zalieta po svete bez
toho, aby ste si kúpili jedinú letenku. Chce to asi dve
hodiny prípravy a dve hodiny hrania, ale odmena stojí
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za to. Druiny alebo skupinky detí oblietajú celý svet a
ete sa pri tom zohrajú. V parku alebo riedkom lese si
musíte dopredu pripravi riadne bludisko, ktoré bude
znázoròova letecké koridory. Na stromoch si najprv
vytýèite rôzne medzinárodné letiská - od Londýna, cez
Kuala Lumpur a po Kathmándú. Tie spájajú rôzne letecké koridory, teda pagáty natiahnuté vo vzduchu. Do
niektorých letísk bude vies len jedna alebo dve letecké
trasy, do iných zasa desiatky. Niektoré koridory idú celkom pri zemi, iné vysoko vo vzduchu, na dosiahnutie
ruky, niektoré sú krátke, iné k¾ukaté, ïalie ve¾mi dlhé.
Èím spletitejie bludisko spravíte, tým zaujímavejia
bude vaa hra. Kadé letisko je oznaèené ve¾kým papierom A4, ktorý má dole nastrihané drobné papieriky na
odtrhnutie s názvom letiska, ako to poznáme na inzerátoch.
Keï máte bludisko leteckých koridorov pripravené,
rozdelíte skautov do druín alebo súaiacich skupiniek.
Tie by mali ma od troch do iestich èlenov. V tímoch im
spojíte ruky lankami. Kadá skupinka predstavuje konkurenènú leteckú spoloènos. Môete si vybra známych
ako Lufthansa, KLM, SkyEurope, alebo si vymyslite nové
ako Scout Airways, Baden-Powell Lines a podobne. Ich
cie¾om je preletie v stanovenom èase (60 a 120 minút
pod¾a ve¾kosti bludiska) èo najviac destinácií. Pri prvom
prechode letiskom si odtrhnú jeden papierik, tie slúia
ako dôkaz o navtívení destinácie. Pri opätovnom prelete letiskom, kde u skupina bola, sa papierik netrhá.
Skupiny sú napojené na vodiace laná - koridory skobami, ktoré sú zase pripevnené o prvého hráèa asi 1 m
dlhým lanom. Prehadzova sa z jedného lana na druhé
môu hráèi len v letisku, inak nemôu koridor opusti.
Na záver spoèítate úspené prelety a vyhodnotíte najlepiu aerolinku.

Závody sanitiek
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Pre:
Kde:
Ko¾ko:
Èo:

druina a viac
les
min. 1 hodina
improvizované nosidlá

Ak sa budete venova prvej pomoci a spôsobom transportu ranených, alebo ak budete ma chu zahra si
ve¾mi akènú hru, môete si zvoli práve Závody sanitiek.
Nemocnica vypisuje konkurz na vodièov sanitiek, do
súae sa môu prihlási drustvá po 5 hráèov. Kadé
drustvo si pred hrou musí skontruova vlastné nosidlá, na ktoré si jeden z nich ¾ahne. Potom pripravíte prekákovú dráhu, na ktorú môete vyui vetko, èo lúka a
les ponúka. Odporúèame slalom medzi stromami dole
kopcom, podliezanie bránok, prekraèovanie potoka
alebo preskakovanie prekáok. Dôleité je, aby bol
okruh zaujímavý. Jednotlivé drustvá majú za úlohu
prejs celý úsek za èo najkratí èas, pritom sa vak ich
pacient nesmie nijakým spôsobom dotknú zeme. Nesmie teda z nosidiel vypadnú. Poèas závodu beí s kadým drustvom jeden rozhodca, ktorý sleduje dodriavanie pravidiel. Za kadé vypadnutie alebo spadnutie
môete poèíta jednu trestnú minútu, alebo rovno
posla drustvo znova na tart. Ve¾a zábavy!

Boj o výpalné
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Pre:
Kde:
Ko¾ko:
Èo:

2 druiny a viac
les
min. 1 hodina
farebné papiere

Predstavte si súboj dvoch rôznych mafií, kde sa kadá
snaí získa väèiu kontrolu nad územím a, samozrejme,
zabezpeèi si aj viac výpalného. Vaich hráèov, ktorých
musí by aspoò desa, rozde¾te na dve drustvá. Kadé
si spomedzi seba vyberie jedného hráèa, ktorý bude
predstavova mafiánskeho "bossa". Ak chcete pôsobi
trochu výchovne, urèite bossov vy a vyberte menej priebojné èi tichie deti. Ostatní mafiáni majú za úlohu
chráni svojho bossa vlastnými telami a pomáha mu v
jeho práci. Vyznaète hracie územie v lesnatom teréne s
ve¾kosou aspoò 150 x 150 metrov a na stromy pripevnite pendlíkom papier ve¾kosti A4 vo výke oèí. Na územie rozmiestnite aspoò 20 hárkov papiera. Najviac ich
dávajte do stredu hracieho územia. Je dôleité dobre
oznaèi hranice územia, na èo môu poslúi papiere
inej farby. Keï sa hra zaène, úlohou mafiánskych bossov je zbiera zo stromov papiere, èie symbolické
výpalné. Kadá skupina sa snaí ukoristi èo najviac a
zároveò bráni druhej skupine v zbieraní. Bossovia
nemôu do rúk chyta sneh a ani bojova, zato hráèi sa
snaia do nepriate¾ského éfa mafie triafa gu¾ami. Ak
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ho trafia, musí im na mieste, kde bol trafený, zanecha
jedno výpalné, ktoré si u nemôu zobra naspä. Ak je
trafený jeden z obyèajných mafiánov, ktorí sa nesmú
výpalného dotýka, niè sa nedeje, hrá sa ïalej.

Paeráci
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Pre:
Kde:
Ko¾ko:
Èo:

2 druiny a viac
les
min. 2 hodiny
kartièky s tovarom, fáborky

Na hraniciach prekvitá nelegálny obchod. Zvlátna policajná jednotka má za úlohu chyti èo najviac paerákov priamo pri èine. Táto hra je vhodná pre väèie skupiny, najlepie aspoò dve väèie druiny. Polovica hráèov je paerákmi,
druhá policajtmi. Paeráci dostanú malé lístky rozmerov asi
5 x 3 cm, na ktorých sú vyznaèené názvy a bodové hodnoty
paovaného tovaru (12x múka 50, 12x maslo 75, 8x korenie
100, 4x zlato 300, 1x tátne tajomstvo 500). Poèet lístkov a
ich hodnoty mono upravi pod¾a poètu hráèov, malo by ís
o troj- a tvornásobok paerákov. Hracie územie je najlepie vymedzi v èlenitom, zalesnenom teréne. Plocha má ma
200 x 200 m a v jeho strede by mala by základòa strácov
(5 x 5 metrov) s výrazne vyznaèenými hranicami.
Za hranicami ve¾kého hracieho územia si paeráci umiestnia svoju základòu. Úlohou paerákov je prenies zo
svojej základne do základne strácov lístky, ktoré predstavujú materiál. V tejto základni je aj vedúci hry, ktorý si zbiera lístky a zapisuje si úspenos jednotlivých hráèov.
Strácovia chytajú paerákov, tí sa pokúajú dosta do
základne v strede, kde sú v bezpeèí. Ak stráca chytí paeráka, má právo ho preh¾ada. Paeráci si môu schova lístky do obleèenia èi na telo a ak stráca lístok poèas 30
sekúnd nenájde, paeráka pustí. Toho, a kým daný lístok
neprepauje, chyta nemôe, jeho kolegovia vak áno. Ak
hráte túto hru v zime, lístky sa môu schova len do prvej
vrstvy obleèenia. Miesta, kam sa lístok môe schova, treba

8

vymedzi pod¾a vyspelosti hráèov, poèasia a nároènosti
hry. Paeráci nemôu prenáa viac ako jeden lístok, jeho
ve¾kos nemôu zmenova, ale na zmätenie môu chodi
aj bez lístka. Paeráci vyhrajú, ak získajú viac bodov,
podobne aj strácovia. Na záver sa vyhlásia najúspenejí
strácovia a paeráci, o ich úspenosti nerozhoduje bodová hodnota prenesených èi chytených lístkov ale ich poèet.

Mínové pole
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Pre:
Kde:
Ko¾ko:
Èo:

2 druiny a viac
klubovòa
min. 30 minút
nábytok v klubovni

Táto hra je vhodná do ve¾kej klubovne alebo na ihrisko
pred klubovòou. Dôleité je celé územie rozdeli uhloprieèkou na polovicu a do proti¾ahlých rohov umiestni
dva stoly. Hráèov rozdelíte tie na dve polovice a kadému
drustvu dáte rovnaké mnostvo materiálu. Dostanú
napríklad dve stolièky, nástenku, lavièku a dve laná. Hra
spoèíva v tom, e úlohou kadého drustva je prenies na
druhú stranu vetky svoje objekty aj hráèov bez toho, aby
sa hráèi dotýkali ktorouko¾vek konèatinou zeme. Drustvo, ktoré vetko aj seba prenesie za najkratí èas a s
najmením poètom trestných sekúnd, vyhráva hru. Ak
chcete v tejto hre pokraèova, môete zväèi poèet predmetov, ktoré skupiny majú. Ete jedna malièkos: stoly v
rohoch slúia na to, aby sa na ne pred zaèiatkom hry poloili vetky predmety. Rozhodujúcu úlohu v hre majú stolièky a predmety, na ktoré sa dá postavi, preto ich musí
n
by vdy menej ako je poèet hráèov v drustve.

