
TY A HODNO(TY)  

5 workshopů 

na motivy hodnot Nadace Karla Janečka 

 

 

  

 

  

  

 
Nabízíme vám pět programů, které nejsou produkčně a materiálově náročné. Když budete chtít 
programy použít na táboře/škole v přírodě, můžete je poskládat za sebou, protože jsou odlišně 
charakteristicky zaměřené a dají se použít v několika dnech za sebou a zároveň mají smysl 
dramaturgicky – tedy střídání sociálně, fyzicky, psychicky a kreativně zaměřených aktivit. Všechny 
aktivity se dají snadno přesunout do outdooru.  
Hodnoty Nadace se velmi prolínají a velmi spolu souvisí. Pracovala jsem s tím, že jsem dané hodnoty 
zaměřila na občanskou angažovanost. Jednotlivé workshopy jsem skládala dle souvislostí hodnot – 
tedy nejdříve cítění a druhý workshop jakýsi protipól toho – racionalita. Třetí a čtvrtý workshop – 
respekt a odpovědnost. A v posledním se všechny hodnoty propojí a akcentují se ve svobodě. 

 

Andrea Kosařová 
andrea.kosarova@gmail.com 



WORKSHOP N.5 SVOBODA  

charakteristika: Účastníci si určí malé sny, které si vždycky chtěli splnit, a dostanou 42 hodin na to, 
aby si jich splnili co nejvíce. 

počet účastníků: max. 30 

HIT THE ROAD JACK 

Cíl: Odvaha plnit si své sny, odvaha dělat to, co chci; spolupráce ve dvojici. 

Autor: Honza Jeseter Labohý 

Materiál:    

Nouzová obálka po každého účastníka (s nadepsanými jmény, místem, datem a časem setkání; 
obsahující občanské průkazy, kontakt na organizátory, mapu okolí a 200Kč); papírky na sociogram; 
papíry; fixy; propisky; 2 x flip s instrukcemi, materiál simulující běhací hru, reproduktor, hudební 
přehrávač; píseň Hit The Road Jack; 

Realizace hry: 

Den před začátkem hlavní části programu jsou účastníci vyzváni k tomu, aby na papírek napsali 5 
osob, které jsou jim na kurzu nejvíce sympatické a 3 osoby, které jsou jim sympatické nejméně. Na 
základě toho instruktoři vytvoří koedukované dvojice s ohledem na co největší vzájemnou 
sympatičnost. Během následujícího dne je třeba pod záminkou (např. požadavek správce střediska) 
vybrat od účastníků občanské průkazy a vytvořit nouzové obálky. 

  

Fáze list přání: 

Dva instruktoři si povídají o tom, co zajímavého kdy udělali a co by si chtěli v životě zkusit. Popisují 
malé sny, které si vždy chtěli splnit (např. tančit na náměstí, koupat se v kašně, políbit cizího člověka) 
a píšou je na zeď, která je polepená balícím papírem. Po krátké motivaci vyzývají účastníky k tomu, 
aby se připojili, řekli nahlas, co by si chtěli splnit a napsali to na zeď. Když energie upadá a zeď je 
příjemně zaplněná, rozdáme každému list papíru. Účastníci mají za úkol na něj napsat min. 10 malých 
snů, ať ze zdi nebo další osobní, které by si chtěli splnit. 

  

Fáze odcházení: 

Poté, co mají účastníci sepsaná svá přání, odchází na stanoviště, z nějž není vidět na středisko. Na 
stanovišti jsou připravené věci, které nasvědčují tomu, že půjde o nějakou vtipnou běhačku (hasící 
přístroj, pneumatika, maňásci, cokoliv vás napadne). Na flip je třeba přichystat falešné instrukce k 
běhací hře. Poté rozdělíme účastníky do soutěžních týmů (dle sociogramu) a začneme chvilku 
popisovat pravidla falešné hry. Ve chvíli, kdy nás to přestane bavit, otočíme s větou: „takhle se přeci 
sny plnit nedají“, flipový papír na skutečné zadání: 

• Kdy a kde se potkáme (ideálně pouze název místa, aby účastníci nevěděli, kterým leží 
směrem) 

• S sebou máte jen to, co máte v tuto chvíli u sebe. 
• Zůstaňte ve svých dvojicích. 
• Kdo potřebuje léky, ať se dohodne se zdravotníkem. 
• Nouzové obálky použijte jen v případě skutečné nouze. (hlad není nouze). 
• A hlavně: PLŇTE SI SVÉ SNY 



  

Poté účastníkům rozdáme nouzové obálky a za zvuků písně Hit The Road Jack a slavnostního 
povzbuzování je necháme vybíhat na cestu snů. 

  

Fáze setkání: 

Účastníci se scházejí na místě určení. Zde je připravený nazdobený dlouhý stůl s připravenou 
hostinou. Při ní mají účastníci možnost sdílet své vlastní zážitky. Po hostině následuje přesun 
autobusem zpět na středisko. 

  

Metodické poznámky: 

• Hru naplánovat tak, aby účastníci odcházeli v čase, kdy mají stále možnost sehnat do tmy 
nocleh. 

• Sraz doporučujeme dát na místě, které je ve vzdálenosti cca 70-80km od střediska. To proto, 
aby se někteří nepokoušeli celou vzdálenost ujít a zároveň, aby cestování nemuseli věnovat 
příliš mnoho času. 

• S balícím papírem udělat ideálně co největší, aby na ní mohlo psát co nejvíce osob zároveň. 
• Někteří účastníci budou mít pravděpodobně touhu páchat drobné přestupky. Dohodněte se 

předem v týmu, jak se k tomu postavíte, a jak na situaci chcete reagovat. 
  
  

 
 


