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Jednání kulturního výboru dne 3.8.2008 
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Datum: 3.8.2008 

Čas zahájení: 17:00 

Čas ukončení: 19:00 

Přítomni: Kocůr, Rousová Hana, Rous Kamil, Rémanová Marta, Réman Miloš, Manová Olina, 

Krábek Miloš, Rous Jiří 
Omluveni:  

Zapisovatel: Kocůr 

Ověřovatelé: Rousová Hana, Rémanová Marta 

Předmět jednání: Plán dětské hry 

Zápis z jednání: 

1. Hra se uskuteční v neděli 7.9.2008 
2. Předmětem hry bude cesta z Drahonína do Trenckovy rokle. Děti budou po cestě plnit 

rozličné úlohy, které jim jednak pomohou nalézt další směr cesty, ale také budou jako tým 
usilovat o získání ovečky za úspěšné splnění úkolu. V cíli budou moci ovečky směnit 
s hladovým baronem Trenckem za poklad (sladkosti ukryté ve staré truhle). Úkoly budou 
koncipovány tak, aby je mohla většina přítomných splnit, resp. u těžších úkolů bude 
postačující, když je splní vybraní zástupci. 

3. Rodiče dětí mají za úkol připravit úkol pro jedno stanoviště, dále vymyslet legendu, která 
bude dětem prezentována během hry. Otázkou k zamyšlení je zapůjčení kostýmů pro 
barona Trencka, jeho družinu a pandúry, resp. zkusit sehnat pro barona koně. 

4. V cíli bude připraveno občerstvení pro děti i pro rodiče, tj. opékání párků, limonády a 
točené pivo. Akce by měla zabrat celé dopoledne. 

5. Zatím byly vymyšleny tyto úkoly: 
 

� Určení směru cesty dle kompasu na louce u vstupu do lesa na cestě do Trenckovy rokle 
(na Padělcích) 
� Určení směru cesty dle lišejníků, resp. větví na stromech 
� Určení směru cesty stavbou slunečních hodin (patronem úkolu je hasák) 
� Střelba ze vzduchové pistole (patronem úkolu jsou Rousovi z Drahonína) 
� Vázaní uzlů (patronem úkolu je Pavel Kocůr a Renáta Jandová) 
� Hádanka, v jaké době žil baron Trenek (Marie Terezie x Svatý Václav), dle odpovědi 

půjdou doprava nebo doleva, když půjdou špatně, tak dorazí po cca 100 m ke zprávě, 
která je pošle zpět 
� Šplh na laně nebo ručkování (patronem úkolu jsou Krábkovi z Doubravníka) 
� Hod šiškou na cíl, tj. na pandúry (patronem úkolu jsou Rémanovi z Drahonína) 
� Nalezení kamene s vidličkou a ohněm, tj. místo, kde je ukryt poklad 
� Založení ohně v Trenckově rokli (patronem úkolu jsou Rousovi z Doubravníka) 

 
Drahonín 3.8.2008 

     Ing. Pavel Kocůr 
Ověřili: 
 
Hana Rousová 
Marta Rémanová 


