Krádež obrazu

Výchozí podmínky:
Čas na realizaci: pátek 7:15 – 10:15
Základna Senečák, vhodný les se spoustou stromů
23 lidí, skauti, neznají se
.
Osoby a obsazení:
Rikki, Helča – vymýšlení, vedení programu
Tonda, Obel – hlavní herci
Všichni ostatní – zapojení podle potřeby
Naplánovaný průběh:
Proběhne vzorový program s několika nízkými překážkami a následné review.
Cíl:
Necháme účastníky prožít konfliktní situaci, v níž budou nuceni porušit zadané (smysluplné)
pravidlo (pravidla) a nabídneme jim možnost zamyšlení, zda jsou s výsledkem svého chování
spokojeni
Prostředek:
Aktivity, které budou nastaveny tak, aby splnění úkolu bez porušení pravidla bylo dost
obtížné, nebo dokonce nemožné. Konkrétní pravidla sloužící k porušení jsou:
- Nešlápnout
- Nekoukat
- Nedýchat
Legenda programu: Krádež obrazu

Průběh:
1. Motivační scénka
Ráno po budíčku bude rozcvička (vede Cézi). Během rozcvičky zazní zvuk
alarmu, z okna budovy vyletí dvě černé statiky, po nich slaní dva borci v černém a
v kuklách, s obrazem v podpaží, zmizí v lese (Rikki, Ivop). Za nimi se žene policista
na motorce (Tonda). Cézi odvádí účastníky do bezpečí – do budovy, následuje
snídaně.
Po snídani proběhne prezentace (Rikki) pro podfukáře: Byl ukraden obraz (Jan
Vermeer van Delft: Sklenka vína - 1658-1660. Olej na plátně. Staatliche Museen zu
Berlin, hodnota: 45 mil dolarů). Zloději dopadeni, obraz vrácen, mnohonásobně
vylepšena bezpečnostní opatření, „nyní je naprosto nemožné obraz ukradnout“ – což
je výzva pro podfukáře.
Ukázka spottingu – video s utíkajícími zloději, spottují se na překážce – dokládá to
profesionalitu zlodějů, kteří byli přesto dopadeni – o to větší výzva
Bezpečnost:
- zjistit zdravotní komplikace (klouby, infarkty, epilepsie)
- zásady
oblečení – dlouhé, ne sandále, řetízky, náušnice
žádné jídlo během lezení (žvýkačky)
zranění hlásit instruktorům
program je dobrovolný
řídit se našimi pokyny – my máme zodpovědnost (raději se ptejte)
žádné blbiny - zdraví závisí na vaší spolehlivost mezi sebou
2. Akce
Proběhne rozdělení na dvě skupinky - skupina Alarm a skupina oBraz – rozdělení na
větší a menší osoby (skupina oBraz musí prolézat ventilační šachtou). Každou ze
skupinek má na starosti jeden z šéfových kumpánů Skovej a Najdi (Obel, Tonda), má
za úkol motivovat, hrát divadýlko, trošku stresovat, popohánět.
skupina Alarm - jejich úkolem je vypojit kamerový systém
1. rozcvička: je třeba se naučit nějaký chvaty, uhýbání před kulkami… následuje
nácvik sebeobrany (dvojice)
2. průchod územím s dotykovými senzory: na zemi natažená lana, musí přejít, kdo je
v poli, musí mít zavřené oči, protože jsou tam senzory na duhovku a poznaly
by, že tam člověk nepatří. Koukat mohou jen ti, co jsou mimo území, musí ty
uvnitř navigovat tak, aby přešli. Čas je omezen, kdo šlápne na senzor, musí se
vrátit.
3. vypnutí systému: oblast, do níž nesmí šlápnout, uprostřed vypínač vysoko na
stromě, je teplocitlivý - tzn. musí se vypnout rukou, ne klackem. K dispozici
mají jeden provaz
4. překážky:
o vertikální kříž – lezou zvenku po zdi, aby se dostali ven
o krocení koně – lezou po střeše, drží se hromosvodu
Spotting na překážkách budou provádět sami účastníci, ukázka správného
spottingu proběhla při úvodní scénce, spotting byl nacvičen při rozcvičce.

5. ústup: ukradení obrazu aktivuje další bezpečnostní prvek – do určitého prostoru byl
vypuštěn dusivý plyn, je natažena síť nízko nad zemí, úkolem je podélně podlézt,
za sítí je nataženo lano zhruba ve výši prsou, musí se přes něj dostat, aniž by se ho
dotkli. Celou dobu se nesmí dýchat, pouze s plynovou maskou, kterou má skupinka
jednu dohromady (uříznutý vršek od PET lahve, zatavený, aby nebyl ostrý). Síť
postavena jedna pro všechny, obě skupiny se tu potkají.
skupina oBraz - jejich úkolem je ukrást obraz
1. rozcvička: je třeba se naučit nějaký chvaty, uhýbání před kulkami… následuje
nácvik sebeobrany (dvojice)
2. průchod územím s dotykovými senzory: na zemi natažená lana, musí přejít, kdo je
v poli, musí mít zavřené oči, protože jsou tam senzory na duhovku a poznaly by,
že tam člověk nepatří. Koukat mohou jen ti, co jsou mimo území, musí ty uvnitř
navigovat tak, aby přešli. Čas je omezen, kdo šlápne na senzor, musí se vrátit.
3. překážky:
o tramvaj – lezou po střeše, drží se hromosvodu
o girlanda – lezou po vedení VVN
Spotting na překážkách budou provádět sami účastníci, ukázka správného
spottingu proběhla při úvodní scénce, spotting byl nacvičen při rozcvičce.
4. Krádež obrazu: oblast, do níž nesmí šlápnout, na stromě visí obraz, který je nutno
získat. K dispozici mají jeden provaz
5. ústup: ukradení obrazu aktivuje další bezpečnostní prvek – do určitého prostoru byl
vypuštěn dusivý plyn, je natažena síť nízko nad zemí, úkolem je podélně podlézt,
za sítí je nataženo lano zhruba ve výši prsou, musí se přes něj dostat, aniž by se ho
dotkli. Celou dobu se nesmí dýchat, pouze s plynovou maskou, kterou má
skupinka jednu dohromady (uříznutý vršek od PET lahve, zatavený, aby nebyl
ostrý). Síť postavena jedna pro všechny, obě skupiny se tu potkají.
3. Závěr
Všichni se sešli u ukradeného obrazu, radují se, že to zvládli, půjčují si obraz….
Přichází boss, Najdi a Skovej ukazují obraz, samou radostí nasadí Skovej obraz
Najdimu na krk, „Jé, šéf mě zabije….“ Utíká do lesa, šéf za ním….
4. Review
Místo: společenská místnost, altánek (2 skupiny)
Kdo: Review probíhá na dvě skupinky stejně jako program, vedou Helča a Cézi
Kdy: po ukončení programu, po vyčůrání a dramaturgické čokoládě
Forma: diskuze
Klíčové otázky (nejdříve obecně, o programu, rozmluvení účastníků, později otázky
směřované k tématu):
- Jak Vám to šlo?
- Které místo pro Vás bylo nejobtížnější?
- Jak jste se cítili jako lupiči?
- Měli jste strach, že to nezvládnete? Kdy?
- Jak se Vám dařilo plnit zadání/dodržovat pravidla hry?
- Jak je pro Vás důležité dodržovat pravidla?
- Jak souvisí Vaše chování při hře s Vaším jednáním v běžném životě?

Překážky:
1. Tramvaj
5 koberců
1 PP lano (20 m)
1 instantní překážka - tramvaj
1 krátké lano (3 m) na kotevní bod
1 karabinu

2. Girlanda
1 instantní překážka – girlanda
2 koberce

3. Krocení koně
3 koberce
2 PP lana ( 20 m)

4. Kříž

4 koberce
2 PP lana 20 m

5. Síť
1 síť pletená z lan
1 PP lano 20 m
4 krátká lana

6. Území s dotykovými senzory – 2x
PP lano tenké 100 m
7. Krádež obrazu
PP lano 20 m

8. Vypnutí bezpečnostního systému
PP lano 20 m
vypínač
Materiál:
-

Data projektor, počítač pro prezentaci – přiveze Tonda
fotoaparát, co umí natáčet - Tonda
originál obrazu Sklenka vína – náhodou má doma Helča
reproduktory
vypínač – koupí Rikki
plynové masky – dvě pet lahve
oblečení pro zloděje – černé přiléhavé, kukly, punčocháče – každý má něco
materiál na překážky (v tabulce)
2x lano, sedák, slaňovací prostředek pro scénku

Materiál
Lano PP 20 m
Instantní překážka - girlanda
Instantní překážka - tramvaj
Krátké lano
Karabina
Koberec
Síť
Tenké lano PP 100 m
Vypínač

Počet
8
1
1
1
1
14
1
1
1

Časový plán:
7:15-7:30
7:30-8:00
8:00-8:10
8:10-8:15
8:15-8:25
8:25-8:40
8:40-9:15
9:15-9:25
9:25-9:30
9:45-10:15

Rozcvička, scénka se zloději a policistou
Snídaně
Prezentace, rozdělení do skupinek
Příprava na akci, oblékání, obouvání…
Rozcvička
Senzory
Vypínač, překážky, krádež obrazu
Závěrečná aktivita ústup, setkání obou skupinek
Závěrečná scénka
Review

Co příště udělat lépe:
o Vázání překážek: mít předem rozmyšlené konkrétní úkoly pro konkrétní
lidi, místa pro vázání překážek, výrazně se tak urychlí příprava
o Vyzkoušet si aktivity kvůli časovému plánu: průchod přes území se
senzory byl náročnější, než jsme si představovali, trval podstatně déle, bylo
nutno trošku slevit, abychom nenabrali skluz
o Přelézání překážek: předem definovat, co se stane, když někdo nepřeleze
překážku, aby se nemuselo improvizovat na místě

o Spotting by se měl provádět nejen na překážkách, ale i všude jinde, kde
účastníci lezou do výšky (za tímhle účelem můžou instruktoři vlézt i do
zakázaných území;)
o Nerozšlápnout krmítko

