Vranice 2016 – 4. rada
9. 4. -10. 4. 2016
1.

Kdo a co se tu dělo

Byla rada a na ní byla Daša,, a, Jerry, Jirka, Marťa, Neri, Homer, Klalalela, Kuba, Kempr, Dejw, Pedo.
Teda aša,pon,  doufam. Zautočilo, ilo na me,  ufo a vyša,alo mi vzpomínky z hlavy.
V zapiša,e není ničilo močilo noveho, rada byla hlavne,  vyrabe, čiloí.

2. Kdy to bude a kdo pojede
Tabor bude v termínu 16. 7. - 30. 7. 2016.

Vedoucí:

Jerry, Jirka, Marťa, Neri, Homer, Pačilo

Instráci:

Klalalela, Raďa, Kuba, Kempr, Dejw, Pedo

Další možnosti:

• Fox: ješa,, te ,  neví, ješa,tli bude mít dovolenou, aša,i ša, ním ša,píša, ,  na tabor nepočilo, ítejme. Ale pomuůz, e
ša, vyrobou blikatek a tak
• Dann: mohl by jet ša,e Zden, kem jako druhy provozak
• Kuba: pojede jako inša,trak :-)
• Mateša,: aša,i ne, rodičilo, e jša,ou proti
• Štte, pan: nečilohčiloe jet jako díte, , ale rad by ša, ne, čilo, ím pomohl nam. Napada naša, ne, jake uplatne, ní pro ne, j?
(Zatím ne...)

3. Povolání
MT budou tradičilo, ne ,  rozde, lení do čilo, tyr ,  ša,kupin dle ve, ku, projdou ša,i vša,, ičilohni vša,, ečilohna povolaní, na
kaz, dou ša,kupinu padnou dva dopolední bloky v kaz, dem oboru.
• Chemici – Klalalela
• Vojáci – Kuba, Pedo
• Technici přežití v zamořené krajině – Jerry, Neri, Homer, Dejw
• Mozkouni kryptologové – Marťa, Jirka, Packa
Raďa, Kempr zatím neurčilo, eni.

4. Role
Vojačiloi – Pedo, Kuba, Kempr, Jerry, Dejw
Ve, dčiloi – Lea, Klara, Marťa, Nika
Agenti – Jirka, Homer, Neri
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5. Hodnosti a bodování
Vedoucí povolání:

vojačiloi – vojenša,ke hodnoša,ti
čilohemičiloi – dočilo, prof
tečilohničiloi – Ing
mozkouni – Mgr, PhD

•
•
•
•

MT: 4 hodnosti
•
•
•
•

Rekrut
Pruůzkumník
Agent
Agent – ša,pečiloiališa,ta
Povyša,, ovaní: nejdr, ív dle ša,čilohopnoša,tí v oddíle, pak dle ruůznyčiloh ukoluů, za zaša,luhy (jako na MAŠHi).
Vyhlaša,, ovat je budeme na naša,tupečiloh. Budou doša,tavat nalepky do pruůkazu a na butonek.

Bodování oddílů
• Oddíly budou za hry zíša,kavat čilo, aša,ti koša,mičiloke lode ,  – nejdr, ív zaklad lode,  (čilo, aša,ti trupu), pozde, ji
ne, jake vylepša,, eniny (volant, antena, pr, ítlačilo, na kr, ídla, fofr pruhy…)

6. Základní dějová linka
Ať bude pr, íbe, h jakykoli, muša,í ša,hor, et par ša,tanuů.
Ve Vraničiloíčiloh ša,e objevily paranormalní jevy. My je jedeme zkoumat. Pročilo,  jša,ou vyša,lany na takovou
akčiloi de, ti: MT nebudí pozornoša,t, tabory jša,ou tam por, ad, zatímčiloo vladní agenti by vyde, ša,ili ufouny a
hlavne,  lidi v okolí – nečilohčiloeme rozručiloh a paniku.
V prvníčiloh dnečiloh načilohazíme ša,topy mimozemša,, ťanuů, rozbite keramičiloke deša,tičilo, ky, ampulky na močilo, , …
Zaroven,  z naša,, ičiloh MT vyčilovičilo, ujeme agenty. MT najdou hned v prvníčiloh dnečiloh ne, jaky zaša,adní nalez (ufo
hybernanta), ale to vzape, tí zmizí.
Ufouni nam rozličilo, ne,  ša,, kodí.
Poša,tupne,  ša,e dozvídame informačiloe o hve, zdne brane, , na končiloi branou projdeme a vyzvedneme ša,i na
„jine planete, “ ufouní poklad a ztračiloeneho ufohybernanta.
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7. Program
So 16. 7. - Jerry
• v autobuša,e: doša,tanou pruůkaz agenta – MT mají zaša,lat ša,voji fotku uz,  pr, ed taborem. Kdo nebude u
ša,ebe por, ad noša,it pruůkaz, doša,tane gumakem. Bez pruůkazu nebude poša,, ta.
• Rozde, lení do oddíluů: MT mají na čilo, ele paša,ky ša, ne, jakym kodem („čilo, arovy kod“), mají ša,e ša,amy
rozde, lit do ša,kupin dle ša,tejnyčiloh koduů (muůz, ou doša,tat zrčiloatka, aby vide, li i ša,vuůj kod)
• Oddílačiloi ša,i ša,ou ša,kupinku zkontrolují: „ša,čiloan ša,ítničiloe“ - vedoučiloí pr, ijdou, poša,vítí díte, ti na čilo, elo a dle
kodu oznamí, ješa,tli patr, í k ne, mu nebo ne
• Vyša,adek MT pr, ed taborem – autobuša, nahle zaša,taví (ša,, kyt ša,, kyt), nikdo neví pročilo, , nedojedeme az,  do
tabora. Kolem autobuša,u muůz, e lítat dron. De, ti, utečilo, te do leša,a, tam vaša, víčilo pr, ez, ije.
• Pr, i vyša,tupu z autobuša,u doša,tanou čilo, arovy kod. V leša,e ša,e rozde, lí do ša,kupin dle čilo, arovyčiloh koduů
• Kde je Pačiloka?? Ješa,, te,  pr, ed čilohvílí tu byla. Pačiloka ma zabydleny ša,tan, ale není tu (pr, ijede z Ne, mečiloka
pozde, ji)
• Ubytovaní, večilo, er, e
• Šeznamovačilo, ky po večilo, er, i (aša,i hodinku)
• Hra „Vša,, ečilohno líta, čiloo UFO ma“ - formou rozčilovičilo, ky pr, ed be, hačilo, kou
• Večilo, er vyčilo, erpavajíčiloí be, hačilo, ka, na zaklade,  vykonu oddíluů zíša,kají barvu (pluša, první body do CLTH).
V leša,e lez, í rozhazene líša,tečilo, ky ša, čilo, íša,lem a barvou, MT hledají zadane čilo, íša,lo (vša,, ičilohni zaroven, ). Chte, jí
čiloo nejvíčilo líša,tečilo, kuů, zaroven,  čiloo nejvíčilo od ša,ve barvy
• Barevne rozliša,, ovaky pro MT: barevne paša,ky na ruku – čilo, ervena, modra, zelena, hne, da, z, luta,
ruůz, ova
pomuůčiloky: gumaky, pruůkazky, čilo, arove kody, zrčiloatka (15x), barevne paša,ky, pípaky, papírky na be, hačilo, ku

Ne 17. 7. - Lea
Dopoledne: týmovky
•
•
•
•
•
•
•

Pe, t ša,tanoviša,, ť kolem tabora, čiločiloa 20-30 min na kaz, dy ukol
Ude, lejte poša,lepu kruh z lana
Vša,, ičilohni ša,tojí na igelitu, muša,í ho otočilo, it naruby
Vša,, ičilohni ša,e drz, í tuz, ky, kreša,lí ša,polečilo, ny obrazek
Pad duůve, ry, uličilo, ka duůve, ry
Ručiloe-nohy na zemi (Ufíčilo, čiloi)
Pr, eša,unout oddíl po papírečiloh čiloo nejdal, jakmile ša,e kterehokoli papíru nikdo nedotyka, papír je
odebran
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Odpoledne: průzkum okolí (CTH)
• oddíly občilohazejí okolí – doša,tanou mapku ša, vyša,kytem paranormalníčiloh jevuů, tam budou odebírat do
zkumavek vzorky vša,, eho moz, neho
• Material: rukavičiloe, plaša,tove pinzety (tr, eba 15 kša, – 3 do oddílu), zkumavky (Jerry uz,  ma doša,tatek),
ša,truša,ka ze Švratky (naša,bírame ne, kdy na rade, )
• Oddílačiloi doša,tanou manganiša,tan draša,elny, na vhodnyčiloh míša,tečiloh nenapadne,  trouša,í :-)

Večer: hra na utahání – rozesmívačka s nošením vody v puse
• Tuša,, íme, z, e nam mimozemša,, ťani kontaminovali vodu
• Nejdr, ív je tr, eba nalz, ičilo, kovat vodu do hrníčilo, ku
• Jedna plaša,, te, nka v oddíle, MT be, hají ša, vodou v puša,e a pr, enaša,, í vodu z hrníčilo, ku do dalša,, í nadoby (be, z, í
jen ten, čiloo ma plaša,, te, nku)
• Nebo bryndak jako te, lní ša,, tít? :-)

Po 18. 7. - Lea
dopo: rozdělení do povolání, první povolání
Odpo: testy vzorků ze včerejška
• Ne, kolik ša,tanoviša,, ť, MT čilohodí po ša,kupinkačiloh čiločiloa po tr, ečiloh
• Kaz, dy vedoučiloí ma čilohemičiloky plaša,, ť, pluša, v kaz, de laborator, i je dalša,, í plaša,, ť (čilo, i dalša,, í očilohrannne
pomuůčiloky – ša,, tít apod.) pro experimentatora z r, ad MT
• Lakmuša,ove papírky, kyša,elina čiloitronova, NaOH, manganiša,tan, ša,, krob a betadina, porovnavaní
ša,truša,ky ša, míša,tníma ša,, utrama, … Ze vša,, eho vyplyva, z, e tu ufoni ša,kutečilo, ne,  byli.

Večer: táborák
• Zaša,ejeme víčilo paniky – zahrajeme jim na kytaru.
• Hry, bordel ša,e ša,ve, tlama – dron, blik, je čilooša,i vide, t, pak to zmizí
• Nočilo, ní hra pro ša,tarša,, í – naz, eneme je do leša,a a budem je tam ša,čilohyzovat – budeme po ničiloh foukat
ša,vítičiloí bubliny, ša,vítičiloí ša,liz (- vylite čilohemičiloke ša,ve, tlo v ša,klene, nyčiloh tyčilo, inkačiloh)

Út 19. 7. - Jirka
dopo: povolání
Odpo: nález ufího hybernanta (CTH)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Variačiloe na hru Hnízda
Oddíly ša,i ša,čilohovají kontejner (baze), mohou ša,e ho opevnit, noša,í ša,i do ne, j ša,tr, epy ša, divnym píša,mem
Cílem je mít na končiloi hry čiloo nejvíčilo ša,tr, epuů v kontejneru
Boj – plačilonutí do zad, krom toho tu be, hají zlovolníčiloi, kter, í mohou plačiloat kamkoli
Zlovolníčiloi mají u ša,ebe ša,tr, epy, dalša,, í ša,tr, epy jša,ou pohazene po zemi
Mrtvoly ša,e ša,hromaz, ďují na ufím hr, bitove, 
Po čiloeša,te,  zpatky nahodou najdeme ufího hybernanta: po čiloeša,te,  oša,lí čilohodbou ša,padne meteorit
Ufí hybernant je zadlabany do PEPA, pr, iletí k nam a bude mimočilohodem hor, et
Podívame ša,e a zdrhame
Bude-li čilo, aša,, ješa,, te,  zkuša,íme v tabor, e poša,kladat deša,tičilo, ky
Motivačiloe: čilohytili jša,me zpravu v radiu, z, e ša,e tam a tam vyša,kytují paranormalní jevy… najdeme tam
ša,tr, epy
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Večer: skládání destičky, děsící efekty
• Nejdr, ív ša,kladaní ša,tr, epuů – pr, eša, večilo, er, i jša,me je nakopírovali na papír, oddíl doša,tane kompletní ša,adu
• Lepí ša,kladačilo, ku na papír, mají ji čiloo nejryčilohleji ša,loz, it a vratit ša,e do tabora
• Na deša,tičilo, čiloe je tajnym píša,mem napša,ano ne, čiloo ve ša,myša,lu „k pr, eša,unuům na okolní planety ša,louz, í
hve, zdna brana“ (ale zatím to neumíme rozluša,, tit)
• Pr, ed ša,paním ša,e de, jou de, ša,ive ve, čiloi – vrzajíčiloí zabradlí (pouša,, te, t tr, eba z mobilu pr, eša, megafon)
• Pomuůčiloky: hybernant v pepu, ša,tr, epy, nuůz, ky a lepidla, papír na lepení textu, megafon

St 20. 7. - Klára
celodeňák
• pruůzkum vzdalene, jša,, ího okolí, kde ša,e de, lo ne, čiloo paranormalního
• Pr, eša, Bor, Zderaz, do Pivničiloe
• Pivničiloka rokle – nalez ne, jakyčiloh znakuů po ufonečiloh (ornamenty na ša,kalačiloh), divne ša,, utry, kruhy v
obilí nad roklí
• Kolumbovo vejčiloe (hezky paranormalní jev) – ša,eberou tam ne, jaky ufoní truša,
• Odebereme ne, jake vzorky do zkumavek
• Var, ení jídla pr, ed Pivničiloí – gulaša,, ?
• Po čiloeša,te,  hrajeme ufí nalety, električiloke pole (= potopa), mimozemša,, tí broučiloi (= potkani) – bodovat
do CTH
• Kolíčilo, ek potupak

Večer: spoušť po ufonech, zabezpečení tábora
• Po navratu do tabora najdeme ša,hor, ely ša,tan (zar, ídí Jerry), navíčilo nam ufoni ša,ebrali duůlez, ite nalezy z
uterka (zejmena hybernanta)
• Klidnou hlavu, nejdr, ív ša,e najíme, vedoučiloí ša,e zatím poradí čiloo a jak. Za ša,ve, tla ša,i ša,em netroufnou
• zabezpečilo, ovaní tabora blikačiloíma ve, čiloičilo, kama (formou hry): vedoučiloí vyberou míša,ta kolem tabora,
kde je tr, eba umíša,tit blikatka. Oddíly rozmiša,ťují čiloo nejvíčilo blikatek na zadana míša,ta

Čt 21. 7. - Homer
Dopo: povolání
• Vyčilovik nemuůz, e byt pr, eruša,, en:-)

Odpo: výcvik proti ufonům
• Po poledn, aku ša,i vyrabe, jí piša,tolky na gumičilo, ky (ne, ktera MT je mají uz,  z Kubova povolaní), piša,tolky
budou uša,čilohovany ve zbrojničiloi
• Hra v leša,e: dva tymy, kaz, dy hračilo,  ma čilo, elenku ša, trojčiloifernym čilo, íša,lem, čilo, íša,la ša,e neša,mí zakryvat rukama
(ale tr, eba ša,tromem ano), ukolem je poša,bírat čiloo nejvíčilo čilo, íša,el z prote, jša,, ího tymu

Večer: táborák, noční cvičení
•
•
•
•

„ša,tezka odvahy“ ša, čilo, ervenymi ledkami? Vyuz, ít i diša,kokouli?
Chodí poša,tupne,  po oddílečiloh mimo tabor. Jša,ou tu dva druhy ufonuů – čiloivilní a ša,, kodní
MT ša,e mají plíz, it a zíša,kat vzorky DNA ufonuů čiloiviluů. Jiny druh ufonuů jša,ou ša,, kodičilo, i.
Počilo, et naša,bíranyčiloh vzorkuů za oddíl → body do CTH
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Pá 22. 7. - Kempr, Dejw
dopo: povolání
Odpo: nemáme jídlo
• Ufo uneša,lo tranša,port ša, jídlem na večilo, er, i. Dojdeme k čiloeša,te,  (tam, čiloo ša,, kytal autobuša,), najdeme jenom
ohor, ele čilooša,i (boty ša, dymovničilo, kami) a radioaktivní bananky v čilo, okolade ,  (ša,vítíme na ne ,  UV
lampičilo, kou a pípame dozimetrem). Jíša,t je nebudeme. Jdeme po ša,lizu a najdeme ingredienčiloe na
jídlo. → var, ení večilo, er, e na finša,ka ša,víčiloi. (Šlavek var, it nebude)

Večer: bojovky
• ufoní talír, e = rybičilo, ky

So 23. 7. - Marťa
dopo: povolání
odpo: dešifrování destiček
• „Pr, i odpolední pročilohazčiloe jša,em natrefila na ufoní ša,lovník… „ - kdeša,i v leša,e jša,ou po ša,tromečiloh
rozmíša,te, ne líša,tky, na ktere ša,i ufoni zaznamenali pr, epiša, ze ša,veho jazyka do naša,, eho. Jdeme ša,e tam
podívat, vezmeme ša, ša,ebou deša,tičilo, ky ša, ufoním píša,mem
• ufoni bohuz, el pouz, ívají ša,, ifrovany zapiša,, kaz, de píša,menko = jedna ša,, ifra
• MT čilohodí po jednom do dane oblaša,ti a noša,í ša,i ša,, ifry na zakladnu. Vz, dyčiloky muůz, ou mít max. tr, i ša,, ifry v
oddíle, zbyle muša,í vratit
• → rozša,, ifrovaní onoho textu na keramičilokyčiloh deša,tičilo, kačiloh
• na deša,tičilo, kačiloh je informačiloe o exiša,tenčiloi hve, zdne brany

večer: soplouchy
• Zavody oddílu ů v ša,oplouša,, íčiloh, tj. ufoníčiloh vozidlečiloh, tj. paša,ečiloh z krepaku. My jim muůz, em ša,, kodit
hazením ša,lizu po ša,oplouša,, íčiloh

Ne 24. 7. - Kempr, Dejw, Pedo
zevl den, recesiáda
Štanoviša,, te, , dopo povinne občilohazení ša,tanoviša,, ť po jednotlivčiloíčiloh, odpo tymove zapiša,ovaní?
Naša,tr, el moz, nyčiloh ša,tanoviša,, ť (ne vša,, e ša,e zrealizuje):
Optičiloke klamy, kreša,lení ne, čilo, eho jen podle zrčiloadla
Hmatovka ve ša,, krobu: zavar, ovačiloí ša,kleničiloe ša, latkou navrčilohu (takz, e není vide, t dovnitr, ), uvnitr,  ša,, krob
a ne, čiloo neznameho
• Ne, jaka pračiloe v rukavičiloíčiloh (ne, čiloo ša,montovat – matičilo, ky na ša,, roubky?), pr, ípadne,  ledova voda
• Prolezaní čilo, erví dírou – kruhy zave, ša,, ene mezi ša,tromy
• Fyzičiloke teša,ty – pití vody ša, hlavou dole?
• Hod letačiloím talír, em na pr, eša,noša,t (nebo čiloedečilo, kem)
• Ne, čiloo z Her bez hraničilo??
•
•
•
•

Odpo:
• Hoša,poda, pr, etah lanem, ša,umo
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•
•
•
•
•
•
•
•

Pr, enaša,, ení kufruů farmar, ša,kou čilohuůzí
Pr, evračiloení klady
Be, h v holinkačiloh
Šedačiloí be, hačilo, ka
Šhazovaní prken na hlavačiloh
Škupinovy be, h ša, kladou
Malamuti jša,ou nejlepša,, í
Lanovky od Hobita

Večer: Doomtrooper
• Jerryho hra ša, kartičilo, kama

Po 25. 7. - Marťa
dopo: povolání
Odpo: Game book
• Po poledn, aku obdrz, íme radiem zpravu: v blízkoša,ti tabora ša,e objevil vša,tup do virtualní reality
• virtualní realita = vša,, ečilohno ša,e odehrava jenom na papír, e
• oddíly (nebo ša,píša, ,  jen puůloddíly) pročilohazejí ša,tanoviša,, te ,  ša, čiloedulkami ša, pr, íbe, hem, na kaz, dem
ša,tanoviša,, ti ša,e ša,ami rozhodnou, kam puůjdou dal („Chčiloete jet lodí? Jde, te na 10. Chčiloete plavat? Jde, te
na 63. …“)
• V pruůbe, hu „pr, íbe, hu“ najdou ZV (Zaša,adní Ve, čilo) ša,e zaša,, ifrovanou informačiloí o brane,  – pergamen, na
kterem bude napša,ano „kod pro otevr, ení Hve, zdne Brany je“ - , ale ša,amotny kod bude napša,any UV
fixou (zatím o tom neve, dí).

Večer: převisy
• Ufouni pravde, podobne,  ve, dí, z, e jša,me ša,e doša,tali do jejičiloh virtualní reality a z, e jša,me zíša,kali ZV. Mohli
by čilohtít zautočilo, it. Muša,íme ša,e vyhnout rutine, , ať nejša,me tak čilo, itelní → ša,paní pod pr, eviša,y. Š ša,ebou ša,i
vezmeme blikatka z tabora.

Út 26. 7. - Homer
Dopo: povolání
Odpo: další bojový výcvik – tanky
• Po poledn, aku por, adova čilovičilo, ení jako rozčilovičilo, ka pr, ed tankama
• Tanky – ve zufone, ne verzi

Večer: táborák
• Večilo, er najednou uvidíme, z, e pr, eša,taly blikat naša,, e očilohrany… naša,tup, panika, zjevne,  nejša,me čilohrane, ní
• MT doša,tanou ša,vítičiloí tyčilo, inky jako dočilo, aša,nou nahradní očilohranu
• nejša,tarša,, í de, čiloka budou mít v nočiloi hlídky, pr, i tom budují poplaša,, ny ša,yša,tem pomočiloí laša,eruů a zrčiloatek
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St 27. 7. - Jerry
Celodeňák (půldeňák)
• Potr, ebujeme nakoupit nahradní díly do naša,, ičiloh blikatek – nakup tranziša,toruů v Proša,ečilo, i.
• Na míša,to pr, ijede poličiloejní hlídka, ktera jim rozda obalky ša, informačiloí, kde ša,ez, enou potr, ebne
tranziša,tory
• Na čiloeša,tu ša,i vyrobíme alobalove čilo, epičilo, ky, aby naša, nemohli ovladat ufoni
• V brzkem odpoledni navrat

Odpo: bitva
• Cčiloa od čilo, tyr,  začilo, ne bitva. Vedoučiloí jeden po druhem napadne,  ša,trojene,  odčilohazejí na louku, ša,ervavají
ša,i tričilo, ka. Kdo zuůša,tava, vyša,ve, tluje de, tem, čiloo ša,e aša,i de, je a čiloo ša, tím: vedoučiloím vlezli do hlavy ufoni a
ovladají je. Bitva MT ša, vedoučiloími (mirelon, papkoule nebo gumičilo, kove piša,tole).
• Ufoni pr, eša,kakují z jednoho vedoučiloího na druheho (ovladají jičiloh vz, dyčiloky jenom ne, kolik).
• Jeden vedoučiloí „zprovozn, uje“ zabezpečilo, ení ve ša,, mírarne, . Ufoni ša,e ša,naz, í doša,tat do ša,, mírarny a
znemoz, nit opravu blikatek – to ša,e jim ale nepovede.
• Kdyz,  pr, ibe, hnou ša, opravenyma blikatkama, z vedoučiloíčiloh zmizí ufouni, omdlí ša, čiloelaša,konem v puša,e a
vša,, ečiloko bude čiloajk. Nainša,talujeme znova blikatka.
Večer: posílání MMS (videohovor apod.)
• Tičiloha poša,, ta, pr, ekreša,lovaní obrazkuů, pantomima

Čt 28. 7. - Radka, Klára
Dopo: povolání
Odpo: info o bráně
• Ufoni včilo, era poztračiloeli ša,pouša,tu informačiloí, naša,, i agenti je ša,eša,bírali a ša,ouša,tr, edili na par míša,tečiloh
kolem tabora
• Oddíly občilohazejí 7 ša,tanoviša,, ť, tam jša,ou ukoly – napr, . pr, ineša, 1 kg kamen, pr, eša,ne ,  1 l vody do
zavar, ovačilo, ky, …
• Za ša,plne, ní ukolu zíša,kají obalky ša,e ša,our, adničiloemi
• Hra typu azbukove ša,, ifrovačilo, ky – oddíly občilohazejí ša,tanoviša,, te, , na kaz, dem mají ša,plnit ukol a
deša,, ifrovat text, na kterem je ne, jake míša,to na mape, . Pokud propojí zaznačilo, ena míša,ta, zíša,kají pozičiloi
brany.

Večer:
• Najdeme bludiša,, te, , ne, čiloo jako Pačiloman – vedoučiloí jša,ou ša,, kodičilo, i, MT ša,bírají papírky. Na papírčiloíčiloh jša,ou
poša,, krtane ša,our, adničiloe, z ničiloh zjiša,tí, ktera ša,our, adničiloe je ta prava – tam je brana.

Pá 29. 7. - Jerry, Jirka
Dopo: indiánská schovka
• Dva oddíly ša,e ša,čilohovají, zbytek je hleda
• maša,kovaní

Odpo: balení
• pr, íprava na vičilohr z hor – nevíme, čiloo naša, čilo, eka od ufonuů jako odveta, pokud pouz, ijeme jejičiloh branu.
• Fočiloení, uklid tabora
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• Nečilohte ša,i nezabalene jedno čilo, iša,te oblečilo, ení, v ne, m NEPUDETE nJDETE na večilo, erní program!

Večer: brána, táborák
• Po večilo, er, i jdeme po oddílečiloh k brane,  – ješa,kyn, ka za taborem
• Kdyz,  zmačilo, knou ša,pravne ša,ymboly, zahraje zvuk (napr, íklad vrzajíčiloí zabradlí) a mohou po jednom
projít branou
• Špouša,ta ša,lizu, zakaša,, írovane ša,, utry, ledky, hromada balíčilo, kuů na končiloi ješa,kyn, ky
• Vša,, ičilohni ša,i branou prolezou a vezmou ša,i ne, jaky balíčilo, ek
• Oša,tatní oddíly jša,ou u taboraku a veša,elí ša,e

So 30. 7. - Dáša
Příjezd domů :-)
• U autobuša,u v Tiša,, nove, : rodičilo, e jša,ou drz, eni za paša,kou, pr, ijde agent, naša,toupí do autobuša,u, pr, ebere ša,i
materialy, vloz, í do ša,tr, íbrneho kufr, íku, pr, ipouta ša,e k ne, mu, naša,toupí do čilo, erneho fara a odjede. Pak
teprve vyša,toupí de, čiloka (zrakvení nakonečilo).
• Vša,, ečilohno natačilo, í blaznivy novinar, 
• My pak puůjdeme do hoša,pody :-)

8. Další nápady, nepoužité hry, poznámky
• Chuůze po vajíčilo, kačiloh
• Luminiša,čiloenčilo, ní tyčilo, inky do flaša,, ky ša, vodou, ša,vítičiloí bubliny – pouz, ijem na nočilo, ní hru, pr, ípadne,  pak
dalša,, í večilo, er jako efekt
• letajíčiloí dron – Jerry naša,, el ne, jaky jednodučilohy za 250 Kčilo,  (ničilo neuneša,e, ale umí lítat ned taborem
6 min na jedny baterky)
• Chemikalie, kadinky apod. - nez,  budete nakupovat, zeptat ša,e Hobita, Daša,, i, Lei
• Paša,ky na ručiloe pro MT – muůz, ou ša,i je „pípat“ u vša,tupu do tabora
• Prolezaní čilo, erví dírou – kruhy zave, ša,, ene mezi ša,tromy
• Štave, ní konša,trukčiloe z trubek dle planu
• Dalša,, í atmoša,ferizatory: pyrotečilohnika, kruhy v obilí, telegraf, dron, laša,ery, čilohrane, ne tabor, iša,, te, 
(ša,ve, tylka), ruša,, ene vyša,ílačilo, ky, hra ša,e zavazanyma očilo, ima, kamera na dronu, oša,ve, tlena ša,ilueta na
obzoru, naša,, ivky loga na ramena pro vedoučiloí, hodne ,  ohne ,  (ša,palena zem), zeleny ša,liz, ša,klo
z Jablončiloe, ša,vítíčiloí tyčilo, inky, odrazky, UV maluůvky, foša,foreša,kujíčiloí hve, zdičilo, ky
• Štezka odvahy pouze pro odvaz, ne – ne, čiloo ve ša,tylu čiloeša,ty kolem draka v Hobitovi (kdyz,  puůjdou,
poša,toupí v hodnoša,ti)
• Hra ša,e zíša,kavaním kodu ze zakladny oša,tatníčiloh oddíluů
• Jednoroz, čiloi ša, vybe, rem ša,, kodičilo, uů z r, ad de, čiloek
• Den trifiduů – jeden z oddílu provadí zbytek ša,e zavazanyma očilo, ima danou traša,ou (kdyz,  uša,lyša,, í trifida,
muša,í ša,i okamz, ite,  lehnout), na končiloi mají ne, čiloo nahmatat a poznat
• Ceša,ta boša,yčiloh nohou
• MT mají kolíčilo, ky, muša,í je noša,it ša,tale u ša,ebe (viditelne, ) – kdo ša,i ho dlouhodobe,  uhlída, lze byt
povaz, ovan za zodpove, dneho a muůz, e byt povyša,, en (a kdyz ,  ho poša,leze ztratí, muůz, e byt zaša,e
degradovan)
• Ceša,ta ne, kam v difrakčilo, níčiloh brylíčiloh (kdyz,  budete mít na ša,obe,  tohle, ničilo ša,e vam neša,tane) – skrz
hvězdnou bránu?
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9. Drobničky, mokrý program
Drobničky pro nenadálá hluchá místa
• Vyproša,, ťovačilo, ka z pout (ša,tahovaky)

Mokrý program
• Vyroba difrakčilo, níčiloh brylí (Marťa) (folii moz, no koupit od UiFu zadiFu za čiločiloa 5 Kčilo,  / jedny bryle)
• Vyroba zdroje energie – jojo z čiloedečilo, ek

10. Pedobérova hra
Jakaša,i ša,, ifrovačilo, ka v čiloelem pruůbe, hu tabora. Poša,tupne,  budou plnit ukoly, ty je ša,me, r, ují dal k dalša,, ím
ukoluům a indíčiloiím… Mohou to plnit jednotlive,  i ša,polečilo, ne, . Ze začilo, atku jednodučilohe, pozde, ji budou ukoly
pr, itvrzovat.
Vyr, eša,, ení ne, jakeho počilo, tu ukoluů muůz, e veša,t k povyša,, ení.

11. Věci k navržení, výrobě, sehnání
• Pruůkaz – bude to kníz, ečilo, ka v obalu na provazku na krku
• Butonky – ša,e jmeny, pozde, ji na ne,  budou doša,tavat nalepky dle hodnoša,tí (vytiša,kneme na lepičiloí
papír)
• Tričilo, ka – aša,i budou MT ša,amy kreša,lit na tabor, e - ša,krz ša,, ablonku bílou barvou, pr, ez, ehlit ša,e to da
v ledničilo, kačiloh – ša,, ablonku vyrobí Neri
• Hve, zdna brana ša, tlačilo, ítky ša,e ša,ymboly – vyrobí Jerry
• Blikatka na očilohranu tabora – vyrobí Jerry
• Pípačilo, ka na čilo, arove kody
• Formular, e na hlaša,, ení ufíčiloh nalezuů vladní organizačiloi
• Domyša,let zpuůša,ob pr, ijímaní zprav z vedení – (ne, ktere) MT mají radiopr, ijímačilo, , ša,krz ne, j pr, ijímame
zpravy z vedení (pr, eruša,, ena píša,ničilo, ka v radiu a tr, ikrat zopakovana duůlez, ita zprava), pr, ípadne, 
odpoša,loučilohavame ufo (vrzaní zabradlí).
• Barevne rozliša,, ovaky pro MT
• Štruša,ka ze Švratky
• Diša,čilookoule - (moz, na je v Inša,piru, nebo ša,e da vyrobit polepením polyša,tyrenu čiloedečilo, kama) – ma
Klara

12. Potřebujeme sehnat
•
•
•
•

Pípatko na čilo, arove kody
ša,ponzora ze ša,, krobarny :-)
polní dynamo
radiopr, ijímačilo, e

13. Chceme vyrobit dneska
•
•
•
•
•

pruůkaz agenta, čilo, arove kody
barevne paša,ky (čilo, elenky) jako rozliša,, ovaky
barevne čilo, íša,la na první den
vytiša,knout mapy okolí pro kaz, dy oddíl pro Klaru
mapy okolí pro Leu
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozde, lit role (agent / vojak, …)
3 ša,tanoviša,, te,  pro Leu
pr, ede, lat etikety na lakmuša,ove papírky
keramičiloke deša,tičilo, ky ša, textem
papírova verze keramičilokyčiloh deša,tičilo, ek
prototypy piša,tolek
hry bez hraničilo na rečiloeša,iadu
ša,epša,at pravidla Doomtroopera
Game book
zufonit tanky
zpravy vyša,ílane radiem (muša,í byt v mp3)
píša,ničilo, ky do zpe, vníku

14. Příští setkání
• Vraničiloe: 6. - 8. 5. 2016 – obhlídka okolí tabora, natačilo, ení videí ša, paranormalitami
• Igorova čilohata: 10. - 12. 6. 2016 – vyroba ufohybernanta a podobne, 

15. Závěr
Ten totem jša,em ša,i nevymyša,lela, fakt je tam vztyčilo, eny.
Marťa
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