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1. ÚVOD:
O ČEM JE
TATO BROŽURA?

Tato brožura je výsledkem projektu Nové začátky (New 
Beginnings), který je reakcí na situaci, v níž se Evropa 
v posledních letech ocitla. Jsme svědky migrační vlny 
lidí prchajících před válkou, chudobou a nedostatkem 
příležitostí v jejich zemích. V médiích probíhají diskuze 
o tom, zda se tito lidé dokáží integrovat a stát se ak-
tivními členy společnosti, nebo jim jejich „kulturní od-
lišnosti“ brání v tom, aby porozuměli hodnotám Evrop-
ské unie.

Tento projekt si kladl za cíl vyplnit meze-
ry v know-how organizací, které pracují 
s mladými lidmi, a to jak s migranty, tak 
s těmi z většinové společnosti. Pokusili 
jsme se přijít s  inovativními postupy, jak 
tyto skupiny zapojit a rozvíjet jejich ob-
čanskou angažovanost.

Jedinečnost tohoto projektu tkví ve spolu-
práci mezi organizacemi zabývajícími se so-
ciálními otázkami a organizacemi chránícími 
životní prostředí, které svedlo dohromady 
téma práce s uprchlíky a migrací. Během 
mezinárodních setkání, studijních návštěv 
a také Skype konferencí, jsme měli příleži-
tost sdílet naše zkušenosti a metody. Každý 
z nás přispěl něčím jiným, protože každý 
ze čtyř zapojených partnerů pracuje v jiné 
zemi, má jiné zkušenosti a také se pohybuje 
v jiném kontextu. Partnery byly organizace 
ze Švédska, Slovenska, Rakouska a Čes-
ké republiky. Švédsko a Rakousko mají 
s migrací mnoho zkušeností, a také velké 

množství programů a organizací, které 
s migranty pracují. Na druhé straně stojí 
Česká republika a Slovensko, kterých se 
imigrace dotýká mnohem méně, ale kvůli 
vyhrocené politické diskusi a mediálnímu 
diskurzu (a dalším faktorům), jsou jejich 
obyvatelé více nedůvěřiví a v některých 
případech až nenávistní k lidem se zkuše-
ností s migrací a s uprchlickým statusem. 
Ti velmi často čelí diskiminaci, především 
jsou-li muslimského vyznání.

Po více než roční spolupráci, vám chceme 
představit tuto brožuru v níž jsme shro-
máždili aktivity, metody a příklady dobré 
praxe sloužící k budování rozmanitějších 
komunit, skrze kreativní a participativní 
přístupy a komunitní akce. Rádi bychom 
vás pozvali, abyste si naše metody sami 
vyzkoušeli a stali se součástí Nových za-
čátků. Každou z aktivit doprovází podrobné 
instrukce, tak abyste je mohli sami snadno 
použít.

1.

Doufáme, že pro vás bude brožura užitečným 
a zajímavým čtením i praktickým nástrojem 
pro Nové začátky.
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Jsme si vědomi všech překážek a výzev, 
jimž organizace pracující s takto citlivým 
tématem musí čelit. Ale namísto rozjímání 
nad těmito překážkami jsme se rozhod-
li poskytnout praktický návod, který je 
snadno přenosný a aplikovatelný v různých 
kontextech, a který přispívá k zapojení mla-
dých lidí z různých prostředí. Předkládáme 
hravé a  interaktivní workshopy, aktivity 
a komunitní akce, které jim pomohou cítit 
se vítaní jejich přijímající společností.

Hlavním principem spojujícím všechny po-
psané metody a aktivity je zapojení mig-
rantů a uprchlíků do procesu. Chtěli jsme 
se vyhnout přístupu „pomáhání druhým“ 
a raději se soutředit na vytváření prostředí, 
v němž jsou vítání všichni, a bez ohledu na 
svůj původ, kulturu, náboženství nebo gen-
der se mohou zapojit a být přijati. Namísto 
separování migrantů a uprchlíků a vytvá-
ření programů exkluzivně zaměřených na 
tyto skupiny, se snažíme vytvořit prostor 
pro všechny, budovat porozumění a podpo-
řit sdílení mezi místními a nově příchozími. 
Výsledkem tohoto procesu je bezpečné 
prostředí, v němž se mohou přirozeně roz-
víjet vztahy, bez vynucené integrace. Další 
možností je podpora jednotlivců nebo sku-
pin se zkušeností s migrací a uprchlickým 
statusem, aby sami aktivně vedli komunitní 
aktvity a workshopy.

2. CO NÁS VEDLO
K SEPSÁNÍ
BROŽURY?

Všechny v této brožuře představené metody a aktivity 
sledují společný cíl: reagovat na potřeby lidí z různých 
kultur, s různým náboženským vyznáním a různým et-
nickým původem a přispět k jejich inkluzi a aktivnímu 
zapojení v novém prostředí. Současně jsme se chtěli 
vyhnout vytvoření další teoretické příručky obsahující 
velké množství dat a popisů problémů spojených s ink-
luzí.

Pro koho je 
tato brožura?
Tato brožura je určena především komu-
nitním lídrům, organizátorům, pracovní-
kům s mládeží, školitelům, projektovým 
manažerům, dobrovolníkům a organizacím, 
které se zabývají otázkami inkluze mladých 
přistěhovalců a hledají nové participativní 
metody pro zapojení mládeže a budování 
rozmanitých společenství.

Co v této 
brožuře najdete?
Tato brožura je výsledkem kolektivní práce 
čtyř organizací, konkrétně Jordens Vänner 
ze Švédska, GLOBAL 2000 z Rakouska, Ma-
reena ze Slovenska a Syreczech z České 
republiky. Každá organizace přispěla svým 
specifickým úhlem pohledu na práci s mla-
dými přistěhovalci a uprchlíky. Partnerské 
organizace ze Švédska a Rakouska sdílely 
aktivity a metody z oblasti environmentál-
ního vzdělávání a klimatické spravedlnosti, 
zatímco Mareena a Syreczech nabídly zku-
šenosti a nápady na práci s komunitami.

V brožuře najdete šest kapitol. První kapi-
tola blíže představí partnerské organizace. 
Druhá je věnována kvalitativní analýze roz-
hovorů a dotazníků, které každá z organizací 
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2.

Naší hlavní motivací bylo 
na jednom místě představit 
zkušenosti a inspirativní 
poznatky ze všech čtyř 
evropských organizací 
pracujících s mladými 
migranty a uprchlíky. Jak 
už jsme zmínili, naše různé 
zkušenosti a kontexty, 
v nichž pracujeme, nám 
umožnily sesbírat velké 
množství různých aktivit, 
her, metod a inspirací pro 
pořádání veřejných akcí 
příspívajích k budování 
rozmanitějších komunit.
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3. ZAPOJENÉ
ORGANIZACE: KDO JSME?
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GLOBAL 2000, 
Friends of the Earth Austria
GLOBAL 2000 je nezávislá rakouská environmentální organizace 
a člen největší mezinárodní sítě environmentálních hnutí Friends of 
the Earth. Od roku 1982 GLOBAL 2000 pracuje na kontroverzních 
sociálních problémech, odkrývá hrozby, které mají negativní dopad 
na lidi i na životní prostředí. Sleduje a monitoruje vývoj ekologické 
politické agandy v Rakousku a bojuje za environmentální spravedlnost 
a udržitelný rozvoj, jak na místní, tak na globální úrovni.

V roce 2014 organizace GLOBAL 2000 započala projekt Zam 
wachsen (Rosteme společně), v  jehož rámci zapojuje uprchlíky 
a přistěhovalce do workshopů o ochraně životního prostředí. Cílem 
projektu je podpořit jejich integraci a současně vybudovat inkluziv-
nější environmentální hnutí. Na projektu spolupracuje organizace 
Verein menschen.leben, která se zaměřuje na práci s touto cílovou 
skupinou.

https://www.global2000.at/

Syreczech
Syreczech byl založen v říjnu 2014 Syřany a Čechy žijícími v Brně. 
Jméno sdružení je kombinací slov “Sýrie” a “Česko” a dohromady 
navíc tvoří název populárního tradičního sýra. Chce tak symbolizovat 
propojení mezi lidmi z těchto dvou zemí.

Cílem organizace Syreczech je budování mostů mezi Čechy a při-
stěhovalci i uprchlíky, vytváření prostoru pro mezikulturní dialog 
a práce s komunitou lidí z různých kulturních prostředí. Věří, že 
přístup založený na budování komunity pomáhá cizincům lépe po-
rozumět tomu, jak jejich přijímající země a její společnost funguje, 
a to i v oblastech jako je právo a pomáhá lépe řešit různé otázky 
každodenního života a byrokracie, například v jednání s cizineckou 
policií, hledání zaměstnání nebo bydlení. Tento přístup se navíc snaží 
odstranit obvyklý mocenský nepoměr mezi pomáhajícím člověkem 
a tím, jemuž je pomáháno. Syřané díky němu nemusí být závislí na 
veřejném sektoru nebo pomoci neziskových organizací a stávají se 
nezávislejšími. Stejně tak Češi zapojení do aktivit spolku těží ze 
zkušenosti se setkáváním s lidmi pocházejícími z odlišné kultury, 
jsou otevřenější, tolerantní a více si uvědomují různorodost světa.

www.syreczech.cz

sesbírala ve své zemi. Rozebírá hlavní pro-
blémy, výzvy, potřeby a očekávání mla-
dých přistěhovalců a uprchlíků v kontextu 
jejich aktivního zapojení v nové komunitě. 
S ohledem na malé množství responden-
tů se nejedná o reprezentativní výzkum. 
Přesto nám jeho výsledky poskytly užiteč-
nou vstupní analýzu pro potřeby tohoto 
projektu a ovlivnily podobu navržených 
aktivit. Třetí kapitola je hlavní částí brožury. 
Naleznete tu podrobný popis a instrukce 
pro implementaci aktivit a metod, a také 
další inspirativní nápady pro komunitní akce. 
Aktivity a metody poskytují příležitost k re-
flexi aktuálních problémů, jako je klimatická 
změna, otázka identity, diskriminace nebo 
rozvoj komunity. Zapojené organizace je 
využívají při práci s mladými lidmi z růz-
ných kulturních a náboženských prostředí 
a různým původem.

Toto je krátký přehled aktivit a metod, které 
v brožuře najdete:

GLOBAL 2000,
Friends of the Earth Austria
představují procházky v přírodě a divadelní 
workshopy, které napomáhají rychlejšímu 
osvojení jazyka skrze environmentální té-
matiku. Díky nim se mladí lidé naučí lépe 
mluvit německy a současně se dozví více 
informací z kulturního a environmentální-
ho kontextu země.

Syreczech,
v České republice buduje mosty mezi míst-
ními a nově příchozími a snaží se vytvářet 
přívětivou atmosféru a dobré vztahy. Jeho 
tým pro brožuru sesbíral nápady na origi-
nální hry a veřejné akce, jako inspiraci pro 
rozvoj vzájemného porozumění a vytváření 
pocitu sounáležitosti.

Jordens Vänner,
Friends of the Earth Sweden
nabízí své workshopy o budování inklu-
zivního environmentálního hnutí. Odstra-
něním některých překážek, jako může být 
například jazyková bariéra a důrazem na 
interaktivní metody, díky nimž spolu lidé 
mohou sdílet své znalosti a zkušenosti, se 
snaží zapojit do hnutí všechny, bez ohledu 
na jejich původ.

Mareena,
za Slovenska je organizací snažící se roz-
víjet inkluzivnější komunity skrze různé 
inovativní metody. V brožuře naleznete 
metody divadla soch a prohlídek města 
(tato metoda byla vytvořená Nadací Milana 
Šimečky a je zde představená jako příklad 
dobré praxe), a také nápady na komunitní 
akce, jako například hodiny vaření, brunch 
nebo promítání filmů.

U všech aktivit naleznete jejich po-
drobný popis, takže je můžete snadno 
přenést do svého prostředí a použít 
při své práci.
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Takže jaké jsou hlavní výzvy, jimž mladí 
přistěhovalci v současnosti čelí?

Z rozhovorů vedených s reprezentanty 
cílové skupiny ve všech partnerských ze-
mích vyplývá, že největším problémem je 
jazyková bariéra. Nedostatek jazykových 
znalostí a schopnosti porozumět je velkou 
překážkou, která má vliv na občanskou 
participaci.

„Jazyková bariéra je 
největším problémem. 
Ve chvíli, kdy se naučíš 
místní jazyk, všechno 
se zjednoduší.“

To je v kombinaci s horší dostupností infor-
mací ještě větší překážkou pro to, aby se 
mladí cizinci mohli stát součástí komunity 
a komunikovat s místními. Další zkušeností, 
kterou prochází mnoho z dotazovaných, je 
pocit, že nejsou vítáni a navazování vztahů 
s členy nové komunity je pro ně složité. 
Mnoho z nich si přeje setkávat se s míst-
ními, najít si nové přátele a mít pocit, že 
do nové komunity patří. I zde je vážným 
problémem jazyková bariéra, která jim 
celkově znesnadňuje orientaci v přijímající 
zemi a mnoho z dotazovaných se vyjádřilo, 

4. VSTUPNÍ ANALÝZA –
JAKÝM VÝZVÁM
PŘÍCHOZÍ ČELÍ?

Na základě osobních setkání s mladými imigranty jsme 
zjistili, že mnoho z nich čelí problémům a překážkám 
spojeným s možnostmi jejich zapojení a podílení se 
na aktivní občanské společnosti. I přesto, že množství 
překážek se v každé zemi liší, je zřejmé, že mladí lidé, 
s nimiž jsme měli možnost vést rozhovory si přejí být 
více zapojeni. V
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že nemají dostatek informací o příležitos-
tech v novém prostředí, což jim brání ve 
vytvoření si pocítu, že do něj patří.

„Rád bych si našel přáte-
le a získal jejich důvěru.“

„Ráda bych se podílela 
na vytváření příležitostí 
pro setkávání cizinců 
a místních, aby se mohli 
lépe poznat.“

Obecně se velmi liší zkušenosti mužů a žen, 
a to především muslimek nosících šátek. 
Zvláště deprivované se pak cítí ženy v do-
mácnosti, které nosí šátek. Každá z do-
tazovaných žen nosících hidžáb mluvila 
o zkušenosti s nenávistnými projevy, dis-
kriminací nebo dokonce násilím ze strany 
příslušníků většinové společnosti. Většina 
z nich zažila verbální útoky, avšak objevily 
se i případy, kdy si je neznámí lidé natáčeli 
na video nebo jim bránili ve vstupu do 
prostředků hromadné dopravy. Mnoho 
z těchto žen se místním jazykem dorozumí 
hůře než jejich partneři a mají méně vazeb 
i méně přátel mezi místními. Naopak mají 

Jordens Vänner 
Friends of the Earth Sweden
Friends of the Earth Švédsko je nezávislá environmentální orga-
nizace a člen největší mezinárodní sítě environmentálních hnutí 
Friends of the Earth. Jejím cílem je bojovat proti klimatické změně, 
chránit životní prostředí a propagovat globální solidaritu a klima-
tickou spravedlnost. Těchto cílů se snaží dosáhnout skrze veřené 
informační kampaně, mobilizační akce a lobování v širokém spektru 
témat a na různých úrovních - jejími cílovými skupinami jsou jak 
domácnosti a  jednotlivci, tak tvůrci národních a mezinárodních 
politických strategií. Organizace také od roku 2009 spolupracuje 
se specifickými skupinami mladých lidí napříč environmentálním 
hnutím ve Švédsku, mezi nimi také s mladými migranty a zaměřuje 
se na rozvoj jejich aktivního občanství. Používá při tom především 
metody neformálního vzdělávání a přístup „mladí lidé mladým 
lidem“. To jejich cílové skupině pomáhá jak zlepšit se ve švédštině, 
tak se také aktivně zapojit do občanské společnosti a do hnutí za 
klimatickou spravedlnost.

www.jordensvanner.se

 

Mareena
Mareena si klade za cíl přispět na Slovensku k budování takové 
společnosti, která si cení rozmanitosti a přijímá lidi z jiných zemí, 
bez ohledu na jejich náboženské vyznání, etnickou příslušnost nebo 
národnost. Podporuje integraci uprchlíků a imigrantů na Slovensku. 
Poskytuje asistenční služby skrze dobrovolnický program, vzdělávací 
aktivity zaměřené na rozvoj dovedností a vytváří bezpečný prostor 
k setkávání místních a cizinců při komunitních akcích. Mareena také 
šíří povědomí o otázkách spojených s migrací a integrací mezi širokou 
veřejnost na Slovensku.

V současnosti organizace pracuje v těchto oblastech:
1. Dobrovolnictví
2. Vzdělávání a profesní rozvoj
3. Komunitní program
4. Osvěta

www.mareena.sk
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5. AKTIVITY

V této kapitole naleznete sbírku aktivit a metod, které 
jsme vytvořili a otestovali během naší práce s cizinci, 
migranty, uprchlíky i místními. Metody jsou rozdělené 
do čtyř částí, z nichž každá vychází ze zkušeností jedné 
z partnerských organizací a z oblastí, na něž se zam-
ěřují: integrace skrze environmentální vzdělávání, vy-
tváření kulturního prostředí otevřeného rozmanitosti, 
budování inkluzivnějšího hnutí za globální klimatickou 
spravedlnost a aktivity rozvíjející komunitu. Metody 
mohou být snadno přizpůsobeny specifickým potřebám 
a místnímu kontextu.
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5.

5.1 ROSTEME SPOLEČNĚ –
INTEGRACE SKRZE
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Aktivity se liší v tématech, velikostech sku-
piny a také náročnosti na organizaci. Ně-
které jsou vhodné pro skupinu šesti osob, 
jiné mohou mít sto až dvě stě účastníků. 

V popisu každé z aktivit uvádíme její záměr 
a cíle, přibližnou délku trvání aktivity, po-
třebné materiály, doporučené uspořádání 
prostor a náročnost přípravy a organizace.

V roce 2014 započala organizace GLO-
BAL 2000 projekt Zam wachsen (Ros-
teme společně), v němž si klade za cíl 
integrovat nově příchozí a vytvořit in-
kluzivnější environmentální hnutí.

Naše vstupní analýza ukazuje, že dvěma hlav-
ními problémy, kterým cizinci čelí v přijímající 
zemi, jsou jazyková bariéra a nedostatek (nebo 
neznalost) příležitostí setkávat se s lidmi 
z místní komunity. V reakci na tyto potřeby 
organizace vytvořila dva typy aktivit: divadelní 
workshopy s environmentální tématikou pod-
porující učení jazyka a procházky v přírodě, 
během nichž se setkávají lidé různého původu 

a z různých kultur. V následující kapitole po-
pisujeme tyto akivity detailněji. Naše zkuše-
nosti ukazují, že divadelní metody účastníkům 
skutečně pomáhají rozvinout schopnost do-
rozumět se v novém jazyce. Kromě toho se 
také dozvědí o různých environmentálních 
tématech a mohou sdílet zkušenosti ze svých 
zemí. Všichni zapojení tak získávají nové infor-
mace a učení je vzájemné. Současně se účatníci 
dozvědí více o okolní přírodě a mohou tak najít 
nová místa pro rekreaci a trávení volného času. 
Divadelní workshopy i procházky v přírodě 
mohou také být pro nově příchozí prvním 
kontaktem s rakouským environmentálním 
hnutím a pozvánkou se k němu připojit.

mnohem silnější vazby se členy komunity 
pocházejícími ze stejných zemí. I proto je 
velmi důležité a přínosné zapojovat právě 
ženy, které mohou snadno sdílet informace 
s dalšími lidmi v komunitě cizinců.

Dalším problémem, jemuž cizinci často čelí, 
je udržování kontaktů s rodinou a přáteli, 
kteří zůstali v  jejich vlasti. Přísná vízová 
a  imigrační politika jim brání se s rodin-
nými příslušníky setkat někdy i po dobu 
několika let. To spolu s ostatními překáž-
kami v přijímající zemi přispívá k pocitům 
vykořeněnosti.

„Mám ženu a syna, které 
jsem už čtyři roky nevi-
děl. Kvůli velmi strikt-
ním zákonům je nemůžu 
navštívit a oni nemohou 
navštívit mě.“

Jedním z největších problémů pro mnoho 
cizinců je pak také hledání zaměstnání, 
především takového, které by odpovídalo 
jejich předchozím zkušenostem a dosa-
ženému vzdělání. Často se musí spokojit 
s nekvalifikovanými pracovními pozicemi, 
například s prací v restauraci nebo směnár-
ně peněz, i přesto, že mají vyšší dosažené 
vzdělání.

Co se týče společenských aktivit, mnoho 
cizinců popisuje, že by rádi byli aktivnější, 
ale nemají dostatek informací o příležitos-
tech v přijímající zemi. Mnoho z nich naráží 
na výše popsané překážky, z nich skutečně 
zásadní je neznalost místního jazyka.
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každodenní součástí našeho života. Faci-
litátor je provází příběhem jak slovy, tak 
pohybem, k němuž se účastníci přidávají. 
Vyhraďte si čas na to, aby se účastníci 
mohli sami vyjádřit pohybem a zopakovat 
si důležitá slovíčka.

Představte si, že je brzo ráno. Probudíte se 
a vypnete budík. Rozsvítíte světla a jdete 
na toaletu. Spláchnete záchod a umyjete 
si ruce. Jdete do koupelny a pustíte spr-
chu. Myjete si vlasy a dlouho stojíte pod 
proudem vody, protože…protože je to pří-
jemné. Nakonec kohoutek zavřete. Oblék-
nete se. Vysušíte si vlasy fénem a oholíte 
se elektrickým holicím strojkem. Jdete 
do kuchyně a zapnete rádio a kávovar. 
Zapnete sporák a k snídani si usmažíte 
vajíčka. Elektrickým odšťavňovačem si 
uděláte pomerančový džus. Konečně se 
můžete nasnídat. Během jídla v telefo-
nu zkontrolujete nové maily a přečtete 
si zprávy. Po jídle dáte nádobí do myčky 

a jdete si do koupelny vyčistit zuby vaším 
elektrickým zubním kartáčkem. Vezmete 
tašku a vyjdete z domu. Před domem máte 
zaparkované auto. Nasednete a vidíte, že 
máte skoro práznou nádrž. Příští zastáv-
ka - čerpací stanice. Natankujete benzín 
a znovu se vydáte na cestu. Ve městě je 
ale zácpa, necháváte běžet motor. Koneč-
ně dorazíte do práce. Dáte si další kávu 
a zapnete počítač.

Debriefing:
• Jaké to pro vás bylo?
• Kdy jste používali energie?

Druhou otázku zkombinujte s rozdáním 
kartiček s nejdůležitějšími slovíčky z pří-
běhu, souvisejícími se spotřebou energie. 
Připněte je na tabuli, tak aby je účastníci 
mohli vidět v průběhu workshopu.
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Vytváření sítě je metoda, která si klade za 
cíl ponořit se hlouběji do tématu spotřeby 
a toho, jaký mají naše rozhodnutí dopad 
na životní prostředí. Je součástí workshopu 
o výživě. Cílovou skupinou jsou účastníci na 
jazykové úrovni A2. Účastníci nahlas čtou 
věty z připraveného materiálu a diskutují 
o jednoduchých tématech.

Potřebné materiály:
Kartičky s popisy rolí (v příloze), vlna, dva 
listy papíru - na jednom je napsáno „Sou-
hlasím“ a na druhém „Nesouhlasím“

Délka: 25 - 30 minut

Krok 1: Rozdejte účastníkům kartičky 
s rolemi. Účastníci s číslem 1 na kartičce 
(producenti) vytvoří vnitřní kruh. Účastníci 
s číslem 2 (systémy) utvoří kruh kolem nich 
a účastníci s číslem 3 (dopady) kolem nich 
utvoří vnější kruh, takže všichni účastníci 
stojí ve třech soustředných kruzích.

Krok 2: Všichni si přečtou popis svých rolí 
na kartičkách.

Krok 3: Facilitátor vyzve jednoho z účast-
níků ve vnitřním kruhu, aby nahlas přečetl 
svůj text. Dostane také klubko vlny.

Krok 4: Facilitátor se zeptá skupiny: „Která 
karta se hodí k té první? Kdo z prostřed-
ního kruhu se cítí spojený s první kartou?“
První, kdo na otázku odpoví je vyzván, aby 
přečetl svou vlastní kartu. První účastník 
z vnitřního kruhu si nechá jeden konec vlny 
a hodí klubko účastníkovi z prostředního 
kruhu, který měl pocit, že jeho role souvisí 
s tou první. Facilitátor se znovu zeptá, 
kdo si připadá spojený s druhou rolí a po 
přečtení dostane klubko vlny. Začíná se 
utvářet síť spojující účastníky. Pokud se 
nikdo necítí spojený s předchozí rolí, klub-
ko se vrátí zpět do prvního kruhu a další 
účatník z kruhu producentů začne znovu 
přečtením své karty. Na konci by všichni 
účastníci měli být propojení sítí z vlny.
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5. 1. 1. ENVIRONMENTÁLNÍ
WORKSHOPY ZAMĚŘENÉ NA UČENÍ JAZYKA

Popis:
Environmentální workshopy podporující učení jazyka, využí-
vající divadelní metody a environmentální vdzělávání

Záměr a cíle:
• Podpořit učení jazyka
• Zvýšit povědomí o různých otázkách týkajících se život-

ního prostředí
• Poskytnout příležitost zapojit se do environmentálního 

hnutí v přijímajíci zemi

Náročnost:
Vysoká Workshopy vždy přizpůsobte úrovni jazykových 
znalostí účastníků

Délka: 3 hodiny

Velikost skupiny: 8 – 20 osob

Potřebné materiály: Viz popis jednotlivých aktivit

Prostory:
Prostorná místnost, v níž se účastníci mohou volně pohybovat

Popis metody:
Environmentální témata obsahují specific-
ký slovník a jsou skvělým způsobem, jak 
se učit nový jazyk. Tyto aktivity současně 
rozvíjejí povědomí o otázkách spojených 
s ochranou životního prostředí. V roce 
2018 vytvořila organizace GLOBAL 2000 
sérii workshopů s environmentální téma-
tikou, které navazují na existující kurzy 
a jazykové skupiny. Tříhodinové kurzy se 
zabývají problematikou zpracování odpa-
du, výživy, spotřeby a výroby a šetrného 
používání energie a každý z nich pracu-
je s  jinou úrovní jazykových znalostí, od 
úrovně A1 po B1. Kurzy využívají divadel-
ní metody a metody environmentálního 
výuky. Tento přístup stimuluje praktické 
užívání jazyka a současně předává hodnoty 
ochrany životního prostědí. Kurzy mohou 
být první zkušeností účastníků s tímto 
tématem a kladou si za cíl je inspirovat 
v dalším zapojení do aktivit směřujících 
k udržitelnému rozvoji. Pro ilustraci zde 

podrobněji představujeme dvě konkrétní 
aktivity používané v kurzech. Všechny me-
tody musí být vždy přizpůsobeny jazykové 
úrovní účastníků.

1.Pohyb v prostoru –
Rozehřátí

Potřebné materiály: kartičky s důležitými 
slovíčky (velikost A5), pro potřebná slovíč-
ka vizte vyprávění níže (tučně)

Naše workshopy obvykle začínají pohybem 
v prostoru. Jde o rozehřívací aktivitu při-
pravující účastníky na použití divadelních 
metod, a také na seznámení se s téma-
tem. V kurzu pro jazykovou úrověň B1 
o energiích se v aktivitě zaměřujeme na 
spotřebu energie ilustrované jako ráno 
běžného Rakušana. Skrze příběh a pohyb 
účastníci pochopí, že spotřeba energií je 
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5. 1. 2. PROCHÁZKY V PŘÍRODĚ

Popis:
Aktivity v přírodě jsou příjemným způsobem, jak propojovat lidi 
a seznámit je s přírodním prostředím v přijímající zemi.

Záměr a cíle:
• poznat přírodu v nové zemi
• propojit lidi z přijímající země s nově příchozími přistěho-

valci a uprchlíky
• podpořit učení jazyka

Náročnost: Nízká

Délka: okolo 3 hodin

Velikost skupiny: 10 – 20 osob

Potřebné materiály: Šátky na zavázání očí pro polovinu účast-
níků, zalaminované obrázky na A4 nebo A3 upozorňující na 
přírodní specifika oblasti, jako divoká zvířata atd.
 
Prostory: Vyberte zajímavou přírodní oblast, v níž můžete 
procházku uspořádat. Předtím, než na místo vezmete skupinu, 
projděte si celou trasu sami. Předem vyberte místa, kde můžete 
uspořádat hry nebo kde chcete účastníkům něco sdělit o pří-
rodních zajímavostech. Určete místo setkání dobře dostupné 
pro cizince i místní.

Popis metody:
Cizinci často nenacházejí dostatek příleži-
tostí, jak se potkat a seznámit s místními. 
Inkluze je oboustranný proces, během ně-
hož se cizinci a místní učí od sebe navzájem. 
Procházky v přírodě jsou dobrou příleži-
tostí pro seznámení a setkání, ale také pro 
zvýšení povědomí o okolní přírodě. Níže 
naleznete aktivity, které můžete během 
procházek použít.

1. Oblíbené místo
v přírodě
Touto jednoduchou aktivitou můžete při-
vítat a poznat účastníky.

Postavte se do kruhu. Všichni účastníci se 
jeden po druhém představí tak, že nahlas 
řeknou své jméno a své oblíbené místo 

v přírodě. Může jít o konkrétní místo, které 
znají, nebo obecně o typ krajiny, jako moře 
nebo hory.

2. Nejděte si strom
Potřebné materiály: Šátky na zavázání 
očí pro polovinu účastníků.
Během této aktivity účastníci zažijí okolní 
přírodu bez zapojení zraku. Vyberte bez-
pečné místo se stromy.

Účastníci se rozdělí do dvojic. Jeden z nich 
bude A a druhý B. A bude mít jako první 
zavázané oči. B párkrát zatočí A v kruhu, 
tak aby se A hůře orientoval v prostoru 
a poté ho/ji dovede k jednomu ze stromů. 
A se snaží poznat strom hmatem, soustředí 
se na jeho kůru, tloušťku, tvar. Může použít 
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Poznámka: Upozorněte účastníky, aby ne-
pouštěli vlnu, tak aby se vyjádřilo propojení 
mezi všemi různými elementy.

Krok 5: Jakmile jsou všichni propojení, mo-
hou účastníci kousek poodstoupit a nap-
nout vlákno vlny tak, aby silněji pocítili 
a lépe uviděli spojení.

Krok 6: Teď mohou účastníci zažít, co se 
stane, když jeden z elementů vypadne ze 
systému. Účastník, který měl roli „včela“ 
pustí vlákno. Facilitátor se zeptá skupiny: 
„Kdo pocítil, že se něco změnilo? Co se 
změnilo? Co by se stalo, kdyby skutečně 
mnoho včel uhynulo?“

Krok 7: Po krátké diskusi o těchto otázkách 
nechte účastníky, aby vlákno položili a pře-
suňte se do kruhu pro skupinový defriefing.

Debriefing – Spektrum:
Účastníci jsou stále ve svých rolích. Faci-
litátor je vyzve, aby si na zemi představili 
neviditelnou čáru. Na jednu stranu míst-
nosti umístí list papíru s nápisem „Souhla-
sím“ a na druhou stranu „Nesouhlasím“. 
Účastníci jsou požádáni, aby se rozmístili 
na spektru, podle toho jak souhlasí, nebo 
nesouhlasí s předčítanými větami. Nemusí 
být pouze na jednoum nebo druhém konci 
místnosti, ale také někde uprostřed. Po 
každé větě je jeden nebo dva účastníci 
vyzvání, aby okomentovali svou pozici.

• Se svou rolí jsem se identifikoval/a.
• Ve své roli jsem se cítil/a špatně.
• Ve své roli jsem se cítil/a dobře.
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5.2 VYTVÁŘENÍ KULTURNÍHO PROSTŘEDÍ 
OTEVŘENÉHO ROZMANITOSTI

Pokud jde o inkluzi cizinců do společ-
nosti, práce s přistěhovalci je jen jednou 
stranou mince. Druhou je společnost, 
která je ochotná je přijmout a „nechat 
je se začlenit.“ Aby se to mohlo stát, 
je nutné pracovat i s většinovou spo-
lečností a jejím strachem z neznámého, 
s předsudky a stereotypy a vytvářet bez-
pečný prostor, v němž se cizinci a místní 
mohou setkávat.

Níže popsané metody jsou orientované 
na cizince, přitom je ale jejich logika obrá-
cená - nejsou připravovány místními PRO 
imigranty, ale S  imigranty i s místními. 
Tento přístup nemění jen to, jak s cizinci 
pracujeme, ale také je motivuje a umožňu-
je jim vytvářet aktivity, které je zajímají, 

a které jsou zajímavé i pro místní populaci. 
Díky tomu mohou rozvíjet své organizační 
schopnosti a představit svou kulturu, zemi 
nebo tradice a formovat i to, co o nich 
místní vědí, nebo jak je prezentují místní 
média. Mohou se tak lépe vyhnout jed-
nostrannému zjednodušujícímu narativu 
a vytvořit plastičtější obraz své kultury, 
země a lidí v očích místních. Ti díky tomu-
to přístupu mohou nahlédnout do světa, 
v němž cizinci žili nebo žijí a během aktivit 
organizovaných v neformálním prostředí 
porozumět jejich tradicím a vytvořit si tak 
komplexnější představy o této skupině.

5. 2. 1. VZDĚLÁVÁNÍ
MEZIKULTURNÍM DIALOGEM

Popis:
Příležitost pro setkání místních a přistěhovalců a sdílení in-
formací o kultuře, náboženství, tradicích, a to přímo v místě, 
kde se běžně cizinci scházejí (mešita, chrám, komunitní místo).

Záměr a cíle
• Pracovat s předsudky a vytvořit prostor pro mezikul-

turní dialog
• Místní mají možnost objevit nová místa v jejich vlastním 

městě a dozvědět se něco o jiné kultuře
• Místní a cizinci se dozvědí o tom, co mají společného 

a v čem se liší napříč kulturami

Náročnost: Vysoká

Délka: 90 - 120 minut

Velikost skupiny: 15 - 30 osob

Potřebné materiály:
Projektor, Powerpointová prezentace s otázkami, flipchart, 
fixy, papíry, pera.

také čich atd. Poté ho/ji B zavede na výchozí 
místo. A si může sundat šátek z očí a jeho/
jejím úkolem je znovu najít „svůj“ strom. 
Poté se role vymění.

Poznámka: Než začnete, ukažte účastníkům 
názorný příklad toho, jak aktivita probíhá.

3. Jelen a vlci
Potřebné materiály: Jeden šátek na za-
vázání očí

Tato aktivita pomáhá zostřit smysly a být si 
lépe vědomy/á svého okolí. Vyberte pro ni 
otevřený prostor se zemí pokrytou trávou 
nebo větvičkami.

Účastníci utvoří kruh. Jeden dobrovolník se 
postaví doprostřed kruhu a bude hrát jele-
na. Účastníci tvořící kruh hrají vlky. Jelenovi 
uprostřed jsou zavázány oči. Vlci loví jelena 
tím, že mu poklepou na rameno. Avšek jelen 
je v pozoru. Jakmile uslyší zvuk blížícího se 
vlka, úkáže směrem, odkud přichází a uká-
že-li správně, vlk musí ztuhnout na místě 
a nemůže se dál přibližovat. Pokud chce 
další vlk vyrazit, musí zvednout ruku. Pouze 
na povel facilitátora se pak může začít při-
bližovat k jelenovi. Facilitátor může vysílat 
jednoho vlka po druhém, ale také více vlků 
najednou. Ve chvíli, kdy se některý z vlků do-
tkne jelena, všichni ztuhnou na místě. První 
kolo je u konce a role se mohou vyměnit.

4. Informace

Potřebné materiály: Zalaminované A4 
nebo A3 obrázky zajímavých přírodních 
jevů na cestě.

Během procházek je dobré účastníky se-
známit s několika zajímavostmi spojenými 
s okolní přírodou. Koná-li se procházka 
v  národním parku, vysvětlete jim zají-
mavosti na začátku. Zamyslete se, co je 
v oblasti zajímavé a naplánujte dvě malá 
zastavení, kde se účastníci mohou posadit 
a poslechnout si malou přednášku. Témata, 
na která se můžete zaměřit, mohou být 
například divoce žijící zvířata, ničení život-
ního prostředí a znečištění ve vaší zemi. 
Můžete také upozornit na různá zvířata 
nebo rostliny, které uvidíte po cestě. Va-
rujte účastníky před jedovatými rostlinami 
a plody a řekněte jim, které naopak mohou 
sbírat a jíst.

5. Zpětná vazba
Na konci procházky požádejte účastníky 
o zpětnou vazbu.

Postavte se do kruhu. Požádejte účastníky, 
aby jeden po druhém krátce okomentovali, 
jakou zkušenost si z procházky odnášejí.
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Procházka v přírodě upravená
organizací Syreczech

Na základě inspirace metodami GLOBAL 2000 
uspořádala organizace Syreczech akci „Nedělní 
procházka“ pro cizince a místní. Událost byla 
zveřejněna na Facebooku ve třech jazycích – 
v češtině, angličtině a arabštině, tak aby oslo-
vila různé skupiny lidí.
 
Procházka v přírodě byla skutečně skvělým zážitkem, 
a účastníci se dozvěděli nové informace o svém okolí. 
Během procházky začal jeden ze členů Syreczechku 
debatu o odpadu a recyklaci s následujícími otázkami: 
Co je to recyklace? Proč je důležité recyklovat? Co se 
stane s odpadem vyhozeným do přírody? Jak můžu 
v Brně omezit množství odpadu?

Následně byli účastníci rozděleni do dvou 
skupin. Každá skupina dostala tašku s předem 
připraveným omytým odpadem různých kate-
gorií. Jejich cílem bylo odpad správně roztřídit. 
Skupina, která úkol správně dokončila jako první 
dostala malou odměnu. Účastníci se poté zmínili, 
že se během hry naučili něco nového.

Celkem se procházky zůčastnilo 13 osob, 
z toho 8 cizinců a 5 místních. Ukázalo se, že 
se díky aktivitě skutečně seznámili a propojili 
a vyjádřili touhu se znovu do podobné aktivity 
zapojit. Někteří z nich si vyměnili kontakty. Tato 
malá aktivita tedy byla bezpochyby úspěšná.
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malou cenu, ideálně spojenou s tématem 
workshopu (jako například syrské sladkosti 
nebo hummus v našem případě).

3. Debreafing a další učení
Tento kvíz je pouze úvodem k celému té-
matu a je důležité dát prostor účastníkům 
a otázkám, které by k němu mohli mít. 
Vyzvěte účastníky, aby pokládali i složi-
tější otázky, ale dbali na respektující tón. 
Doporučujeme předem se na různá témata 
připravit, pozvat někoho ze správy měšity 
nebo jiného experta, který bude schopný 
na všechny otázky odpovědět. Můžete 
zkusit odhadnout, na co se budou účastníci 
ptát a dopředu experta informovat. Zdů-
razněte cíle aktivity a zkuste se vyhnout 
konfliktům a používat principy nenásilné 
komunikace. Ujistěte se, že je všem zúčast-
něným příjemné na otázky odpovídat, a že 
mají případně možnost otázku ponechat 
bez odpovědi, pokud se jedná o urážlivé 
komentáře nebo dezinterpretace. Buďte 
neutrální a ujistěte se, že se nikdo necí-
tí uražený. Vyhraďte na každou otázku 
konkrétní čas, tak abyste nezabředli do 
dlouhé diskuse o jediné otázce. Vyhraďte 
si na celou aktivitu dostatek času, alespoň 
tolik, kolik bylo věnováno celému kvízu.

4. Reflexe a shrnutí:
1. Co jste se dnes naučili? Dozvěděli jste 

se něco nového?
2. Co vás překvapilo?
3. Teploměr: Kolik jste toho věděli o té-

matu dříve a kolik toho víte teď? (Po-
žádejte účastníky, aby hodnoty znázor-
nili na stupnici - nízká teplota - málo, 
vysoká - hodně)

4. Doporučili byste tento workshop svým 
přátelům?

5. Další komentáře

Účastníci mohou odpovídat jeden po dru-
hém, nebo můžete vyzvat dobrovolníky, 
kteří chtějí něco sdílet.
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Prostory:
Aktivita se koná v místě, kde se nově příchozí běžně setkávají. 
Může jít o náboženskou budovu (modlitební místnost, chrám, 
mešita) nebo jiné místo, kde se cizinci scházejí (komunitní 
centrum, přijímací středisko pro uprchlíky). Cílem je, aby 
mohli přistěhovalci místním ukázat svůj každodenní život, 
a aby se místní dozvěděli něco nového o kultuře imigrantů. 
Níže popsaná aktivita je zaměřená na učení se o  islámu 
v místní mešitě, ale je možné ji přizpůsobit jiným podmínkám 
a místnímu kontextu.

1. Poznejte místo
Oslovte někoho z místní přistěhovalecké 
komunity, jestli by měl/a zájem zapojit se 
do organizace tohoto typu aktivity. Tento 
člověk může sloužit jako most mezi organi-
zací (mešitou, komunitních centrem) a bude 
spolu s vámi spoluorganizátorem akce (Je-
likož se naše aktivita uskutečnila v mešitě, 
budeme dále popisovat mezikulturní učení 
o islámu v místní modlitebně). Požádejte 
tuto osobu, aby kontaktovala správu místa 
(v tomto případě mešity) a zjistila, zda mají 
zájem hostit vzdělávací aktivitu o mezikul-
turním dialogu. Zapojení člena z této ko-
munity obvykle celý proces komunikace se 
správci usnadní. Najděte 15 až 30 účastníků, 
kteří by o aktivitu měli zájem. Je důležité, 
aby účastníci byli respektující a otevření.
 
Požádejte svého spoluorganizátora, aby si 
připravil/a krátký úvod o místě, jeho částech 
a rituálech, které se tam konají. Je možné, že 
někteří lidé nikdy nebyli v měšitě a nevědí, 
jaké prostory se v ní nacházejí.

Když účastníci dorazí do mešity, zeptejte 
se jich, jak moc toho už vědí o mešitě, jestli 
tam už někdy byli atd., abyste porozuměli, 
jaká je úroveň jejich znalostí.

Poté nechte spoluorganizátora provést 
je po mešitě, vysvětlit jim, k čemu slouží 
jednotlivé místnosti, kdy lidé obvykle do 
mešity přicházejí a co tam dělají. Dovolte 
účastníkům zeptat se na to, co je zajímá.

2. Kvíz o islámu
DŮLEŽITÉ! Cílem aktivity v žádném přípa-
dě není obracet účastníky na islám nebo 
dokázat jim, že je toto náboženství dobré 
nebo špatné. Cílem je o něm lidi informovat 
a vyjasnit mylné představy, které by mohli 
mít. Proto přizpůsobte otázky v kvízu úrov-
ni skupiny. Zdůrazněte toto i účastníkům 
a všem spoluorganizátorům aktivity.

Před kvízem požádejte dva až tři účastníky 
z přistěhovalecké komunity, aby vytvořili 
kvíz v powerpointu se zajímavými fakty 
o islámu nebo o muslimech (například: Ko-
lik muslimů vyhrálo Nobelovu cenu? Co má 
islám a křesťanství společného?). Vyhněte 
se otázkám s více možnými odpověďmi, ale 
nechejte účastníky brainstormovat a vy-
brat odpovědi, o nichž si myslí, že jsou 
správné. Při kvízu by měl být pouze jeden 
člověk „moderátorem“, který pokládá otáz-
ky a druhý by měl zapisovat skóre. Rozdělte 
účastníky do malých skupin po čtyřech až 
pěti, aby mezi sebou mohli soutěžit. Při 
rozdělování do skupin promíchejte místní 
a cizince, tak aby vytvořili mezinárodní 
týmy složené nejlépe z lidí, kteří se příliš 
neznají a prostřednictvím této aktivity se 
mohli poznat. Kvíz můžete vytvořit buď-
to jako jednotlivé slidy v powerpointové 
prezentaci, nebo můžete použít on-line 
aplikaci, jako je například Kahoot (kahoot.
com). Po každé otázce vyhraďte prostor 
pro diskuzi nebo dodatečné otázky. Po 
poslední otázce spočítejte skóre a vyhla-
šte vítěze. Můžete mít také připravenou 
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1. Příprava
Oslovte několik členů přistěhovalecké 
komunity a zeptejte se, zda by se rádi za-
pojili do přípravy akce prezentující jejich 
kulturu a tradice. Nesnažte se protlačit 
pouze vlastní nápady, naslouchejte tomu, 
co navrhují vaši kolegové-spoluorganizáto-
ři. Zmapujte zdroje a dovednosti ve vašem 
týmu. Je možné, že někdo hraje na hudební 
nástroje, dělá stand-up vystoupení nebo 
by rád vyprávěl o své zemi. Pokud uvidíte, 
že je o takovou akci zájem, zarezervujte 
dostatečně velké prostory. Poté se setkejte 
s organizačním týmem a vytvořte událost 
na facebooku (nebo jiné populární sociální 
síti). Nezapoměňte i na zajímavou vizuální 
prezentaci, pozvěte přátele a kolegy pra-
cující v podobné oblasti (událost tak může 
přispět i k networkingu a jako podnět k ná-
padům pro budoucí spolupráci). Používejte 
přívětivý a přátelský jazyk a komunikujte 
tak, aby to bylo srozumitelné jak pro místní, 
tak pro cizince.

Požádejte ty, kteří mají v plánu na udá-
lost přijít, zda by přinesli i nějaké tradiční 
jídlo. Každý může přispět něčím, co pak 
bude sdílet s ostatními (poproste je, aby 
na lístek napsali složení potravin, abyste 
předešli problémům s alergiemi atd.). Ideál-
ním řešením, které se osvědčilo nám, také 
může být požádat přímo skupinu cizinců, 
jestli by měli zájem pro událost připravit 
catering. Pro naši akci jsme oslovili skupinu 
syrských žen, které měly problémy s hle-
dáním zaměstnání a mohly díky tomu mít 
alespoň malý příjem.

Snažte se cizince zapojit co nejvíce 
a uzpůsobte spolupráci tomu, jak moc si 
sami přejí být aktivní a v jakých aktivitách 
(mohou se například zapojit do vítání pří-
chozích hostů, podílet se na přípravě ob-
čerstvení, podílet se na přípravě programu, 
pronést úvodní/závěrečnou řeč, atd.).
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2. Událost
Po úvodním přivítání zorganizujte pár ak-
tivit pro prolomení ledů, které pomohou 
účastníkům překonat prvotní ostych a se-
známit se s novými lidmi. Navrhněte sérii 
otázek (nebo použijte otázky přiložené 
v příloze), které pomohou účastníkům lépe 
se poznat. Po krátké konverzaci v párech 
je vyzvěte, aby si otázky vyměnili, našli 
nového člověka a s ním pokračovali v kon-
verzaci. Přeložte otázky do jazyků, jimiž se 
mohou účastníci dorozumět.

Doporučujeme uspořádat událost nej-
méně ve dvou jazycích (místní jazyk, an-
gličtina, případně také jazyk, jímž mluví 
většina cizinců), takže i ti, kteří zatím ne-
mluví místním jazykem, se mohou zapojit.

Poté můžete pokračovat v programu, 
který váš tým vytvořil a zakončit událost 
ochutnávkou jídel, hudbou, tancem. Pří-
jemnou aktivitou je například workshop 
tradičního tance (například dabke), který 
může vést dobrovolník z přistěhovalecké 
komunity.

Tipy a triky:
Ujistěte se, že je vaše událost přístupná 
i rodičům s dětmi. Mějte připravený malý 
dětský koutek s omalovánkami, barvami, 
nebo například malování na obličej. Přilá-
káte tak více lidí včetně rodin.

„Přineste svůj vlastní hrnec“ je efektivní 
způsob, jak zapojit více lidí, snížit náklady 
a zvýšit pocit spoluúčasti mezi zapojenými. 
Uvidíte, že mnoho lidí skutečně přinese doma 
připravené jídlo a podělí se o něj s ostatními 
a brzy si mnoho z nich bude vyměňovat re-
cepty. Sežeňte si krabičky na zbytky, abyste 
zamezili plýtvání jídlem.

5. 2. 2. VEŘEJNÁ AKCE:
SYRSKÁ FIESTA

Popis:
„Gala“ večer, kde se mohou setkat místní a cizinci

Záměr a cíle:
• Místní se setkají s cizinci v bezpečném prostředí, kde se 

mohou seznámit a poznat jinou kulturu
• Vytvoření příležitosti pro vznik přátelství mezi nově pří-

chozími a místními, což podporuje integraci a porozumění 
kulturním odlišnostem

• Podpořit cizince v organizaci veřejných akcí, rozvinout 
jejich občanské kompetence

Délka: 2 hodiny

Velikost skupiny: 30 - 200 osob

Potřebné materiály a příprava:
Rezervace prostor, zajištění jídla a tanečního workshopu/
vystoupení od cizinců, hudby (je možné použít vlastní hudbu, 
například z počítače)

Prostory:
Vyberte místo, které je snadno dostupné jak pro místní, tak 
pro cizince. Buďte připravení, že konečný počet účastníků 
může být různý.
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vlastních potřeb. V tomto manuálu byly 
některé úkoly zjednodušeny a jejich počet 
snížen z 11 na 7.

Pro verzi, která byla prezentována na 
workshopu pro sdílení metod se facilitátor 
rozhodl únikovou hru podstatně zjednodu-
šit, aby nebyla příprava tak náročná a délka 
hry samotné byla kratší a přitom se nes-
nížila úroveň plánovaných výsledků účení.

Začátek hry: Hráči dorazí ke vstupním 
dveřím první místnosti. Facilitátor (her-
ní mistr) přečte úvodní příběh a vysvětlí 
pravidla. Příběh se rozvíjí okolo Jeffa, ztra-
ceného studenta střední školy, který se 
před nedávnem přistěhoval a má spoustu 
problémů. Přišel o otce a bratra a necítí se 
dobře v nové škole. Hráči (Jeffovi spolužáci, 
kteří se snaží objasnit jeho zmizení) odha-
lují, že byl kontaktován radikální skupinou, 
která ho pravděpodobně přesvědčila, aby 
se k ní připojil. Poté jsou zavedeni do první 
místnosti.

Místnost č. 1 - hádanky/
úkoly (ve zjednodušené verzi hry):

Úkol 1 - NADĚJE
Potřebné materiály: Puzzle „Naděje“ roz-
stříhané na několik kusů, dekodér, krabič-
ka č. 1 zamčená na zámek s čtyřmístným 
číselným kódem. V místnosti do níž hráči 
vejdou jsou dva obrázky (viz PHOTO 1 
a 2 v materiálech k vytištění), kus papíru 

s nápisem „Naděje“ rozstříhaný na 6 kusů 
a také krabička s číselným zámkem. Tyto 
materiály jsou ukryté na různých místech 
místnosti. Hráči nejprve musí prohledat 
místnost, aby objekty našli. Poté je musí 
složit dohromady a vyhláskovat slovo na-
děje. Dekodér použijí k tomu, aby otevřeli 
zámek, kterým je zamčená krabička.

 
Úkol 2 – SOUHVĚZDÍ
Potřebné materiály: Mapa souhvězdí visící 
na zdi (s jasně čitelnými čísly hvězd), papír 
s kopií mapy souhvězdí se třemi chybějícími 
souhvězdími, zámek s třímístným číselným 
kódem, krabička č. 2 zamčená číselným 
zámkem.

Hráči musí zjistit, která tři souhvězdí chybí 
na mapě, kterou našli. Podle čísel hvězd 
chybějících souhvězdí zjistí třímístný číselný 
kód a otevřou zámek.

Obrázek č. 3 s fotkou hlavní postavy 
s jeho bratrem (viz materiály k vytištění).

Úkol 3 – LÍTOST V LETÁCÍCH
Materiály: čtyři letáky, například o pocitu 
osamělosti, o truchlení nad ztrátou blízké 
osoby, dva letáky extremistických skupin, 
dekodér z prvního úkolu, krabička č. 4 za-
mčená zámkem s čtyřmístným číselným 
kódem. V krabičce č. 3 hráči najdou letáky, 
na každém jsou zakroužkována písmena. 
Zjistí, že dohromady tvoří slovo LÍTOST. 
S použitím dekodéru objeví číselný kód 
a otevřou krabičku č. 3

A
K

TIV
ITY

5. 2. 3. DO TMY: ÚNIKOVÁ HRA O SOCIÁLNÍM 
VYLOUČENÍ A INKLUZI

Popis:
Vzdělávací úniková hra („escape room“), díky níž se účastníci 
interaktivní formou dozví nové informace o tématu sociálního 
vyloučení a radikalizace. Detailní instrukce včetně obrázků 
a materiálů k vytištění naleznete na bit.ly/SE-room

Záměr a cíle:
• Účastníci se zamyslí nad tématem sociálního vyloučení, 

jak na osobní úrovni, tak na úrovni společenské

Náročnost: Vysoká (zejména příprava první hry)

Velikost skupiny: 2 – 6 osob

Délka: 60 – 90 minut (20– 30 minut samotné hry, 30 – 60 
minut debriefing)

Potřebné materiály:
Několik zámků (s čísly nebo písmeny), uzamykatelné krabičky, 
zásuvky, UV baterka, neviditelný inkoust, šroubovák, nůžky, 
batoh, několik předpřipravených hádanek/úkolů. Detailní 
seznam materiálů naleznete ve výše přiloženém odkazu.

Příprava/Prostory:
1. Vyberte vhodnou místnost/prostor, který můžete použít 

pro únikovou hru. Buďte krativní (během školení, na 
němž jsme hru testovali, jsme použili kancelář, kterou 
jsme proměnili ve dva herní prostory oddělené dveřmi).

2. Přizpůsobte scénář vašim konkrétním potřebám. Přečtěte 
si pozorně všechny instrukce v přiloženém materiálu 
a rozhodněte se kolik hádanek/úkolů chcete použít a jaké 
jsou vaše možnosti vyrobit si potřebné materiály.

3. Vyrobte nebo nakupte potřebné materiály.
4. Připravte místnost, v níž se úniková hra bude konat 

a otestujte, jestli všechno funguje tak, jak má.
5. Přivítejte účastníky, vysvětlete jim pravidla a zaveďte 

je do místnosti.
6. Připravte se na to, poskytnout účastníkům nápovědu 

v případě, že ji budou potřebovat.
7. Když účastníci vyřeší všechny úkoly, poblahopřejte jim 

a přejděte k debriefingu.

Popis aktivity:
Pozorně si přečtěte podrobné instrukce 
k únikové hře, které najdete na bit.ly/SE-
-room. Najdete zde také složku s materiály 
k vytištění. Tato metoda vyžaduje velmi 
precizní přípravu, která vám může zabrat 

i několik hodin. Jakmile ale budete mít 
všechny materiály připravené, můžete akti-
vitu snadno zopakovat téměř v jakémkoliv 
prostředí. Hádanky a úkoly v přiloženém 
manuálu mohou být upraveny podle vašich 
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5.3 BUDOVÁNÍ INKLUZIVNÍHO 
ENVIRONMENTÁLNÍHO HNUTÍ

Otázky změny klimatu a spravedlnosti 
jsou úzce propojené. Není možné mlu-
vit o problémech životního prostředí 
a vynechat při tom dopady, které mají 
na lidi na lokální, národní a globální 
úrovni. Stejně tak není možné vytvořit 
environmentální hnutí založené na so-
lidaritě, pokud nezměníme systémové 
mocenské nerovnosti ve společnosti, 
jako je rasismus nebo sexismus.

Faktem je, že v mnoha organizacích vidíme 
zapojení poměrně homogenních skupin 
lidí, což je jev, kterým trpí především nově 
příchozí přistěhovalci a také mladí lidé 
různého etnického původu, kteří nema-
jí stejné příležitosti aktivně se zapojit 
do občanské společnosti, jako mladí lidé 
z většinové společnosti. Skutečnost, že 
reprezentanti těchto znevýhodněných 
skupin nejsou součástí běžného fungování 
organizací, je jen těžko výsledkem jejich 
nezájmu. Mnohem spíše jde o fungování 
neformálních struktur, které jim brání 
v dosažení plného zapojení, stejně jako 

je znevýhodňuje i na trhu práce nebo na 
trhu s bydlením.

Jako organizace bojující za klimatickou 
spravedlnost Friends of the Earth Sweden 
věří, že každý člověk má právo zapojit se 
a spolupracovat s organizacemi za rovných 
podmínek, bez ohledu na původ nebo před-
chozí znalosti. Podporujeme demokracii, 
spravedlivou sociální a ekonomickou distri-
buci zdrojů na planetě, rovnost a diverzitu. 
Pomocí našich metod přetváříme tuto vizi 
v konkrétní akce. Zdůrazňujeme hodnoty 
demokracie, spravedlivého a inkluzivního 
environmentálního hnutí a realizujeme je 
tak, že dáváme prostor mladým přistěho-
valcům a mladým lidem s různým etnickým 
původem a zapojujeme je do švédského 
environmentálního hnutí.

Doufáme, že více neziskových organiza-
cí se inspiruje naším přístupem a vytvoří 
si podobné metody, jaké představujeme 
v této brožuře, abychom mohli společně 
podpořit mladé lidi ze znevýhodněných 
skupin v zapojení do občasnké společnosti 
a environmentálního hnutí.

5. 3. 1. CO JE TO KLIMATICKÁ
SPRAVEDLNOST? WORKSHOP

Popis: Worskhop používá interaktivní metody k reflexi té-
matu klimatické změny, spravedlnosti a lidských práv.

Záměr a cíle:
• Poskytnout prostor pro zamyšlení se nad otázkami spo-

jenými s klimatickou spravedlností
• Účastníci se učí od sebe navzájem tím, že sdílí své znalosti 

o změně klimatu
• Ukázat, že dopady klimatické změny jsou různé v různých 

částech světa a i jinak dopadají na různé skupiny lidí
• Podpořit porozumění tomu, co je hnutí za klimatickou 

spravedlnost
• Představit příležitosti pro aktivní zapojení do environmen-

tálního hnutí v nové zemi

Úkol č. 4 - MAGNET
Materiály: dva magnety, lepenková nástěn-
ka s deseti až dvaceti připnutými náhodný-
mi slovy (na zadní straně jednoho ze slov 
je přilepený magnet), zámek s čtyřmístným 
kódem z písmen, dveře.

Hráči použijí magnet, který našli v kra-
bičce č. 3. proti nástěnce se slovy a ten 
se přilepí ke slovu na jehož zadní straně 
je přilepený druhý magnet. Tak účastníci 
zjistí slovo, které musí použít k otevření 
zámku na dveřích.

Místnost č. 2 - hádanky/
úkoly (ve zjednodušené verzi hry):

Úkol č. 1 - ŠROUBOVÁK
Materiály: šroubovák, malá krabička 
přišroubovaná k nábytku, nůžky, první část 
dopisu hlavní postavě.

Hráči najdou šroubovák schovaný v míst-
nosti a odšroubují poklop krabičky, kde 
najdou nůžky.

Úkol č. 2 - SKŘÍŇKA A BATOH
Materiály: skříňka, lano, láhev od piva, zá-
mek s čtyřmístným kódem s písmeny, fotka 
Michaela Jacksona, telefon nebo počítač 
s hudbou, druhá část dopisu hlavní postavě.

Hráči nůžkami přestřihnou lanko, které 
jim brání otevřít skříňku. Uvnitř najdou dru-
hou část dopisu, fotku Michaela Jacksona 
a láhev, na níž je napsáno _ _ A _, napovída-
jící čtyřmístný kód. Poté, co si přečtou do-
pis hlavní postavě, facilitátor pustí písničku 
„Beat It“ of Michaela Jacksona. Hráči zjistí, 
že slovo, které hledají je BEAT a otevřou 
zámek.

Úkol č. 3 - UV SVĚTLO
Materiály: UV baterka uvnitř batohu, třetí 
část dopisu hlavní postavě.

Hráči si přečtou poslední část dopisu. Po-
užijí UV baterku, aby našli skrytou zprávu 
napsanou hlavní postavou na druhé straně 
dopisu, jehož autorem je on sám, a v němž 
pochybuje o připojení se k extremistické 
skupině. Zpráva obsahuje instrukce, jak 
ho kontaktovat, pro případ, že se o něj 
ještě někdo zajímá. Tím, že hráči zjistí tyto 
informace, uspějí a hra končí.

Debriefing:
Poblahopřejte hráčům. Dejte jim pozitivní 
zpětnou vazbu.
Zaměřte se na jejich dojmy: Jaké to bylo? 
Co zažili? Které úkoly byly snadné a které 
byly těžké?
Zaměřte se na příběh:
O čem příběh byl? Jaké problémy Jeff za-
žíval?
• Musel se hodně stěhovat a cestovat, 

opakovaně ztratil přátele
• Opustil je otec - mohl mít problémy 

s identitou
• Jeho bratr zemřel - cítil zármutek
• Noví přátelé a jejich vliv
• Pocit odcizení a izolace
• Deprese

Doplňující otázky:
• Co byste udělali jako jeho spolužáci?
• Jak se tomu dá zabránit?
• Znáte nějaké skutečné situace, které 

se této podobají?
• Co byste ještě chtěli dodat?
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Pokud to nezmíní sami účastníci, zdůrazněte 
také, že klima na Zemi se otepluje v důsledku 
lidské činnosti a emisí skleníkových plynů. 
Existuje rozdíl mezi počasím a klimatem. 
Počasí je to, co přímo vnímáme. Klima je 
průměr počasí za delší dobu, alespoň po ně-
kolik desetiletí. Není možné cokoliv usuzovat 
o změně klimatu na základě jediného roku.

4. Rodiny ve světě
Délka: 30 - 45 minut
Potřebné materiály: Bílá tabule, fixy na bílou 
tabuli, vytisknuté materiály s informacemi 
o rodinách (viz Příloha)

Popis aktivity:
Tato metoda je vhodným úvodem do tématu 
změny klimatu a klimatické spravedlnosti. 
Rozdělte účastníky do skupin po čtyřech. 
Každá skupina dostane fiktivní příběh o ro-
dině a zemi. Příběhy popisují, jaký mají různé 
rodiny život, a také popisují jaký dopad na 
zemi má změna klimatu. Účastníci si spolu 
přečtou příběhy, a pak diskutují nad otázkami 
za každým z textů. Mezitím facilitátor chodí 
mezi účastníky a ptá se jich, jestli rozuměli 
všem slovům, jak probíhá diskuze atd. Nako-
nec se všichni zapojí do shrnutí aktivity. Každá 
skupina vypráví o rodině z jejich materiálu 
a shrne diskuzi, která proběhla ve skupině.

Pokud to nikdo z účastníků nezmíní, zdůraz-
něte, že i přesto, že jsou příběhy rodin fiktivní, 
reprezentují jak obyčejní lidí v zemi žijí a jak 
na ně dopadá změna klimatu.

Oteplující se klima má různé dopady v růz-
ných částech světa. Zasahuje všechny země, 
ale různě. Tyto rozdíly nazýváme klimatická 
nespravedlnost. Svět, v němž žijeme, je ne-
spravedlivý, protože bohatší země vypouštějí 
více skleníkových plynů a dnes ani v minulosti 
nebyly tolik zasažené změnou klimatu.

Jsou to především chudší země a chudší 
lidé, kteří změnou klimatu trpí nejvíc, i přes-
to, že k ní téměř nepřispívají a vypouštějí 
mnohem méně skleníkových plynů. Je to 
nespravedlivé. Proto musí bohatší země 
převzít zodpovědnost za tyto změny, musí 
omezit vlastní emise a měly by také finančně 
přispívat na snižování emisí a další opatření 
v chudších zemích.

5. 3. 2. KOMUNITNÍ ZAHRADA

Popis:
Tato metoda je využívána k budování komunity, rozšiřování 
znalostí o životním prostředí a výměněně dovedností mezi 
přistěhovalci a místními. Díky této metodě se nám také po-
dařilo zapojit mladé lidi různého etnického původu. Vytvořili 
jsme prostor, kde lidé mohou sdílet své dovednosti a učit se 
pěstovat plodiny udržitelně, a současně inspirovat ostatní 
k udržitelnému rozvoji komunity na sociální, ekologické 
a ekonomické úrovni. Touto metodou můžete také podpořit 
mladé lidi v zapojení se do rozvoje čtvrti a stimulovat výměnu 
znalostí a dovedností napříč generacemi.
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Naročnost:
Vysoká. Ujistěte se, že znáte a berete v úvahu jazykové 
znalosti účastníků

Délka: 3 hodiny

Velikost skupiny: 10 - 15 osob

Potřebné materiály a příprava:
Vizte popis metody a přizpůsobte ji jazykové úrovni účastníků.

Prostory:
Uvnitř, ideálně prostor se stoly a židlemi

1. Úvod:
• Tento workshop bude o klimatické 

spravedlnosti a migraci. Zmiňte, že 
budete mluvit o tom, co je to změna 
klimatu, jak dopadá na lidi v různých 
částech světa a jak nutí některé z nich 
k migraci. Workshop bude také o tom, 
co se dá proti změně klimatu dělat.

• Řekněte také skupině, jak bude 
workshop dlouhý a kdy budete mít 
přestávku.

• Řekněte účastníkům, že když se budou 
chtít na něco zeptat, mohou zvednout 
ruku, a že jejich účast je dobrovolná.

2. Kruh jmen
• Když stojíme v kruhu, mluví vždy pouze 

jeden člověk.
• Používáme řečnickou hůlku (nebo jiný 

objekt) a pouze ten kdo ji drží, má slo-
vo. Nikdo jiný ho nesmí přerušovat 
nebo komentovat to, o čem mluví. Když 
skončí, předá hůlku svému sousedovi.

• Vždycky je možné říct „Dál“, pokud 
někdo mluvit nechce.

3. Společná myšlenková 
mapa – Co je to
změna klimatu?

Popis: Tato metoda je vhodným úvodem do 
tématu změny klimatu a klimatické spravedl-
nosti. Rozdělte účastníky do dvojitc a nechte 
je, aby brainstormovali nad slovním spojením 
ZMĚNA KLIMATU.

Délka: 20 - 30 minut
Potřebné materiály: bílá tabule, fixy na bílou 
tabuli, lepící lístečky

Popis aktivity:
Zeptejte se účastníků: Co je to klimatická 
změna? Co víte o změně klimatu?
Řekněte účastníkům, že mohou zvednout 
ruku, pokud chtějí něco říct.

Na tabuli napište ZMĚNA KLIMATU. Začněte 
spolu s účastníky kreslit myšlenkovou mapu. 
Zeptejte se jedné dvojice po druhé, o čem 
mluvily.

Pokud jsou účastníci potichu, rozdejte 
jim lepící lístečky a požádejte je, aby na 
ně napsali klíčová slova a poté je přečtěte 
nahlas.

Zdůrazněte všechna slova, která vám účastní-
ci řeknou, zopakujte je a napište je na tabuli. 
Zeptejte se účastníků, co znamenají a objas-
něte nebo opravte, pokud je to nutné. Na-
příklad: Vysvětlil/a bys to trochu víc? Můžeš 
mi dát příklad?

Příklady slov, která se mohou objevit:
Skleníkový efekt
Atmosféra
Fosilní paliva (uhlí, ropa, plyn, energie)
Globální oteplování
Tání ledovců (vysvětlete důsledky)
Oxid uhličitý a metan
Průmyslová revoluce
Zemědělství jako jeden z hlavních zdrojů 
skleníkových plynů
Odlesňování
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5. 4. BUDOVÁNÍ KOMUNITY

Komunitní akce a události jsou středem 
programu organizace Mareena. V této 
kapitole naleznete příklady dobré pra-
xe, jejichž cílem je zapojit přistěhovalce 
a přitom respektovat jejich autonomii 
a iniciativu. Mareena se snaží při práci se 
svou cílovou skupinou i s jednotlivými 
klienty vyhnout přístupu „pomáhání 
druhým“ a namísto toho vytvářet pří-
ležitosti pro jejich aktivní participaci. 
Snažíme se vytvořit přirozené prostředí, 
v němž se kdokoliv bez ohledu na ná-
rodnost, náboženství nebo gender cítí 
vítaný. Místo poukazování na jinakost 
uprchlíků se snažíme zapojit všechny 
a vytvořit prostor pro vzájemné porozu-
mění a sdílení mezi místními a uprchlíky.

Tato cesta napomáhá k vytvoření bezpeč-
ného prostředí a budování přirozených 
vztahů bez tlaku na integraci. Další dů-
ležitou součástí naší strategie je umožnit 
přistěhovalcům, aby byli aktivními spoluo-
rganizátory programů (příprava a  imple-
mentace workshopů, pomoc s organizač-
ními věcmi, příprava jídla), nebo alespoň 
hosty, kteří si mohou užít aktivity, jako 
například brunch nebo filmové večery.
Pozorujeme, že díky komunitním aktivitám 
podpora organizace vzrostla jak mezi při-
stěhovalci, tak mezi místními, díky tomu, 
že jsou mimo jiné dobrou propagací a lákají 
veřejnost i na další aktivity, které organi-
zace pořádá.

5. 4. 1. KOMUNITNÍ AKCE 
A UDÁLOSTI

Afgánská pop-up večeře
Principem pop-up večeře je rozšíření po-
zvánek na akci, ale utajení přesného mís-
ta a času až do posledního dne. V našem 
případě se večeře uskutečnila v novém 
komunitním centru, které stále ještě pro-
cházelo rekonstrukcí. Večeře byla připra-
vena dvěma afgánskými kuchaři, kteří jsou 
součástí přistěhovalecké komunity. Celkem 
se jí zúčastnilo 25 hostů.

Jedním z hlavních cílů bylo aktivně za-
pojit imigranty a navázat vztahy mezi nimi, 
širokou veřejností a organizací. Akci jsme 
také využili k propagaci nadcházejících ko-
munitních aktivit.

Nedělní brunch
Nedělní brunch je pravidelnou akcí pořáda-
nou jednou měsíčně. Každý brunch má zvlášt-
ní téma, jako například afgánský brunch, ve-
likonoční brunch, syrský brunch a podobně. 
Hlavním cílem aktivity je vytvořit prostor pro 
setkávání a interkulturní dialog mezi místními 

a přistěhovalci během tak příjemné aktivity, 
jakou je společné jídlo. Tento formát je velmi 
úspěšný a přilákává různorodé skupiny jak 
místních, tak cizinců.

Záměr a cíle:
• Vytvoření prostoru pro setkávání a spolupráci nově 

příchozích přistěhovalců a lidí z místní komunity
• Podpořit nově příchozí jednotlivce a pozvat je do prosto-

ru, kde si můžou rozvíjet své zahrádkářské dovednosti 
a sdílet své znalosti

• Propojit otázky týkající se místního životního prostředí 
s globálními tématy, jako je například zásobování po-
travinami

Náročnost: Střední. Ujistěte se, že máte všechny potřebné 
nástroje pro zahrádkaření a také dlouhodobý zájem

Délka: Dlouhodobá aktivita, implementovatelná od jara

Velikost skupiny: V závislosti na velikosti prostoru, který 
máte k dispozici. Čím větší prostor, tím větší může být skupina.

Potřebné materiály: Zahrádkářské náčiní a další

Prostory: Venkovní, během jarní sezóny

Popis metody:
Je důležité s aktivitami začít ještě před 
začátkem období vhodného pro sázení 
plodin. Ve Švédsku je to začátek března, 
takže pozvánky na naši první informační 
schůzku posíláme v lednu.

Zaměřte se na skupiny a  jednotlivce, 
kteří by mohli mít znalosti, zkušenosti, 
nebo klidně i jen zájem zapojit se do udr-
žitelného zahradničení. Rozšiřte informace 
o komunitní zahradě a pozvánky na první 
schůzku po okolí mezi ty, kteří se mohou 
zapojit a pozvat další zájemce na infor-
mační setkání.

Během zetkání se zaměřte na porozumění 
skupině, jejím znalostem a potřebám a také 
tomu, co je nejvíce zajímá na účasti v pro-
jektu komunitní zahrady. Nechte skupinu 

vytvořit si vlastní plán, časový rozvrh a se-
znam potřebných materiálů. Používejte 
participativní metody, při nichž je skupina 
ve středu pozornosti a rozhoduje o pro-
cesu. Jedna z našich skupin se zaměřila na 
kultivaci městského prostoru, který bude 
přístupný pro všechny a udržitelný z po-
hledu životního prostředí. Tímto způsobem 
můžete navázat diskuzí o místní produkci 
potravin i o globálním plýtvání jídlem. Pří-
stupnost a otevřenost zahrady pro všechny 
může také inspirovat další členy komunity, 
aby se více zajímali o lokální udržitelnost 
a současně propojit jednotlivce z různých 
společenských skupin a podpořit tak roz-
manitost komunity.
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Polévka v Mareeně
Pravidelná aktivita, při níž zaměstanci or-
ganizace Mareena připraví polévku a poté 
pozvou všechny, kteří mají zájem se do-
zvědět více informací o jejích aktivitách. 
Je to také příležitost pro přistěhovalce 
získat praktické rady týkající se života na 
Slovensku.

Workshop
pro děti
Cílem aktivity je seznámit místní děti s dět-
mi jiného původu. Pořádáme interaktivní 
workshopy s hudbou, kreativním čtením, 
kreslenín a vizuálními uměleckými techni-
kami, s prvky dramatické výchovy a hrami 
pro děti různého původu.

Folkekøkken
Folkekøkken je koncept pocházející z Dán-
ska kombinující sdílení příběhů a společné-
ho ochutnávání jídel z celého světa. V naší 
verzi události představujeme nově příchozí, 
kteří se na Slovensko právě přistěhovali 
místním skrze jejich kuchyni. Současně 
také podáváme slovenské speciality. Vždy 
připravujeme pouze vegetariánské jídlo, 
abychom přilákali více účastníků.

Jazyková kavárna
(Language café)
Neformální, všem přístupný prostor, kde 
se každý může posadit ke stolu s rodilý-
mi mluvčími a zlepšit si svou slovenštinu, 
němčinu nebo španělštinu.

Dámský večer
Toto je akce zaměřená speciálně na ženy. 
Důvodem je vytvoření bezpečného pro-
storu, v němž se ženy mohou svobodně 
vyjádřit a seznámit se s  jinými ženami - 
přistěhovalkyněmi. Událost zahrnuje malé 
občerstvení, diskuze, ruční práce nebo tan-
ce. Cílem je vytvořit prostor zejména pro 
znevýhodněné skupiny žen (jako jsou napří-
klad muslimky) a poskytnout jim příležitost 
pro navázání vztahů s dobrovolnicemi nebo 
členkami organizace.

Kurzy vaření
Společné vaření je skvělý způsob, jak 
poznat nejen různé kuchyně, ale také 
osobní příběhy. Účastníci sdílejí tradiční 
recepty, které pak společně připravují. 
Během večera se tak hosté učí připravit 
nová jídla, naučí se fráze v jiných jazy-
cích nebo se dozvědí základní informace 
o jiných zemích. Hlavním cílem je všech-
ny přítomné aktivně zapojit do procesu, 
takže každý kurz je pro omezený počet 
účastníků.

Večer s…
Během uvažování nad tím, jak představit 
lidi různého původu, jsme přišli s myš-
lenkou setkávání se s hosty s migrační 
nebo uprchlickou zkušeností, kteří sdílí 
svůj životní příběh, mluví o svém původu, 
kultuře a také pohledu na svůj život na 
Slovensku. Takto jsme měli možnost dis-
kutovat s lidmi z Iráku, Somálska, Burundi 

a Afgánistánu. Každý měl pro svůj příběh 
vyhrazený jeden večer, na nějž jsme pozvali 
místní. Cílem bylo prezentovat individuální 
osobní zkušenosti a bojovat se stereotypy 
vůči celé skupině.

[fjúžn] walk - Bratislava 
očima cizinců
Tato aktivita je organizována Nadací Milana 
Šimečky a Mareena jako partner spolu-
pracovala na dvou prohlídkách. Jde o in-
teraktivní prohlídku Bratislavy s cizinci 
(většinou s uprchlíky nebo přistěhovalci), 
s návštěvou míst, která byla významná pro 
„průvodcovy“ první kroky na Slovensku. 
Cílem je ukázat město očima cizinců. Pro-
hlídky jsme zakončili návštěvou komunit-
ního centra Mareena, kde bylo připravené 
občerstvení. Je důležité prohlídku předem 
důkladně připravit, setkat se s „průvod-
cem“ a projít si místa společně. Hlavním 
cílem prohlídky není objevování nových 
míst, ale především vyprávění s nimi spo-
jené. Je to skvělý způsob, jak na město 
nahlédnout očima nově příchozích, a také 
porozumět procesu integrace.
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Popis metody:
Divadlo soch vychází z divadelního pro-
testu Divadla utlačovaných vytvořeného 
Augustem Boalem v 60. letech 20. století. 
Jde o techniku, v níž jedna osoba figuruje 
jako sochař a formuje jednu, dvě nebo více 
osob představující sochy. Používá při tom 
pouze dotek a vyhýbá se použití slov nebo 
zrcadlovému předvádění obrazu. Otevírá 
se tím příležitost pro diskuzi o  identitě, 
osobních zkušenostech nebo diskriminaci 
mladých uprchlíků a migrantů, kteří situace 
útlaku zažívají. Technika je také dobrým 
způsobem, jak vytvořit v různorodé skupi-
ně pocit důvěry. Doporučujeme se hlouběji 
seznámi s celou metodou, můžete však 
i využít hry a aktivity popsané v tomto 
manuálu, a to hlavně pro rozehřátí a pří-
pravu, a  jako teambuilding pro skupinu 
mladých lidí.

1. Představení workshopu
Pomůcky: Velký papír, fixy

Vytvořte si se skupinou základní pravi-
dla a sepište je jako společnou dohodu 
(například vypnutí zvuku telefonů, každý 
má právo se zapojit, nebo nezapojit se 
v případě, že je jim něco nepříjemné, atd.).

Požádejte všechny, aby napsali slovo 
ÚTLAK ve svém jazyce, tak aby všichni 
skutečně porozuměli významu. Můžete pro 
ilustraci zmínit několik příkladů. Vysvětlete 
skupině, že dnešní workshop bude o útlaku, 
diskriminaci, předsudcích a bude rozebírat 
jejich kořeny a možná řešení.

2. Poznávání se navzájem

Vyberte si pár her z manuálu Augusta Bo-
ala Games for actors and non-actors.
My doporučujeme tyto aktivity:

Rytmus, jména, pohyb
Účastníci stojí v kruhu. Jeden z nich začne 
s  jakýmkoliv druhem pohybu, jakkoliv 
zvláštním nebo neovyklým. Současně vyslo-
vuje svoje jméno hlasem, tónem a rytmem, 
jaký si zvolí nebo vymyslí. Všichni ostatní 
pak napodobují a reprodukují stejné pohyby, 
zvuky a jméno. Poté následují další účastnici 
a celý kruh opakuje jména, pohyby a rytmy.

Pohyb po místnosti s úkoly
Řekněte účastníkům, aby se volně pohy-
bovali po místnosti. Řekněte jim, aby se 
uvolnili, snažili se soustředit na své tělo, 
našli si svůj rytmus chůze. Hra pak pokra-
čuje ve třech krocích.
1. Změňte rychlost a způsob chůze - řek-

něte účastníkům, aby se pohybovali 
rychleji, potom pomaleji. Dávejte jim 
instrukce, například, aby se pohybovali 
ve dvojicích, vedle sebe, dotýkajíc se 
rameny, ve trojicích, aby se dívali do 
očí těm, které potkávají, pozdravili 
se s někým jako s dobrým přítelem 
a podobně (můžete si vymyslet vlastní 
instrukce).

2. Vraťte se k běžnému způsobu chů-
ze. Řekněte účastníkům, aby se volně 
pohybovali po místnosti. Teď jim vy-
světlete, že budete vyvolávat příkazy, 
každý z nich bude mít své číslo: 1 zna-
mená změnit směr chůze, 2 zastavit, 3 
pokračovat v chůzi, 4 vyskočit, 5 tlesk-
nout. Dejte jim čas, aby si příkazy za-
pamatovali a pak je můžete promíchat 
(2, 4, 1, 3, 5 atd.).

3. Požádejte skupinu aby se vrátila k běž-
né chůzi. Posledním úkolem je zastavit 
a vykročit všichni současně, bez určení 
lídra vyslovujícího příkazy. Zkoušejte 
to, dokud se skupina nesynchronizuje.

Po těchto seznamovacích hrách můžete 
vyzkoušet jednu z integračních her.

Babiččiny kroky
Potřebné materiály: Různé objekty, které 
najdete v místnosti (například židle, deky, 
polštáře, atd.)

Osoba A stojí čelem ke zdi, směrem ode 
všech ostatních, kteří jsou navíc na druhé 
straně místnosti a jejich cílem je se přiblí-
žit a dotknout se osoby A, aniž by jí byli 
přistižení v pohybu. V  jedné z verzí hry 
A nahlas počítá „1, 2, 3…“ pomalu nebo 
rychle, a pak se rychle otočí k ostatním. 
V  jiné verzi se otáčí bez počítání a bez 
varování. Když zastihne někoho v pohy-
bu, A zavolá jejich jméno a ti se pak musí 
vrátit na začátek. Vítězem je ten, komu 
se podaří dotknout A, aniž by byl zastižen 
v pohybu. Poté vystřídá A. Můžete také 
do hry přidat různé variace, jako objekty 
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5. 4. 2.WORKSHOP DIVADLA SOCH 
(OBRAZOVÉ DIVADLO)

Popis:
Divadlo soch je technika, která vytváří příležitost pro otevření 
diskuze na témata identity, osobních zážitků, diskriminace 
mladých uprchlíků a přistěhovalců, kteří skrze ni hrají a řeší 
příběhy útlaku.

Záměr a cíle:
• Vytvořit důvěru v rozmanité skupině lidí a v bezpečném 

prostoru otevřít diskuzi o diskriminaci
• Představit hry a cvičení inspirované Augustem Boalem, 

zakladatelem Divadla utlačnovaných
• Naučit se základní techniky používané v Divadle utlačo-

vaných, specificky techniky divadla soch

Náročnost: Vysoká. Práce s osobními příběhy účastníků 
vyžaduje zkušenosti s citlivým vedením aktivit pro větší 
skupiny a používáním experimentálních metod

Délka: 4 - 8 hodin. Čím více času máte na aktivitu vyhrazeno, 
tím hlouběji můžete jít s diskuzí a debriefingem. Vyhraďte si 
také čas na přestávky zhruba každých 30 minut.

Velikost skupiny: 10 - 20 osob

Potřebné materiály: popsány v instrukcích k metodě. Účast-
níci by měli mít pohodlný oděv a obuv

Prostory: Místnost s dostatečně vélkým volným prostorem, 
v němž se mohou účastníci pohybovat.
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Debriefing
Posaďte účastníky do kruhu a zeptejte se 
jich na jejich pocity po tomto bloku aktivit.
• Jak jste se cítili?
• Co vám bylo příjemné a co nepříjemné?
• Co jste se dozvěděli o sobě a o dru-

hých?

Zvláště se pak zaměřte na Kolumbijsou 
hypnózu, protože tato aktivita může vy-
volávat negativní emoce kvůli pocitu pod-
řízenosti. Vyhraďte dost času, kdy mohou 
účastníci mluvit o svých emocích.

4. Slova, zvuky,
obrazové hry
Dvě hry, které přemosťují předchozí aktivi-
ty a divadlo soch. První z nich se zaměřuje 
na vyjádření pocitů skrze zvuky spojené 
s písmeny a slovy. Druhá je pak obrazová 
hra, která účastníkům pomůže se naladit 
na techniky divadla soch, které budou ná-
sledovat.
 
Kolik A je v jednom A
Utvořte kruh. Jeden z účastníků stojí upro-
střed a vyjadřuje emoci nebo myšlenku 
používaje pouze zvuk písmena A ve všech 
možných tońech a délkách, přidává k tomu 
pohyby a gesta. Všichni herci po něm zvuky 
a pohyby třikrát zopakují. Poté se herci 
vystřídají, někdo jiný jde doprostřed kru-
hu a vyjadřuje tři jiné pocity, emoce nebo 
myšlenky a zbytek kruhu po něm znovu 
zvuky a pohyby opakuje. Stejná aktivita 
se pak opakuje pro samohlásky E, I, O a U. 
Poté s jediným slovem a nakonec s větou.

Doplňte obraz
Dvojice účastníků si potřese rukama a za-
mrzne v této pozici. Zeptejte se zbytku 
skupiny, co by tato pozice mohla znamenat. 
Je to pracovní schůzka, rozcházející se mi-
lenci, obchod s drogami? Mají se rádi, nebo 
se nenávidí? Objevte různé možnosti, které 
se naskytují v jediném obraze. Všichni se 
pak rozdělí do dvojic a začnou se zamrzlou 
sochou stisku ruky. Jeden z páru pak z obra-
zu vystoupí a nechá druhého s nataženou 
rukou. Co obraz znamená teď? Místo toho, 
aby vyslovil, co si myslí, že je příběh nového 
obrazu, se herec, který z obrazu vystou-
pil, znovu do obrazu vrátí, ale v jiné pozici 

a doplní tak obraz podle toho, co si myslí, že 
teď znamená a tím znovu změní celý význam 
obrazu a vztah mezi dvěma postavami. Jde 
o dialog obrazů, ne pouze o různé pozice. 
Poté z něj vystoupí první z herců a podívá 
se na nový obraz, který teď dostává nový 
význam. Poté obraz znovu doplní a význam 
znovu změní. Dvojice se takto několikrát 
prostřídají a promění dialog obrazu.

5.Divadlo soch –
sled aktivit
Není možné přeskočit přímo z jednodu-
chého ke komplexnímu. Začněte s  indi-
viduálními obrazy a jednoduchými slovy 
a skončete se sochami popisujícími příběhy 
útlaku a diskriminace. Mohou to být příbě-
hy účastníků, nebo (pokud zjistíte, že by to 
mohlo být příliš citlivé) příběhy, které jim 
někdo vyprávěl. Vyhraďte dostatek času 
na debriefing a reflexi.

a) Jednotlivé sochy
Skupina stojí v kruhu čelem ven. Facilitátor 
vysloví slovo nebo téma a odpočítává od tří 
do jedné, během čehož se účastníci otočí 
směrem do kruhu a postaví se jako sochy 
vyjadřující slovo. Začněte s jednoduchými 
pozitivními výrazy, jako rodina, přátelství 
a po dvou nebo třech kolech pokračujte 
s těžšími slovy jako konflikt nebo útlak.

Jednotlivým obrazům také můžete přidat 
větší dynamiku. Například:

a) Každý z účastníků vytvoří sochu rodiny.
b) Požádejte účastníky, aby přidali k soše 

rytmický pohyb, který ji doplní.
c) Každý z účastníků poté přidá slovo 

nebo frázi popisující situaci postavy 
a její charakter.

d) Facilitátor poté vyzve každou postavu, 
aby předvedla pohyb, který by násle-
doval po původní soše.

b) Polovina skupiny vytvoří obraz a zby-
tek skupiny navrhuje témata

Rozdělte skupinu na dvě (nebo na 3) menší 
skupiny. Vyzvěte každou skupinu, aby na-
vrhla druhé skupině slovo nebo téma. Sku-
pina, která hraje, stojí v řadě se všemi herci 
čelem ke zdi. Druhá skupina navrhne téma. 
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rozmístěné po místnosti. Předtím než se 
někdo dotkné A, musí být všechny objekty 
přemístěny na druhou stranu místnosti. 
Můžete pozorovat, jakou strategii si skupi-
na zvolí, jestli to bude jen pár jednotlivců, 
kdo bude přenášet objekty nebo jestli 
se pokusí zapojit všichni. Podle toho pak 
můžete vést debriefing aktivity.

3. Hry pro „demechaniza-
ci“ těla, zostření hmatu, 
sluchu a vnímání

Tyto hry pomáhají účatníkům probudit své 
smysly a „demechanizovat“ svá těla. Příspí-
vají také k uvolnění, napojení se na prostor 
a skupinu. Poslední aktivita Kolumbijská 
hypnóza je poměrně citlivá. Nezapoměňte 
si vyhradit dost prostoru na debriefing.
 
Les zvuků
Skupina se rozdělí do dvojic. Jeden z páru si 
zaváže oči, druhý mu bude dělat průvodce. 
Průvodce si zvolí jakýkoliv zvuk (například 
zvířecí zvuk, hvízdání, melodii nebo cokoliv 
jiného) a druhý z páru ho/ji poslouchá. 
Všichni průvodci pak začnou vydávat zvuky 
ve stejnou chvíli a jejich parteři je musí ná-
sledovat. Když průvodce přestane vydávat 
zvuky, partner se zavázanýma očima se 
musí zastavit. Průvodce by měl měnit svoji 
pozici. Pokud jde následování oslepenému 
dobře, měl by se průvodce snažit dovést 
ho/ji co nejdál. Oslepený se musí snažit 
soustředit jen na zvuk svého průvodce.

Soustředění, objetí, potřesení rukou
Účastníci jsou požádáni, aby si pohle-
dem vybrali jeden pevný bod v místnosti. 
Může to být okno, bod na zdi, topení atd. 
Každý si zvolí vlastní bod. Poté všichni 
zavřou oči a pomalu se snaží dostat ke 
svému bodu. Když ho dosáhnou, otevřou 
oči. Poté následuje druhý pokus. Všichni, 
pro které bylo snadné k bodu dojít, si 
vyberou vzdálenější a těžší bod a naopak 
ti, pro něž to bylo těžké, si vyberou snad-
nější bod. V dalším kole účastníci vytvoří 
dvojice a obejmou partnera. Poté zavřou 
oči, pustí se a udělají několik kroků vzad 
podle toho, jak facilitátor počítá (dopo-
ručujeme 5). Poté se snaží dostat zpát-
ky a obnovit objetí se stejnou osobou. 

Stejné cvičení se zopakuje asi dvakrát 
s  různými partnery. Poslední aktivita 
je najnáročnější. Účastníci vytvoří páry, 
potřesou si rukama, zavřou oči, ustoupí 
několik kroků vzad podle facilitátorových 
instrukcí a pokusí se vrátit ke stejné oso-
bě a obnovit spojení rukou.

Medvěd z Poitiers
Jeden z účastníků je vybrán jako medvěd 
z Poitiers (francouzské město, kde se tato 
hra hraje). Otočí se zády k ostatní, kteří 
hrají lesníky. Ti se zabývají svými lesnic-
kými úkoly - kácení stromů, sekání dřeva, 
sázení stromů, odpočinku, atd. Po nějakém 
čase medvěd zařve. V té chvíli musí všichni 
lesníci zamrznout ve svých pózách, nesmí 
se pohnout, jako by na tom závisel jejich 
život. Medvěd pak přichází k jednomu po 
druhém, bručí a snaží se je různě rozesmát 
(aniž by se jich dotýkal), aby se pohnuli. 
Pokud se to medvědovi podaří, lesník, který 
se pohnul se pak také stane medvědem 
a oba se pak snaží rozesmívat zbývající 
lesníky, až do chvíle, kdy zbyde jen jeden.

Kolumbijská hypnóza
Jeden z účastníků má před sebe nataženou 
ruku, otevřenou dlaň, s prsty mířícími vzhů-
ru 20 až 40 centimetrů od obličeje dalšího 
účastníka, který je teď jakoby hypnotizo-
vaný a pohybuje se tak, že má obličej stále 
před dlaní hypnotizéra. Hypnotizér začne 
rukou pohybovat, nahoru a dolů, napravo 
a nalevo, dopředu a dozadu, atd. Hypnoti-
zovaný musí své tělo přizpůsobit různými 
způsoby, aby byl stále ve stejné vzdálenosti 
od dlaně. Hypnotizér by neměl dělat příliš 
rychlé pohyby, aby bylo možné ho násle-
dovat. Může své partnery nutit k různým 
groteskním, nepohodlným pozicím. Hy-
pnotizovaný tak musí zapojit různé svaly 
a druhy pohybu, které jinak nepoužívá. 
Po několika minutách se účastníci vymění 
a hypnotizovaný je teď hypnotizérem.

Variace
Hypnotizace se dvěma rukama. Princip 
zůstává stejný, teď má ale hypnotizér dva 
podřízené, každý z nich následuje jednu 
ruku. Může ruce i překřížit a přinutit tak 
hypnotizované pod sebou podlézat. Role 
se pak prostřídají, takže každý z účastníků 
si vyzkouší roli hypnotizéra.
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zkušenostech mluvili pokud nechtějí. Ne-
chte je mluvit, jen pokud jim to není ne-
příjemné. Příběhy mohou být jejich osobní 
zkušeností, nebo něčím, čeho byli svědky.

c) Obrazy proměny
Stejný postup, jako u předchozího sousoší, 
ale tentokrát tématem musí být útlak ja-
kéhokoliv typu navrženého skupinou nebo 
založený na osobní zkušenosti. První sku-
pina vytvoří sousoší (buďto je sochařem 
jednotlivec nebo sochu vytvářejí společně). 
Publikum poté diskutuje nad „Skutečným 
obrazem“ útlaku. Facilitátor poté požádá 
herce, aby změnili obraz, tak aby reprezen-
toval „Ideální situaci“, kde se útlak nevysku-
tuje (ale snažte se vyhnout zázračným ře-
šením). Herci pak znovu předvedou původní 
Skutečný obraz a facilitátor je požádá aby 
se zpomaleně přesunuli do Ideální situace. 
Toto je obraz proměny. Ten může být také 
pozměněn publikem, aby byla proměna co 
nejvíce realistická. Ponechte si dostatek 
času na další možné proměny. Zopakujte 
proces s druhou skupinou.

7. Debriefing
Posaďte se do kruhu a diskutujte nad po-
slední aktivitou s proměnami obrazů. Mů-
žete se například zeptat:
• jaké druhy útlaku jste v sousoší viděli? 

Kdo byl utlačovaný a kdo utlačovatel? 
Kdo byli možní spojenci?

• Jaké strategie jste viděli v procesu mezi 
Skutečným a  Ideálním obrazem? Jak 
reflektoval skutečný svět? Jaké jiné 
strategie vidíte? Kde jsou kořeny útla-
ku, který jste viděli?

Po diskuzi můžete provést debriefing ce-
lého workshopu:
• Jak jste se při workshopu cítili? Co byl 

nejintenzivnější, nejsilnější, nejzajíma-
vější moment?

• Které aktivity se vám líbily a které ne? 
Proč?

• Co jste se o sobě dozvěděli?
• Co jste se dozvěděli o útlaku? Jak to 

můžete využít ve svém životě?
Zakončete celý workshop klidnou aktivi-
tou. Pokud máte hudební nástroje, může 
to být hudební improvizace, nebo můžete 
vyzkoušet následující aktivitu.

Zauzlený kruh
Skupina stojí v kruhu a všichni se drží za 
ruce. Každý si musí zapamatovat, kdo stojí 
napravo a nalevo od něj. Facilitátor účast-
níky vyzve, aby se rozprostřeli po místnosti 
a začali se volně pohybovat. Poté všechny 
vyzve, aby zamrzli tam, kde jsou a našli 
osobu, která předtím stála napravo a na-
levo. Velmi pomalu, se pak všichni začnou 
natahovat a pohybovat ke svým původním 
sousedům, až se všichni znovu drží za ruce. 
Jsou teď zauzlovaní a musí se rozuzlit, aniž 
by se ruce rozpojily.
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Herci se jeden po druhém otočí a vytvoří 
sochu, v níž na okamžik zamrznou. Poté, 
co každý předvede svou vlastní sochu, 
se všichni znovu otočí a předvedou svou 
sochu současně. Poté se skupiny vymění. 
Zopakujte aktivitu dvakrát nebo třikrát.

6. Divadlo soch –
sousoší a rozpohybování
Při aktivitách se sochami se nesnažte po-
chopit a vysvětlit přesný význam každé 
sochy, ale spíše je procítit, použít představi-
vost a vzpomínky. Smyslem sochy je socha 
sama. Výjev je jazykem. Všechny sochy jsou 
také hladinou, která odráží, co se na ní zrca-
dlí. Odrážejí emoce pozorovatele, jeho my-
šlenky, vzpomínky, představivost, touhy… 
Celá metoda je založená na mnohočetnosti 
zrcadel-pozorovatelů - několik osob se dívá 
na stejný obraz, sdílí své pocity, které v nich 
výjev evokuje, které jejich představivost 
nahromadí okolo sochy. Tato mnohoznač-
nost odhalí herci, který sochu vytvořil, její 
skryté významy. Je na herci (tvůrci sochy), 
aby porozuměl a procítil cokoliv bude chtít 
a vzal si z tohoto procesu cokoliv bude 
schopný si vzít. Metoda je zvláště vhodná 
pro ty, kteří zažívají diskriminaci, ale bojí se 
o své zkušenosti otevřeně mluvit. Otevírá 
také diskuzi o útlaku, systémové diskrimaci 
a možných řešeních. Po této aktivitě dejte 
účastníkům prostor se nad ní zamyslet 
a vyjádřit své myšlenky.

a) Obraz světa: Ilustrace tématu s pou-
žitím těl druhých
Účastníci jsou rozdělení do dvou skupin. 
Požádejte jednu skupinu, aby navrhla téma. 
Facilitátor požádá dobrovolníka, aby se 
pokusil navržené téma ilustrovat na sku-
pině s použitím těl členů skupiny. Tento 
sochař rozhoduje koho použije a jak sochy 
rozmístí ve vztahu mezi sebou, tak aby 
vytvořil kompozici několika těl a pokud 
si to přeje, tak také objektů v místnosti 
(stoly, židle, atd.). Fyzicky modeluje těla do 
žádaných pozic, může teď používat zrca-
dlení vlastním tělem k předvedení toho, co 
chce vytvořit a herci se podle toho postaví. 
Nemůže při tom ale mluvit. Je důležité, aby 
sochař pracoval rychle a nebyl v pokušení 
se vyjadřovat slovy a ty pak překládat 
do soch.

Když je sousoší hotové, facilitátor se zeptá 
skupiny, jestli někdo nesouhlasí (pak je so-
cha rozpuštěna) a pokud všichni souhlasí, 
je socha ponechána tak, jak je. Pokud ně-
kdo nesouhlasí jen částečně, facilitátor se 
skupiny zeptá, které elementy by se měly 
změnit nebo odstranit, protože nenesou 
žádný význam

Zeptejte se skupiny, co v sousoší vidí, ne-
chte je vyjádřit pár myšlenek a chvíli dis-
kutovat. Poté přejděte k rozpohybování 
sousoší.

První rozpohybování
Začněte s rytmickým pohybem, který re-
flektuje význam sousoší. Každý z herců 
může přidat vlastní pohyb. Ten pak mohou 
všichni zopakovat jeden po druhém nebo 
současně a vytvořit tak „stroj“. Pohyb by 
měl poskytnout nové informace o výjevu.

Druhé rozpohybování
Sousoší pokračuje s pohybem a teď může 
přidat také slovo nebo frázi, která z pohle-
du herců vyjadřuje jejich postavu v před-
stavení.

Třetí rozpohybování
Sousoší pokračuje s pohybem a frázemi 
a pak začne vykonávat nějakou aktivitu, 
kterou statický obraz naznačoval. Napří-
klad, pokud postava jedla, co by měla dělat 
dál? Pokud šla, kam by měla jít dál? Po-
kud je vůči někomu agresivní, jaké budou 
následky?

Po všech fázích rozpohybování vyzvěte 
druhou skupinu, aby popsala, co vidí, jaké 
jsou vztahy mezi postavami a (pokud je 
tématem útlak), kdo je utlačovaný a kdo 
utlačovatel. První sousoší je úvodem do 
další práce s tématem útlaku.

b) Vyprávění – osobní
zkušenosti s útlakem
Dejte účastníkům prostor, aby mluvili 
o vlastních zkušenostech s útlakem nebo 
s diskriminací. Vraťte se ke slovu útlak, 
které jste si definovali na začátku, abyste 
se ujistili, že mu všichni rozumí. Začněte 
s rozhovory ve dvojicích, pak ve větších sku-
pinkách, abyste vytvořili bezpečnou atmo-
sféru. Nenuťte účastníky, aby o osobních 
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a) Vytváření sítě – Role

6.

2
Jsem reklama

Jsem v rádiu, na internetu a v novi-
nách. Říkám vám, co byste si měli 

koupit.

1
Jsem brambora

Někteří lidé mě kupují, protože 
jsem bio. Bohužel jsem trochu 

dražší než jiné brambory.

3
Jsem včela

Jsem velmi důležitá pro rostliny 
i jídlo. Kvůli všem chemikáliím na 
polích bych mohla onemocnět. 
Když včela onemocní, umře. Ale 

mohou lidé žít bez nás?

1
Jsem hovězi maso

Žila jsem na obrovské farmě 
s mnoha dalšími zvířaty. Neměly 

jsme moc místa a naše jídlo nebylo 
vůbec dobré.

1
Jsem rýže

Jsem malá, ale chutnám dobře. 
Před mnoha lety rýže rostla na 

indických zahradách. Dnes rostu na 
širokých polích. Není to dobré pro 
půdu a farmáři si vydělají jen velmi 
málo peněz, na to, jak těžce musí 

pracovat.

3
Jsem vzduch

Všechno živé mě potřebuje. Beze 
mě nemůže nic přežít. Jsem ale čím 

dál tím víc znečištěný. Doprava 
auty, náklaďáky a loděmi vytváří 
jedovaté plyny, které jsou pro mě 

velmi špatné.

2
Jsem producentem masa

Protože chci vydělat co nejvíc 
peněz, zvířata žijí v malých prosto-
rách a dostávají nekvalitní potravu. 
Ale neonemocní, protže jim dávám 

spoustu antibiotik. Také svým 
zaměstnancům platím málo.

3
Jsem půda

Nemám žádné přestávky. Pořád na 
mě rostou ty samé plodiny. Proto 
si nemůžu odpočinout a jsem váž-

ně vyčerpaná.
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2
Jsem supermarket

Chci vydělat co nejvíc peněz. Pro-
dávám všechno. Nemáte dost času 
na vaření? Nevadí. Mám tu zmra-
ženou pizzu. Jahody v zimě, maso 

ze zámoří a to všechno levně? 
Mám to!

3
Jsem ropa

Lidé mě potřebují každý den. 
Potřebují mě k topení, do aut, na 
výrobu léků, plastů i jejich jídla. 

V roce 2050 tu už možná nebudu.

1
Jsem banán

Jsem žlutý, dobrý a levný. Pochá-
zím z Jižní Ameriky. Cestoval jsem 
10 000 kilometrů až do Evropy. 

Rostu na obrovských polích, dříve 
jsem ale rostl v krásných prale-

sech.

1
Jsem zmražená pizza

Lidé si mě rádi kupují, protože 
obrázek na krabici vypadá skvěle. 
Jsem připravená z velmi levných 

surovin, ale chutnám dobře. A to je 
nejdůležitější, ne?

2
Jsem Nestle

Vyrábím mnoho potravin, které si 
kupujete v supermarketech. Nezá-
leží na tom, jestli jsou zdravé, hlav-

ně chci vydělat co nejvíc peněz.

3
Jsem voda

Jsem znečištěnější než kdy dřív, 
protože do mě každý den vy-

pouštějí mnoho chemikálií. Lidé 
i zvířata mě potřebují k životu, 
ale v některých místech už není 

bezpečné mě pít.

3
Dobrý den, jsem Jan.

Žiju v maličkém bytě v Praze. Jsem 
teď bez práce a mám velmi málo 
peněz. Můžu si dovolit jen levné 

jídlo, proto si většinou kupuju 
zmraženou pizzu, což je ale dost 

nezdravé.

3
Jsem farmář

Jmenuju se Josef a jsem farmář 
z jižní Moravy. Chci, aby lidé jedli 

zdravé jídlo, proto pěstuju bio 
ovoce a zeleninu. Pracuju velmi 
tvrdě, ale bohužel si nevydělám 

moc peněz.
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b) Materiály k aktivitě „Rodiny ve světě“

Informace v těchto materiálech jsou čerpány především z databáze Světové banky 
o změně klimatu.

Změny klimatu
v Bangladéši

O rodině
Toto je rodina Malakarova. Na obrázku 
vidíme maminku Megh, tatínka Sumona 
a jejich syna Rimiho. Megh a Sumon každý 
den pracují v oděvní fabrice. Pěstují také 
rýži a sladké brambory. Žijí poblíž řeky 
Megna. Rimi chodí do školy a večer pomáhá 
na poli. Rodina získává většinu svého jídla 
z farem. Pokud je úroda špatná, mají toho 
k jídlu méně a také méně na prodej. To 
pak musí Rimi přerušit školu a pomáhat 
vydělávat peníze v oděvní fabrice. Rodina 
cestuje rikšou, což je jako taxík, ale s kolem.

Bangladéš a klimatická změna
Bangladéš je země nacházející se jen pár 
metrů nad hladinou moře. Velmi často 
jsou tu záplavy, kterých navíc bude přibý-
vat s tím, jak se planeta otepluje. To kvůli 
stoupající hladině oceánů. Naopak v horách 
může být až příliš velké sucho. Pokud se 
klima skutečně oteplí tak, jak se obáváme, 
a pokud se zvýší hladiny oceánů, velká část 

Bangladéše bude v budoucnu zaplavena 
vodou. Hladina moře může stoupnout až 
o jeden metr. Když se oteplí, budou v Ban-
gladéši také častější a silnější bouře. Ban-
gladéš vypouští za rok asi 0,4 tun oxidu 
uhličitého na osobu.
 
Otázky
• Jaký má na rodinu vliv změna klimatu?
• Myslíte, že jejich život bude lepší nebo 

horší, když se změní klima?
• Kolik oxidu uhličitého se vypustí na 

osobu v Bangladéši?
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Změny klimatu
na Maledivách

O rodině
Na obrázku vidíme Gaminiho. Žije na ostro-
vě Gaadhoo, který je součástí Malediv. Ty 
se rozkládají na několika stovkách ostrovů. 
Gamini má syna Arzana, oba jsou rybáři. 
Každý den v týdnu stráví několik hodin 
rybolovem. Ryby prodávají do místních 
hotelů a restaurací. Občas mají Gamini a Ar-
zan problém ulovit dostatek ryb. Většina 
Maledivanů pracuje v turistickém ruchu. 
Arzan a jeho žena Mariamme čekají dítě. 
Gamini má strach, jak se Arzanova rodina 
uživí a jak bude v budoucnosti žít jejich dítě, 
když už nebude možné lovit ryby.
 
Maledivy a klimatická změna
Maledivy se rozkládají na mnoha malých 
ostrůvcích v Indickém oceánu. Vědci věří, že 
hladina moří může do roku 2100 stoupnout 
až o jeden metr. Většina území Malediv je 
v průměru jen 2 metry nad hladinou moře. 
Hrozí tedy, že se většina Malediv do sta let 
potopí. Pokud se hladina moře zvýší, bude 
sem také přijíždět méně turistů. Země je 
navíc ohrožena bouřemi. Bouře přispívají 
k destrukci pobřeží.

Jak se klima otepluje, zvyšuje se také 
teplota moře. Kvůli tomu umírají korálové 

útesy. Korálové útesy jsou důležité pro 
ryby, které v nich žijí a hledají potravu. 
Maledivy vypouští ročně 3,3 tuny oxidu 
uhličitého na osobu.
 
Otázky
• Aký má na rodinu vliv změna klimatu?
• Myslíte, že jejich život bude lepší nebo 

horší, když se změní klima?
• Kolik oxidu uhličitého se vypustí na 

osobu na Maledivách?
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Změny klimatu
v Malawi

O rodině
Na obrázku vidíme Esnart, jejího syna 
Mwaie a její sestru Mallory. Esnart má tři 
děti. Společně žijí na vesnici v Malawi. Na 
obrázku sbírají větve, které používají na 
rozdělání ohně. Pěstují arašídy, čaj a bram-
bory. Děti v Malawi chodí do školy jen tři 
až pět let. Esnart chce, aby její děti chodily 
do školy déle. To ale stojí dost peněz. Od 
listopadu do dubna v Malawi hodně prší. 
Od května do září neprší vůbec.
 
Malawi a klimatická změna
Klimatická změna v Malawi může v bu-
doucnosti způsobit nedostatek jídla. Může 
být těžší předpovědět, kdy přijdou deště. 
Období, kdy se dají plodiny pěstovat může 
být kratší a méně úrodné. V Malawi jsou 
dnes častější sucha i záplavy. Rodiny jsou 
závislé na předpovědi období dešťů, aby 
věděly, kdy mají začít sázet. Lidé, kteří jsou 
na pěstování plodin závislí jsou velmi ohro-
žení změnou klimatu. Malawi vypouští si 
0,1 tuny oxidu uhličitého na osobu za rok.

Otázky
• Jaký má na rodinu vliv změna klimatu?
• Myslíte, že jejich život bude lepší nebo 

horší, když se změní klima?
• Kolik oxidu uhličitého se vypustí na 

osobu v Malawi?
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Klimatické změny
ve Švédsku

O rodině
Emelie Mendozová má 13 let. Emeliině 
sestře Emmě je 6 let. Emeliin a Emmin 
tatínek Alejandro pochází z Čile. Alejandro 
je doktor. Emmeliina a Emmina maminka 
se jmenuje Eva. Eva pracuje jako učitelka. 
Rodina má letní chatu ve Värmlandu. Na 
obrázku jsou u jezera u jejich chaty.
Rodina žije v domě ve Västra Frölunda, 
poblíž Goteborgu. V létě většinou pla-
vou v moři a jezdí na chatu ve Värmlandu, 
kde plavou v jezeře. Občas také jezdí do 
zahraničí. Minulý rok byli na prázdninách 
ve Španělsku. Emelie a Emma také byly 
dvakrát v Čile navštívit příbuzné.
 
Švédsko a klimatická změna
Ve Švédsku se teploty zvyšují více, než 
jinde na světě. V obdobích, kdy je teplo 
ve Švédsku častěji prší. To může vést k po-
vodním. V létě je větší horko a zimy jsou 
mírnější a hladina vody může stoupnout. 
Silné bouře jsou také častější. Švédsko za 
rok vypustí 5,5 tuny oxidu uhličitého na 
osobu.

Otázky:
• Jaký má na rodinu vliv změna klimatu?
• Myslíte, že jejich život bude lepší nebo 

horší, když se změní klima?
• Kolik oxidu uhličitého se vypustí na 

osobu ve Švédsku?

PŘ
ÍLO

H
A

Změny klimatu
v Hondurasu

O rodině
Toto je rodina Rosalesova, která žije ve 
městě v hondurasských horách. Na obrázku 
vidíme tatínka Javiera se synem Franceskem 
před jejich domem. Javier a jeho žena Mari-
cel pracují v obchodě s kávou. V posledních 
letech mnoho pěstitelů kávy v Hondurasu 
napadla nemoc zvaná La Roya. To zname-
ná, že sklidí méně kávy, kterou mohou 
prodat. Rodina teď musí pěstovat také 
kukuřici, aby se uživila. Maminka Mari-
cel a tatínek Javier neumí číst. Nevědí, co 
by dělali, kdyby nemohli prodávat kávu 
a kukučici. V roce 1998 byla rodina i celá 
země zasaženy hurikánem. Hurikán zničil 
jejich dům. Jejich produkce kávy byla také 
zničena. Rodina byla ale ráda, že všichni 
v jejich městě přežili. Děti chodí do školy. 
Maricel a Javier jsou rádi, že Francesco se 
může vzdělávat, takže v budoucnu nemusí 
být závislý na pěstování kávy.

Honduras a klimatická změna
V budoucnosti mohou být bouře v Hondu-
rasu silnější, pokud se klima bude oteplo-
vat tak, jak se očekává. Bouře ničí domy 
a poškozují zemědělství. Záplavy a sesu-
ny půdy mohou být v budoucnosti také 

častější a horší. Honduras vypouští každý 
rok 1,1 tuny oxidu uhličitého na osobu.
 
Otázky
• Jaký má na rodinu vliv změna klimatu?
• Myslíte, že jejich život bude lepší nebo 

horší, když se změní klima?
• Kolik oxidu uhličitého se vypustí na 

osobu v Hondurasu?
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19. What do you consider to be your best find?
Jaký je váš největší objev?
؟نالل هتفرع دق ءيش لضفأ هربتعت يذلا ءيشلا وهام
20. Are you usually early or late?
Chodíte většinou brzo nebo pozdě?
؟اليلق رخاتم وا ,تقولا ىلع ةداعلا يف تنا له
21. What pets did you have while you were growing up?
Jaké zvíře jste měli, když jste byli malí?
؟اريغص تنك امدنع هتكلتما يذلا ناويحلا وهام
22. When people come to you for help, what do they usual-
ly want help with?
Když za vámi lidé přijdou s žádostí o pomoc, o co nejčastěji 
prosí?
 كنم نوبلطي يذلا رمألا ام ةداع ,ةدعاسم كنم بلطت سانلا امدنع
؟هيف مهدعاستل
23. What takes up too much of your time?
Co vám zabírá příliš mnoho času?
؟كتقو نم اريثك ذخأي يذلا ءيشلا وهام
24. What do you wish you knew more about?
O jakém tématu byste si přáli vědět víc?
؟رثكا هنع تملع كنا ول ىنمتت يذلا ءيشلا وهام
25. What would be your first question after waking up from 
being cryogenically frozen for 100 years?
Co by byla první věc, na kterou byste se zeptali, kdybyste 
se probudili po 100 letech z kryogenického spánku?
 ماع 100 ةدمل ةجالث يف تعضو كنا ول هنع لأستس يش لوا وهام
؟كجارخإ مت مث
26. What are some small things that make your day better?
Jaké maličkosti vám vždycky zlepší den?
؟لضفأ كموي لعجت يتلا ةريغصلا ءايشالا يهام
27. Who’s your go to band or artist when you can’t decide 
on something to listen to?
Kterou kapelu nebo umělce si pustíte, když se nemůžete 
rozhodnout, co poslouchat?
 نا ديرت امدنع اهيلا عمتست يتلا/يذلا نانفلا وا ةقرفلا يهام
؟ام ءيش يف زكرت
28. What shows are you into?
Jaké jsou vaše oblíbené seriály?
؟اهبحت يتلا جماربلا يهام
29. What TV channel doesn’t exist but really should?
Jaký televizní program neexistuje, ale podle vás by měl?
 دقتعت تنا نكلو ,ةدوجوم ريغلا ةينويزفلتلا تاونقلا يهام
؟اهئاشنإ بجي هنا
30. Who has impressed you most with what they’ve accom-
plished?
Koho nejvíce obdivujete za to, co dokázal/a?
؟مهتازاجنا لالخ نم كيف اورثأ نيذلا سانلا مه نم
31. What age do you wish you could permanently be?
Kdybyste mohli napořád žít v nějakém věku, který by to 
byl?
؟رمعلا لوط كلمت كنا ول ىنمتت يتلا رمعلا وه ام
32. What TV show or movie do you refuse to watch?
Jaký seriál nebo film odmítáte sledovat?
؟دهاشت نا ضفرت يذلا ملفلا وا ينويزفلتلا جمانربلا وهام
33. What would be your ideal way to spend the weekend?
Jaký je podle vás dokonalý způsob, jak strávit víkend?
؟عوبسالا ةلطع ءاضقل كيأرب ةيلاثملا ةقيرطلا يهام
34. What’s something you like to do the old-fashioned way?
Je něco, co rádi děláte tradičním způsobem?
؟ةميدق ةقيرطب هب موقت نأ بحت يذلا ءيشلا وهام
35. What’s your favourite genre of book or movie?
Jaký je váš oblíbený žánr filmů nebo knih?
؟بتكلا وا مالفالا نم كيدل لضفملا بولسألا وهام
36. What have you only recently formed an opinion about?
O čem jste si naposledy vytvořili nějaký názor?
؟ارخؤم هنع يأر ذاختاب تمق ديدج نم يذلا ءيشلا وهام
37. What’s the best single day on the calendar؟
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1.If you didn’t have to sleep, what would you do with the 
extra time?
Kdybyste nemuseli spát, co byste podnikli s časem navíc?
؟لعفت اذام ,مونلا كيلع بجوتي نكي مل اذإ
2. What’s your favourite piece of clothing you own / 
owned?
Jaký je váš oblíbený kus oblečení?
؟كلمت يتلا ةلضفملا سبالملا ةعطق يهام
3. What hobby would you get into if time and money 
weren’t an issue?
Jaký koníček byste si vybrali, kdybyte nebyli omezení 
časem a penězi?
؟تقولاو لاملا كيدل ناك ول اهب موقتس يتلا ةياوهلا يهام
4. What would your perfect room look like?
Jak by vypadal váš dokonalý pokoj?
؟ةيلاثملا كتفرغ ودبت فيك
5. How often do you play sports?
Jak často sportujete?
؟ةضايرلا سرامت ةداعلاب مك
6. What fictional place would you most like to go?
Jaké fiktivní místo byste chtěli navštívit?
؟هروزت نأ بحت يذلا يلايخلا ناكملا وه ام
7. What job would you be terrible at?
Co vám vůbec nejde?
؟هيف ءيس نوكتس هب تمق ول يذلا لمعلا وه ام
8. When was the last time you climbed a tree?
Kdy jste naposledy vylezli na strom?
؟ةرجش تقلست ةرم رخآ تناك ىتم
9. If you could turn any activity into an Olympic sport, 
what would you have a good chance at winning medal for?
Kdybyste mohli zařadit jakoukoliv aktivitu mezi olympijské 
disciplíny, v čem byste měli šanci získat medaili?
 اذام ةيبملوالا باعلالا يف هلاخدإ كنكمي طاشن كانه ناك ول
؟هيف ةيبهذلا ةيلاديملا زرحت هلاخدإ مت ول ثيح ,نوكيس
10. What is the most annoying habit that other people have?
Jaký je pro vás neotravnější zlozvyk u ostatních lidí?
؟نورخآلا اهب موقي يتلا اجاعزإ رثكألا ةداعلا يه ام
11. What job do you think you’d be really good at?
V jaké práci si myslíte, že byste opravdu vynikli?
؟هيف مايقلاب ديج نوكتس دقتعت يذلا لمعلا وه ام
12. What skill would you like to master?
Jakou dovednost byste se rádi naučili?
؟اهيف ديج نوكت نا ىنمتت يتلا ةراهملا يهام
13. What would be the most amazing adventure to go on?
Co by pro vás bylo největší dobrodružství?
؟اهضوخت نا بحت يتلا لمجالا ةرماغملا يهام
14. If you had unlimited funds to build a house that you 
would live in for the rest of your life, what would the 
finished house be like?
Kdybyste měli neomezené finance na stavbu domu, v němž 
byste žili po zbytek život, jak by vypadal?
 يدبالا كتيب ينبت نأ ديرت تنكو .ريفو لام كيدل ناك ول
 اذه نوكي نأ بحت فيك .كرمع ةيقب هيف يضقتس يذلا
؟تيبلا
15. What’s your favourite drink?
Jaký je váš oblíbený nápoj?
؟لضفملا كبورشم وه ام
16. What state or country do you never want to go back to?
Do jaké země se už nikdy nechcete vrátit?
؟ادبا هيلا دوعت نا ديرت ال يذلا دلبلا وه ام
17. What song (s) have you completely memorized?
Máte nějakou písničku, u níž si pamatujete všechna slova?
؟ةلماك اهركذت كنكمي يتلا يناغالا يه ام
18. What game or movie universe would you most like to 
live in?
Máte film nebo hru, v jejichž světě byste chtěli žít?
؟.هيف شيعت كنا ول ىنمتت يذلا ملفلا وا ةبعللا يهام

c) Questions for Public Event: Syrian Fiesta Který je pro vás nejlepší den v roce?
؟يونسلا ميوقتلا يف دوجوم موي لضفا وهام
38. What are you interested in that most people haven’t 
heard of?
Je něco, co vás zajímá, ale většina lidí o tom ani neslyšela?
 مل سانلا مظعم نكلو اريثك هيف متهم تنأ يذلا ءيشلا وهام
؟هنع عمست
39. How do you relax after a hard day of work?
Jak odpočíváte po náročném dni?
؟قاش لمع موي دعب حاترت فيك
40. What was the best book or series that you’ve ever read?
Co byla nejlepší kniha, kterou jste kdy přečetli?
؟تأرق يتلا لمجألا بتكلا ةلسلس يهام
41. What’s the farthest you’ve ever been from home?
Kde nejdál od domova jste byli?
؟هيف تنك يذلا كتيب نم دعبألا ناكملا وهام
42. What is the most heartwarming thing you’ve ever seen?
Co byla ta nejhezčí věc, kterou jste kdy viděli?
؟اريثك رثأتي كبلق لعج يذلا ءيشلا وهام
43. What is the most annoying question that people ask 
you?
Jaká je nejotravnější otázka, na kterou se vás lidé ptají?
؟سانلا هايإ كلأسي يذلا اجاعزا رثكالا لاؤسلا وهام
44. What could you give a 40-minute presentation on with 
absolutely no preparation?
O čem byste mohli přednést 40minutovou prezentaci bez 
jakékoliv přípravy?
 ةقيقد 40 ةدمل سانلا مامأ هنع ملكتلا كنكمي يذلا ءيشلا وهام
؟ريضحت نودب
45. What is something you think everyone should do at 
least once in their lives?
Co myslíte, že by měl každý udělat aspoň jednou v životě?
 ةرم يش لقا هلعفت نأ بجي سانلا نأ دقتعت يذلا ءيشلا وهام
؟مهتايح يف
46. What’s worth spending more on to get the best?
Co stojí za strávení více času, aby se dosáhlo vyšších 
výsledků?
 هلالخ نمو اريثك هيلع فرصت نأ قحتسي يذلا ءيشلا وهام
؟لضفالاو لضفالا ىلع لصحتس
47. What is something that a ton of people are obsessed 
with but you just don’t get the point of?
Existuje něco, na čem hromadě lidí záleží, ale vy to ne-
dokážete pochopit?
 نم ةدئاف يأ دجت ال تنأو سانلا هيلع ةنمدم يذلا ءيشلا وهام
؟كلذ
48. What are you most looking forward to in the next 10 
years?
Na co se v příštích 10 letech nejvíc těšíte?
 دعب (هارتل رظتنت نأ كنكمي ال) هل قوتم تنأ يذلا ءيشلا ام
؟تاونس 10
49. Where is the most interesting place you’ve been?
Jaké bylo nejzajímavější místo, které jste navštívili?
؟اقبسم هيلا تبهذ يذلا ةعتم رثكالا ناكملا يهام
50. What’s something you’ve been meaning to try but just 
haven’t gotten around to it?
Jaká je aktivita, kterou jste chtěli vyzkoušet, ale zatím jste 
se k ní nedostali?
 كل حنست مل نكلو ,هبرجت نا تلواح املاطل يذلا ءيشلا وه ام
؟دعب ةصرفلا
51. What’s the best thing that happened to you last week?
Jaká byla nejlepší věc, která se vám přihodila minulý 
týden?
؟يضاملا عوبسألا يف كل لصح يش لمجا وهام
52. What piece of entertainment do you wish you could 
erase from your mind so that you could experience for the 
first time again?
Jakou zkušenost byste si chtěli vymazat z paměti, tak abyste 
ji mohli prožít znovu?
 كنال ,كتركاذ نم هيحمت نا ىنمتت يذلا ليمجلا ءيشلا وهام
؟ىلوالا ةرملل هتبرجت ةذل قوذتت نا دوت

53. If all jobs had the same pay and hours, what job would 
you like to have?
Kdyby všechny práce měly úplně stejný plat, jakou práci 
byste si vybrali?
 نا بحت يذلا لمعلا وه ام ,بتارلا سفن عفدت لامعالا لك نا ول
؟هب موقت
54. What amazing thing did you do that no one was around 
to see?
Jaká byla nejzajímavější věc, kterou jste kdy udělali, ale 
okolo nebyl nikdo, kdo by to viděl?
؟دحا كلوح نكي مل نكلو ,هب تمق يذلا عئارلا رمألا ام
55. How different was your life one year ago?
Jak moc byl jiný váš život před rokem?
؟ةنس لبق كتايح نيبو نآلا كتايح نيب فالتخالا ام
56. What’s the best way to start the day?
Jaký je nejlepší způsob, jak začít den?
؟مويلا ءدبل ةقيرط لضفا يهام
57. What kind of art do you enjoy most?
Jaká forma umění vás nejvíce baví/zajímá?
؟يش رثكا هيف عمتست يذلا نفلا عون ام
58. What city would you most like to live in?
V jakém městě byste chtěli bydlet?
؟اهيف شيعت نا ىنمتت يتلا ةنيدملا يهام
59. What movie title best describes your life?
Jaký film nejlépe vystihuje váš život?
؟ كتايح حرشي يذلا ملفلا ناونع وهام
60. What’s the best way a person can spend their time?
Jak nejlépe může člověk strávit svůj čas?
؟اهل اقبط هتقو ءاضق صخشل نكمي ةقيرط لضفأ يهام
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