
ANCHORS FOR THE FUTURE
(Kotvy pro budoucnost)

HRA

 Hrací deska – velikost A2 nebo výtisk jako „poster“ (4 listy A4) v barevné nebo černobílé verzi.
 Karty s výzvami – vytiskněte obě strany, nastříhejte a před hraním zamíchejte.
karty s fantasy výzvami + žolíky/pasti – verze s hvězdami (zadní strana karet s hvězdou)
karty s reálnými výzvami – verze bez hvězd (zadní strana karet bez hvězd)

Cíl hry

Účastníci - prací v týmu - trénují rozhodování, učí se kritickému myšlení a budují sebevědomí. Hra je
určena pro dívky ve věku 13-19 let. Je vhodná i pro jiné cílové skupiny, ale doporučujeme aplikovat
změny a vylepšení pro jeho přizpůsobení pro potřeby konkrétní skupiny.

Hru řídí gamemaster – dospělý člověk se zkušenostmi a znalostmi v práci s dětmi a teenagery.

Hry se může zúčastnit až 6 lidí najednou – tvoří tým a nesoupeří mezi sebou.

Reálné výzvy by měly být přizpůsobeny věku a citlivosti účastníků. Lze je libovolně měnit nebo
nahrazovat jinými. Během hry je také možné používat pouze výzvy z první části fantazie. Pamatujte
– cílem hry je trénovat sociální dovednosti – nikoli nacházet skutečná řešení jednotlivých výzev.

Příprava

I. Stáhněte si aplikaci s virtuální kostkou (barevné kolo na rotočení) nebo si připravte kostku se 6
barvami místo čísel (žlutá, zelená, fialová, červená, modrá, oranžová)

II. Připravte si loď (např. podle instrukcí přiložených ke hře), která bude sloužit k přesunu po hrací
ploše k dalším bodům (kotvám)

III. Připravte hrací plochu

1.
2.

    Karty s výzvami umístěte na hromádky lícem dolů na barevné „ostrovy“ (vyznačená místa), vždy
několik kusů na místo. Fantasy výzvy – dole, skutečné výzvy – nahoře. 

    3. Dovednosti – vytiskněte, nastříhejte a zamíchejte

    4. Vytištěné pokyny by měly být viditelné pro všechny účastníky.

:
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Krok za krokem - instrukce
Než hráčům poskytnete pokyny krok za krokem, přečtěte si je sami.

Příběh (Seznamte hráče s příběhem níže)

"Přátelé,
Ocitáte se v zemi, kde nejste šťastní. Jste si vědomi, že existuje místo,
kde se můžete cítit nejvíce sami sebou – svobodní a schopni
dosáhnout čehokoli, po čem toužíte. Musíte se soustředit na moře.
Počasí je drsné a bez otevření portálu se nemůžete posunout dál. Po
dokončení nadcházejících výzev se můžete dostat na ostrov svých snů.
Přicházejte s nápady a jednejte jako vaše vlastní kotvy“.

Prvky hry (Ukažte tyto prvky hráčům)
- herní deska
- mapa dvou oceánů (představivost a realita)
- karty s výzvami
- karty s dovednostmi
- člun
- výchozí bod (země)
- portál
- cílové místo: ostrov

Cíl hry  (Seznamte hráče s cílem)

Cílem této hry je dostat se na ostrov čelením výzvám tváří v tvář.
Musíte udržet svou loď v pohybu po desce.
Budete moci zlepšit své dovednosti v oceánu představivosti, a proto
budete moci poté čelit realitě.
Na začátku si každý z vás vybere 2 dovednosti. Můžete si navzájem
ukázat své dovednosti, protože budete spolupracovat. Abyste mohli
čelit výzvě, musíte tyto dovednosti použít (minimálně 1 dovednost na
osobu). Po vyřešení výzvy byste měli:
- posunout svou loď o jeden krok
- uchovat si výzvy a dovednosti, které jste již použili
- vybrat si nové dovednosti, abyste vždy měli 2 dovednosti na osobu

Roztočte barevné kolo (každé kolo točí jiná osoba)
Vyberte si výzvu podle stejné barvy jako na kole / kostce
Přečtěte výzvu nahlas všem spoluhráčům
Ten, kdo roztočí kolo, zahájí diskuzi
Na diskusi máte 1 minutu na 3 osoby nebo 1,5 minuty na více než 3
osoby. Využijte své dovednosti a spolupracujte.
Herní mistr se zeptá na vaše navrhované řešení. Neexistují žádné
„dobré, špatné nebo klíčové“ odpovědi.
Přesuňte svou loď
Další osoba pokračuje

Kolo krok za krokem  (Přečtěte jedno kolo krok za krokem hráčům a
ujistěte se, že všemu rozumí)

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

*Karta žolíku Ne všechny výzvy jsou skutečné. Některé jsou „pasti“.

Konec hry
Hra končí, když dorazíte na ostrov



TIPY pro Mistra hry / průvodce
Ahoj mistře hry! Jsme rádi, že jste s nám a pomáháte vytvořit to nejlepší možné prostředí v této hře :)

Chceme, aby se hráči cítili motivovaní, byli kreativní a spolupracovali na řešení výzev a také vyzývali sami sebe a své osobní dovednosti.
K tomu potřebujeme, abyste si byli vědomi toho, co se ve hře děje, abyste mohli v případě potřeby zasáhnout a pomoci jim.

Nejprve si na začátku hry jasně přečtěte návod a vyjasněte si případné pochybnosti. Během hry si uvědomte dobu výzev a jasně poslouchejte odpovědi
účastníků.

Povzbuďte všechny k účasti, abyste slyšeli všechny přítomné hlasy a dali jim
pocit, že jsou důležitou součástí toho, co se děje.
Připomeňte jim, že neexistuje žádná špatná nebo špatná odpověď; důležité
je, aby využili to, co mají uvnitř a mezi sebou, aby reagovali na výzvu, která
se sama nabízí. Neodsuzujte žádnou odpověď a upozorněte na ni i ostatní.
Věnujte pozornost dynamice skupiny: pokud si všimnete, že je někdo velmi
tichý nebo vzdálený, zkuste ho znovu přivést; pokud se skupina cítí sklíčená
nebo znuděná, navrhněte například divokou kartu nebo žertujte. Záměrem
je, aby se zde zapojili a bavili a zároveň rozvíjeli své individuální i skupinové
dovednosti. Spoléháme na vás, že to pomůžete podpořit!
Když se objeví žolíkové karty, mohou se objevit ty nejbláznivější odpovědi. A
to je dobře, ať účastníci použijí takové, jaké preferují.
Zajímejte se a otevřete se všemu, co vidíte a slyšíte: prostor pro přivítání a
naslouchání je nezbytný pro dosažení cílů naší hry (P. S.: Pokud
zaznamenáte jakékoli chování nebo projev, který může naznačovat rizikové
situace, zkuste si promluvit s účastníkem a nejbližšími osobami, které jsou
za něj zodpovědné. Pokud je to možné, zvažte odbornou pomoc při
takových doporučení).
Oslavte s nimi každý splněný nápad, vítězství a výzvu. Cesta se počítá stejně
jako dosažení cíle, takže každý krok by měl být zaznamenán.
Pokud nedokážou čelit některé výzvě, uklidněte je. Vždy existuje šance na
nové začátky a výzva, kterou nemůžete dokončit, je příležitostí naučit se a
připravit se na to, co bude dál.
Respektujte individuality, příběhy každého z nich a jejich odlišnosti. Važte si
toho! Udělejte z této hry nejbezpečnější a nejsvobodnější možný prostor
pro hráče/hráčky, aby prozkoumali svou kreativitu a dovednosti s láskou,
nasloucháním a zábavou.

 Zlaté tipy:

Co sis o hře myslel/a?
Byla to zábava?
Co bylo nejtěžší?
Co se ti líbilo nejvíc?
Bylo něco, co se ti nelíbilo?
Věříte, že některé z vámi nalezených řešení během hry lze použít ve vašem
reálném životě?
Co byste udělali, aby byla hra zábavnější?

Na konci hry s nimi oslavte uraženou cestu a dosažené vítězství. Nechte je
vzpomenout si, čeho dosáhli a jak zásadní byla účast každého z nich. Sami
znamenají hodně a spolu ještě víc; toto rozpoznání individuálních potenciálů a
hodnota přátelského ramene (nebo několika) k překonání překážek a radostí
života je třeba zdůraznit během, ale především na konci hry, kdy budou mít
lepší možnost zhodnotit, co se právě stalo. Za tímto účelem položte
zhodnocující otázky, které obohatí diskusi.

Návrhy

POZNÁMKA: Nemusí to být intenzivní nebo mechanický dotazník, mluvte s
nimi lehce a otevřeně, abyste se dozvěděli o pocitech účastníků. Podporujte s
nimi cestu dialogu: díky tomu bude tato chvíle dynamičtější, zajímavější,
citlivější a lidštější.

Hledejte v účastnících nové nápady pro hru - lze je upravit a použít v
budoucích verzích nebo dokonce při navrhování nových her a hravých
nástrojů pedagogiky v akci :)

Nyní jste připraveni být prostředníkem/mistrem hry a pomáhat těmto hráčům na jejich životních cestách :)



    

    

    

    

Umíš psát příběhy Skvěle vaříš
Umíš vše, co
potřebuješ

Rozumíš chemii

Umíš dobře mluvit
Jsi skvělá v

matematice
Jsi dobrá v

konstrukcích
Umíš se rychle učit

jazyky

Ovládáš telepatii
Máš schopnosti
pravého leadera

Jsi velmi empatická
Jsi velmi

sebevědomá

Ovládáš pozitivní
myšlení

Umíš pracovat pod
tlakem

Ovládáš spirituální
myšlení

Umíš skvěle
vyjednávat



    

    

    

    

Umíš řešit konflikty Jsi organizovaná Jsi velmi kreativní Umíš zahradničit

Umíš se
teleportovat

Jsi dobrá lhářka
Umíš vyprávět

příběhy
Ovládáš vodní živly

Umíš hypnotizovat Umíš číst myšlenky Umíš zaříkávat hady
Umíš odfouknout

mraky

Ovládáš želvy
Umíš flirtovat s

delfíny
Ovládáš oheňOvládáš etiketu



    

    

    

    

Máš armádu
plameňáků 

Umíš vytvořit
internetové

Umíš létat
Umíš hýbat věcmi

jen svou myslí

Můžeš sníst cokoliv Umíš se rozpustit Umíš ovládat
vzduch

Umíš vše proměnit
ve zlato

Máš superrychlost Všichni psi tě
zbožňují

Hezky se o sebe
staráš

Ráda se učíš
seberozvoji

Velmi rychle se
koncentruješ

Ovládáš kreativní
myšlení

Ovládáš kritické
myšlení

Umíš se dobře
rozhodovat



    

    

    

    

Dobře zvládáš stres Umíš odstranit
problémy

Máš sebedisciplínu
Máš nezávislé

myšlení

Umíš rychle
vyhledat data

Lehce navazuješ
vztahy

Jsi odolná stresu
Dobře pracuješ pod

stresem

Staráš se o dobrou
atmosféru v týmu

Umíš řešit konflikty
Umíš vymýšlet
kompromisy

Umíš motivovat lidi
kolem sebe

Ráda riskuješ
Jsi dobrá

posluchačka

Umíš si budovat
vztahy s novými

lidmi



    

    

    

    

Umíš vyjádřit
konstruktivní

kritiku
Máš logické myšlení

Ovládáš
leadership

Umíš ostatní
podpořit

Umíš rychle ověřit a
vyhledat data

Podporuješ týmovou
práci

Umíš mluvit na
veřejnosti

Umíš se soustředit
na cíl

Umíš ostatní dobře
přesvědčit

Jsi laskavá k lidem
Ovládáš time

management a
dochvilnost

Umíš motivovat lidi
v týmu

Máš skvělé
organizační
schopnosti

Ovládáš bontón



    

    

Zatímco jste byli na
expedici v horách, ztratil

se člen vaší posádky.
Máte málo času, abyste

ji/ho našli. Jak to uděláte?

Jak se přibližujete k
ostrovu, spadnete do
víru, který postupně

potápí vaši loď. Jak se
tomu vyhnout?

Po dosažení ostrova jste
uneseni skupinou
domorodců. Jak je

přesvědčíte, aby vás
pustili na svobodu?

Zatímco plujete,
představujete si, jak se k

vaší lodi blíží piráti.
Bráníte se nebo útočíte?

Domluvte se

Uprostřed džungle
potkáte na cestě velkého
tygra, který je připraven k
útoku. Co budete dělat?

Když jste přistávali k lodi,
stěžeň vaší lodi byla
nešťastnou náhodou

zničena. Jak to opravíte?

Náhodou zničíte
starověkou sochu. Jak to
vysvětlíte ostrovanům?

Dorazili jste na ostrov,
kde žijí domorodci. Jak

spolu budete
komunikovat?



    

    

Jste unášeni proudem 
a stane se něco

nečekaného... Začali
pršet masožraví hadi!

P.S.: Nemůžete je zabít.
Jak se ochráníte?

Jste na ostrově, který je
obýván velmi

teritoriálními piráty.
Nechtějí na svém ostrově
cizince. Co uděláte pro to,

abyste mohli zůstat
chvíli na tomto ostrově?

Chystá se velká bouřka.
Ostrov, na kterém jste,
musíte opustit za méně

než 5 minut. Jaký materiál
si vyberete na ochranu

před bouří?

Potřebujete přistát na
ostrově, ale člen posádky
má vážné zranění nohy,

které mu brání přistát. Jak
jí/mu pomáháte?

V cestě vám stojí
obrovský písečný troll.

Kousá do vás svými
tesáky a zároveň hrozivě

chrochtá. Jak budete
pokračovat v cestě?

Na ostrově přistanete,
když vybuchne sopka,
která spustí řeky lávy,
které vás obklopí ze

všech stran. Jaký bude
váš první krok?

Chcete přistát na ostrově,
ale skupina žraloků

chránila přístup na ostrov
a nové zdroje. Jak s nimi

naložíte?

Na tomto ostrově,
potkáváte papoušky

obdařené lidskou řečí a
porozuměním. Mají však

vůči vám předsudky,
protože vás neznají.

Představte se tak, aby
vám papoušci věřili a

ukázali vám cestu.



    

    

Na ostrově potkáte
tygřici. Vypadá velká a

impozantní, ale něco na
jejím chování vám říká, že
hledá své dítě uvízlé na

jiném ostrově. 
Co uděláte?

Na ostrově potkáte
hlasitě mňoukající tygří

mládě. Vypadá to, jako by
se maminka ztratila, ale
na tomto ostrově není

žádné jiné zvíře. 
Co uděláte?

Přišli jste na ostrov, kde
mají piráti svou základnu.
Všimli si vaší přítomnosti

a začínají se k vám
přibližovat. Jak je

přesvědčíte o mírových
záměrech?

Začíná vás pronásledovat
roj vos! Jak se vyhnete

těžkým bodnutím?

Na břeh narazíte, když
den skončí a počasí se
začne měnit. Bouře se
blíží. Co budete dělat?

Hned po dosažení břehu
vás unese skupina

domorodců. Vesnický
stařešina na znamení

vysvětluje, že vás nepustí
dál, když je nenaučíte
něco užitečného. Co

byste je naučily?

Dostanete se na kočičí
ostrov. Tyto roztomilé,

heboučké a vrnící
čtyřnožce potkáváte na

každém kroku. Jejich
kouzlo je tak silné, že se

nedokážete pohnout dál.
Jak se dostanete 
k dalšímu bodu?

Po postavení tábora na
novém ostrově si

odpočinete u ohně.
Druhý den ráno se ukáže,
že nejdůležitější vybavení
a nástroje, které máte k

dispozici, ukradly zvědavé
opice. Jak vše získáte

zpět?



    

    

Zakládáte tábor na
ostrově. Po krátkém
průzkumu oblasti se

ukazuje, že nemůžete
najít zdroj pitné vody. Co
uděláte, abyste se měli

čeho napít?

Právě jste postavili tábor
a hledáte něco k jídlu, ale
marně. Veškeré ovoce v
oblasti už lemuři a jejich

král sklízejí. Abyste přežili,
musíte vyjednávat s

králem.

Vaše loď se rozpadá 
o skály u pláže dalšího

ostrova. Na zbytek cesty
si musíte zajistit jiný

dopravní prostředek.

Ukázalo se, že na druhé
straně ostrova je zdroj

pitné vody. Bohužel
musíte projít doupětem
nočních můr a monster.

Co uděláte?

Chystáte se přistát na
ostrově a objeví se

Poseidon. Řekne vám, že
abyste mohli přistát na

tomto ostrově, musíte na
břeh přinést drahé
kameny nebo zlato.



    

    

Chystáte se lézt do hor a
nemáme wifi, abyste našli

cestu. Jak to společně
vyřešíte?

Vaše škola má virovou
infekci těsně před plesem
a vy si to nechcete nechat

ujít. Co uděláte, aby se
ples mohl konat?

Váš přítel má záchvat
paniky a vy potřebujete

podporu, abyste mu
mohli pomoci.

Zatímco jste o přestávce
ve škole, dvě dívky strkají
a nadávají další dívce. Co

uděláte?

Zítra musíte odevzdat
skupinovou práci a

počítač, na kterém práci 
 připravujete, je rozbitý.

Jak budete vaši práci
prezentovat?

Nedávno jste byli na
přednášce o udržitelném

rozvoji a byli jste
požádáni, abyste přišli s

nápadem ve vztahu k
módě. Jaké udržitelné
řešení vás napadáli?

Stojíte ve frontě v
supermarketu,
nákupujete na

pižamovou párty.
Najednou na vás slovně
zaútočí osoba za vámi. 

Co uděláte?

Váš společný přítel je na
vás velmi naštvaný. Zdá

se, že došlo k
nedorozumění. Jak byste

tuto situaci řešili?



    

    

Máte kamarádku, která
vás vždy nutí se spolu

hádat, protože je
manipulativní. Jak byste

řešili tento toxický vztah?

Některé dívky z jiné školy
vás pozvaly na párty pro

starší 18 let. Nejste
přesvědčeni, že půjdete.
Bojíte se říct ne, aby vás
pak znovu nepozvaly. jak

jim to dáte najevo?

Jste v campusu s jinými
středními školami a jsou
tam lidé, se kterými byste

se rády spřátelily. Jak
navážete vazby?

Vaši rodiče stanovili
pravidla, se kterým vy

vůbec nesouhlasíte. Jak
obhájíte svůj postoj bez

hádky?

Máte skupinový projekt,
který musíte všichni

prezentovat celé třídě.
Jedna z vás se bojí mluvit
na veřejnosti. Jak byste ji

podpořili?

Učitel vám dá termín
zkoušky, který se shoduje

se dnem, kdy jedna z
vašich kamarádek bude
debutovat v prvoligovém

fotbalovém týmu. Jak
přesvědčíte učitele, aby
změnil termín zkoušky?

Jste spolu v kavárně a
zaslechnete u vedlejšího
stolu, jak mluví o sázení

rostlin na Měsíci. Jeden z
těchto lidí si vás všimne a
zeptá se vás, co si o tom
myslíte. Jak se k tomuto

tématu vyjádříte?

Pracujete v týmu, ale
jeden z členů skupiny jen

stěží přispěje něčím
užitečným. Jak byste
podali konstruktivní

kritiku?



    

    

Všimli jste si, že jeden ze
spolužáků v době oběda
nejí, pouze pije vodu, a to
posledních pár měsíců. Je
vidět, že hodně zhubl. Co

uděláte?

Ocitnete se v situaci, kdy
po různých sociálních

sítích začnou kolovat vaše
fotky a lidé se o vás

vyjadřují negativně. jak
zareagujete?

V poslední době se
stýkáte s lidmi, kteří

užívají drogy, Jak chcete
situaci změnit?

Přítel jedné z vás ji žádá o
nechráněný sex, aby
pocítil větší potěšení. 

Jak zareagujete?

Partner(ka) na vás tlačí,
abyste měli sex, a vy se
necítíte připraveni se do
toho vrhnout. Jak byste

mu/jí to řekli?

Partner jedné z vás se jí
neustále ptá, kde je, s

kým byla a říká jí, jak se
oblékat... Co uděláte?

Máte velmi blízkou
kamarádku, která

nějakou dobu kouří jointy
a řekla vám, že byste byli

méně ve stresu a že
byste se cítili lépe. jak

zareagujete?

Jste na středoškolském
shromáždění a je zde

několik zajímavých témat
k diskusi. Jakým

způsobem byste svůj
návrh vyzdvihli?



    

    

Chcete-li přesunout svou
loď, budete muset vyřešit
2 výzvy v tomto kole/na

tomto ostrově.

Vaše loď je rozbitá :-( Než
se vydáte k výzvě na

tomto ostrově, Opravte ji
s použitím nepoužitých
dovedností z minulého
kola, abyste ji opravili.

Vyřešte další výzvu a
posuňte se vpřed o 2

kotvy :-)

K vyřešení další výzvy
můžete použít pouze

jednu ze všech
dovedností, které máte.

Máte takové štěstí! Vítr je
s vámi, takže se můžete
posunout vpřed o jeden

kotevní dům.

Neotáčejte barevným
kolem v dalším kole. Jeďte

na kterýkoli ostrov
chcete.

Promiň, že to říkám, ale
vracíš se o jednu kotvu

zpět.

Tento ostrov není pro
vás. Znovu roztočte
barevné kolečko a
přejděte k jinému.



    

    

Vraťte se na začátek, je to
šance zlepšit vaše

přátelství. Týmová práce
a sounáležitost.

K vyřešení další výzvy
musíte použít všechny
dovednosti, které má

vaše posádka
za 1 minutu.



    

    



    

    


