
 

 

 

Organizování akcí a vzdělávacích aktivit v zájmovém vzdělávání 

aneb 

Aztécká říše - forma deskových her v pohybu a v úniku 
 
Termín:  středa 29.5.2019  
Lektor:  Vojtěch a Marie Cetlovi  
Místo konání: SVČ Ivančice, Zemědělská 2, Ivančice 
Zahájení a ukončení semináře: od 8:30 do 17:00 hod 
Hodinová dotace: 8H 
Akreditace: MSMT-29173/2017-2-1189 
Občerstvení: zajištěno v ceně semináře   
Účastnický poplatek:  1.300,- Kč  / můžete zaplatit hotově na místě nebo můžeme vystavit 
fakturu 
 
Anotace semináře:  
 
Organizujete akce a tábory pro děti a mládež?  
Pak již jistě máte naplánované celotáborové hry, jednotlivé akce apod. Jak jste na tom ale 
s přípravou her, které lze dobře využít v době klidu, odpočinku, nebo třeba jako součást 
celotáborové hry? 
 
Na tomto vzdělávacím semináři si společně ukážeme, jak deskové a karetní hry převést „Do 
pohybu“ a také si ukážeme unikátní “Úniky ze zamčených dveří – aneb únikové hry před i pod 
stan“  
 
Zahrajeme si všechno společně a ukážeme si, jaké jsou možnosti.  
Naučíte se, jak použít deskovou hru třeba jako pohybovou hru, šifru nebo průvodce při putování 
za pokladem. 
 
Víte, pro koho pořádáte vaše tábory a akce? To rozhodně ano, ale... 
Znáte zájmy a potřeby současných mladých lidí – potenciálních účastníků vašich akcí?  
Jak chtějí dnešní teenageři trávit volný čas?  
Čím se dají zlákat? 
 
Na semináři bude prostor k diskuzi a sdílení vlastních zkušeností s propagací. 
 
Seminář je akreditovaný a lze jej využít v rámci DVPP a jeho úhradu je možné realizovat  
ze Šablon II jako DVPP. 
 
Dotazy, podepsané a orazítkované přihlášky zasílejte skenem nebo datovou schránkou 
obratem na adresu: Bc. Petra Heřmanová, tel.: 739 418 283; petra.hermanova79@gmail.com 

 
Je možno zajistit ubytování, pokud chcete přijet dříve či odjet později. 
Ubytování není v ceně / 200,- / noc + 50,- snídaně 

 



                  

 

 

 

H N E D  P O T É ,  C O  J S T E  V S T O U P I L I  D O  C H R Á M U  

SE KAMENNÉ DVEŘE S HLUKEM ZABOUCHLY...  

 
„Do očí vám stéká pot. Je vlhko, šero a celé tělo vás bolí. Nikdy jste se ale necítili lépe! Po letech 
hledání jste přesvědčeni, že jste konečně našli podzemní chrám Ozomatina, velkého vládce Aztécké 
říše. Příběhů, které se vypráví o chrámu, je bezpočet. Většina těch, kteří do chrámu vstoupili, už 
nikdy neviděli denní světlo. Prý se stali obětí zmijí. Příběhy ale také vypráví o Oku Aztéků, o údajně 
největším diamantu, který kdy, kdo viděl. 
 
O chrámu jste poprvé zaslechli od svého učitele dějepisu Františka Apoleóna. Chrámem byl 
doslova posedlý. Apoleón tvrdil, že i kdyby byla šance na objevení, byť pouhé jedno procento, 
stálo by to za celoživotní hledání. Během stáže pod jeho vedením část obsese přešla i na vás. 
 
Sám Apoleón se nakonec vydal bádat do Mexika. Pravidelně vám psal dopisy a popisoval dosavadní 
průlomy. Po jednom z těchto dopisů se veškerá komunikace odmlčela. Další důvody, abyste se 
sami vydali do Mexika, jste už nepotřebovali. Následovaly 4 roky života v džungli, během kterých 
jste ani jednou své rodné Čertovy lázně nenavštívili. To samé platilo i pro váš tým: všechno to byli 
skvělí studenti, ze kterých se stali hledači pokladů. 
 
Všechna ta tvrdá práce a ústupky vás nakonec přivedly sem, 10 metrů pod zemí v srdci mexické 
džungle. 
 
Cítíte, že i když je Oko Aztéků na dosah ruky, tak ta nejnebezpečnější část cesty je teprve před 
vámi. To, že chrám není jen pouhá legenda, se vám potvrdilo, tak proč nevěřit i tomu ostatnímu. 
Oko Aztéků mělo předurčeno setrvat pohřbené hluboko pod povrchem, dokud se nenajde 
vyvolený, který by jej vynesl na denní světlo. Proto, když byli vládce i s diamantem pohřbeni, 
zkonstruovali Aztékové důmyslný hlavolam, který by zajistil, že se k pokladu nikdo nepovolaný 
nedostane. Kdyby se to i přesto někomu podařilo, další vývoj událostí by podle legend nebylo nic 
příjemného. Ze všech děr by začali vylézat hadi a stropy místností by se zbortily na narušitele. 
Vzhledem k tomu, že se spíše než za „vyvoleného“ považujete za historika s přebujelou fantazií, 
jsou podle vás obavy na místě. 
 
Konečně jste stanuli před dveřmi z masivního kamene, na kterých byl vytesán znak Aztéků. Své 
skupině jste vysvětlili, že pro Aztéky je nejsvatější číslo 360. Jejich kalendář má 360 dnů a umění i 
svatá písma byla vždy vytvořena z kulatého kamene – dokonalých 360 stupňů. Přesně, jak to 
legendy předpověděly, okamžitě po otevření dveří začala do nějakého zařízení pomalu, rychlostí 
srdečního tepu hada, kapat voda. Po naplnění se tu mělo rozpoutat peklo. Vzhledem k tomu, že 
srdce hada tluče rychlostí jednoho úderu za sekundu a zařízení se naplní po dokonale odměřených 
3 600 kapkách, dělilo vás od smrti 3 600 sekund... 
 
Pouhé okamžiky po vstupu do hrobky se za vámi kamenné dveře zase zavřely a okolím se začalo 
rozléhat už jen pravidelné kapání vody...“ 


