
TAJNÁ ČINNOST '18 

Demokracie znamená, že každý občan může říct po vzoru 
francouzského monarchy: „Stát jsem já.“ Nebo skromněji: 

„I já jsem stát.“ TGM 

Před sto lety začal pokus o československou demokracii zrozením První republiky. Spíš než starý státní 

útvar vzpomeňme hodnoty, které ustanovil. Naši rodiče v demokracii nežili, nemohli svobodně cestovat, 

studovat, podnikat, číst a psát, co chtěli. Stoleté výročí je dobrým připomenutím, že svoboda není 

samozřejmá. Buďme za ní rádi! 

Cílem je ztvárnit obraz o republice a demokracii 

V letošní Tajné činnosti bude vaším úkolem výtvarně ztvárnit výročí založení republiky, vznik 

demokracie a hodnoty, které se k tomu vážou. Můžete vybrat jednu nebo více událostí z českých dějin 

minulého století. Zkuste se zamyslet, co si vybavíte pod demokracií. Svobodu? Mír? Diskuzi? Obraz by se 

měl týkat českého národa nebo proměn Junáka (ten jako jakýsi indikátor demokracie nesvobodu 

vylučuje). Klidně použijte příběh, co jste slyšeli na Dvojdence nebo viděli v nějakém dokumentu. 

Jak výtvarně ztvárnit? 

Každá družina dostane plátno – obraz. Vyberte si techniku, která vám nejvíce sedne a tvořte (ale pouze 

v době družinovky). Můžete zvolit portrét jedné osoby, malbu události/í, komix, dokonce abstrakci (s tou 

opatrně), kaligrafické citáty… Nástrojem budiž akvarely, olej, tempery, pastelky, vodovky – ale pamatuj: 

Co se bude hodnotit? 

Krása. Dojem. Krom toho také zapojení co nejvíce členů družiny. Není tedy důležité, že se na plátnu mihne 

pointilismus rádce a kubismus nováčka. Každý malujeme jinak, to nevadí a je dokonce žádoucí. Nicméně 

by celkový obraz měl působit propracovaně (proto je abstrakce risiko). Navrch by ještě dílo mělo mít 

myšlenku, příběh. Ten by měl být z obrazu patrný, ale při předvádění na Nadílce jej můžete představit. 

Body: krása (25-0 b), zapojení (20-0 b), příběh/myšlenka (25-0 b). 

A co špehování? 

Ano, Tajná činnost je přeci krom soutěže mezi družinami i výzvou, kdo dokáže svůj nápad nejlépe utajit a 

zároveň vyzvědět, co tvoří ostatní (vysvětlete nováčkům). Špehovat se může v době družinovky. Ta se 

počítá se ještě 10 minut před a po (pondělí Tygři 17:30-19:30, středa Vlci 17:30-19:30, čtvrtek Havrani 17-19, 

pátek Jeleni 16-18). Pravidla jsou: 

Špeh je chycen, pokud se ho dotkne někdo z cizí družiny. Chycený špeh neklade odpor, nesmí již dále 

špehovat a může být přiměřeně potrestán (malba na kůži smývatelnými barvami). Chycený špeh nesmí již 

ten samý den špehovat, co však viděl, může použít. Při špehování se nesmí prohlížet osobní věci (batoh, 

foch družiny apod.). Špeh je kdokoliv, koho potkáte v klubovně a okolí v době družinovky (ulice V Tůních, 

Na Rybníčku, Hálkova). Lze použít nahrávací zařízení (ne však telefon). To nesmí být na místě, kam slušný 

člověk neleze (družinový foch, bobří kumbál, rádcovská skříň). Špehování končí na srazu na Nadílku. 

Jeleni nešpehují, jsou ale špehováni. Za vyzvědění získává družina 5 bodů, vyšpehovaná 5 ztrácí (až na 

Jeleny, ti získávají 2 body za každou družinu, která je nevyšpehovala). 

 


