
Seznam úkolů pro účastníky na EnjoyFest Winter Edition 2018 

S sebou: pastelky či nějaké výtvarné potřeby, mobil s internetem, peníze, fixu, blok s papíry 

 

 Úkol Popis Doloženo Body 
1 Vytvořte hudební těleso Každý z týmu vymyslí hudební nástroj, který se ještě nenachází v učebnicích hudební 

výchovy. Zatím… ☺ 
Video z 
koncertu 

3 

2 Vyzvěte další tým Každý tým může 1x během hry prostřednictvím fb stránky EnjoyFestu vyzvat jiný tým ke 
splnění úkolu. Tým vyzyvatelů vymyslí úkol, který je možné splnit a určí tým, který má 
výzvu přijmout. Vyzvaný tým musí výzvu splnit. Pokud vyzvaný tým úkol splní, získá 5 
bodů. Pokud vyzvaný tým úkol nesplní, získává 5 bodů tým vyzyvatelů. Pokud bude výzva 
nesplnitelná, vyhrazují si organizátoři právo výzvu zrušit či upravit. 

Fotka či video 5 

3 Rozmnož peníze Kupte věc či věci, které vám pomůžou vydělat peníze. Např. kartáč na boty + krém na 
boty 

Účtenka, fotka 
či video, zisk Kč 

3 body zisk do 200 
Kč, 4 body nad 200 
Kč 

4 Zazpívejte si v dopravním 
prostředku 

Vyberte si písničku a společně si zazpívejte. Každý cestující, který se k vám přidá, vám 
přinese bod navíc 

video 3 

5 Seznamovací hra v tramvaji Všude kolem vás chodí tolik zajímavých lidí, které nemáte šanci poznat. Vymyslete 
seznamovací hru a seznamte se všichni navzájem v dopravním prostředku MHD (bus, 
tramvaj, metro) 

video 3 

6 Rozesmějte lidi v dopravním 
prostředku 

Udělejte nebo řekněte cokoliv, ať rozesmějete lidi kolem sebe v dopravním prostředku video 5 

7 Záchrana brouka Pytlíka Představte si, že vedete kampaň na záchranu brouka Pytlíka. Získejte od lidí 20 účtenek 
z libovolných obchodů v co nejvyšší hodnotě. 

Účtenky 
video 

4 body nejvyšší 
částka, 3 body, 2 
body, 1 bod 
jakákoliv částka 

8 Semtele Dokažte nám, že věc s názvem Semtele skutečně existuje! Přineste nám ji nebo nám 
přineste její fotku a podrobně nám popište, jak funguje a k čemu se používá 

Fotka či věc 4 

9 Uspořádejte závody žabiček Vyzvěte ještě na startu další tým, složte si každý svoji žabičku a které družstvo bude mít 
jako první svoji žabku v cíli, vyhrává 

video 2 

10 Vytvoř maskota Enjoy 
Teamu  

Použij sníh či různé materiály, které se dají volně sehnat. Za maskota ze sněhu 3 body 
bonus 

foto 3 + 3 

11 Vdechněte staré věci nový 
život 

Najděte zajímavou věc, vdechněte jí nový život (opravit, natřít, doplnit…) a sežeňte jí 
někoho, kdo ji adoptuje 

Foto té věci 
před a po 
s novým 
majitelem 

4 



12 Nakreslete obrázek a 
prodejte ho 

Každý z týmu nakreslí obrázek a prodá ho turistům či náhodným kolemjdoucím. Za každý 
prodaný obrázek získáte 1 bod. Tým s nejvyšší vybranou částkou získá 3 body navíc. 

Foto obrázku 
Video prodeje 

4 + 3 

13 Vymyslet si svůj vlastní úkol Vymyslete společně bláznivý úkol, který byste chtěli splnit a splňte ho video 2 
14 Týmové foto s lajky Udělejte si týmové foto z nějaké notoricky známé filmové scény a hoďte to na fb stránky 

EnjoyFestu, nasdílejte to mezi svými kamarády. Vyzvěte kamarády, že kdo pozná, o jakou 
scénu jde, musí vám poslat sz. Za každou správnou odpověď 1 bod 

fotka Dle počtu odpovědí 

15 Najdi poklad (popis pod tabulkou úkolů) Speciální odměna při předání drahokamu, 2 body navíc za 
foto před lodí Albatros. 

drahokam 3 + 2 + odměna 

16 Urči, co je na obrázku Vyfoť se se sochou na obrázku (fotky pod tabulkou úkolů) foto 2 body za každé 
místo 

17 Zlepšete lidem kolem sebe 
den 

Vyberte si 10 lidí, kterým řeknete, co je na nich hezkého video 2 

18 Potěšte seniora Vyberte si seniora udělejte úkol, který vám vymyslí a který ho zároveň potěší video 3 
19 Obdaruj bezdomovce Zeptejte se bezdomovce, na co by měl chuť a doneste mu to video 3 
20 Vaši přátelé dávají lajky 

EnjoyTeamu 
Přesvědčte 10 svých přátel, aby dali like EnjoyTeamu lajky 3 

21 Naverbujte nového rekruta Přesvědčte 1 člověka „z ulice“, aby se přidal do fb skupiny EnjoyTeam foto + nick na 
fb (musi tam 
mít foto) a like 

3 

22 vymyslete vtipnou a 
originální pohádku 

Smíchejte prvky klasických pohádek tak, aby vznikla originální a vtipná pohádka pohádka 3 

23 1 člověk v bundách všech 
ostatních 

1 z týmu se vyfotí v bundách všech ostatních členů týmů -  musí mít tedy na sobě celkem 
5 bund 

foto 2 

24 Hnutí za otužováním Přesvědčte 1 člověka, aby se se všemi členy týmu vyfotil jen ve spodním prádle pro 
hnutí za otužováním 

foto 5 

25 Získejte cizí měnu  Cizí měna 1 cizí měna = 1 bod 
26 Taneční vystoupení Secvičte krátké taneční vystoupení na Václavském náměstí video 4 
27 Zharmonizujte lidem čakry 

pro krásný den 
Přesvědčte někoho, že potřebuje zharmonizovat čakry. Prosíme o foto před a po 
harmonizaci 

Foto před a po 
harmonizaci, 
video 
harmonizace 

4 

28 Naučte turistu česky Naučte 1 turistu z ciziny nejdelší české slovo NEJNEOBHOSPODAŘOVÁVATELNĚJŠÍHO video 3 
29 Vytvořte básničku s turisty Každý turista složí 1 řádek básničky, min. délka básničky je 8 řádků básnička 4 
30 Ochutnejte, co jste dosud 

neochutnali 
Kupte si Ras Malai fotka 3 

31 vyfoťte se všichni v dresech 
Sparty 

 fotka 3  



32 Udělejte někomu prank Prostě si z někoho vystřelte a nezapomeňte to zdokumentovat video 3 

  

 

Výzvy: výzvy budou účastníkům závodu posílány přes fb formou SZ - je nutné výzvu splnit do 10 minut (hodnocení za splnění 2 body) 
 
 
 

 

 


