
Zelená karta 
 
Milý imigrante! 
Tvým cílem je provést co nejvíce testů ze seznamu (ideálně všechny). Správný postup je takovýto: 
 
1. Vybrat si úkol, který chceš splnit – je velmi žádoucí, abys úkoly prováděl na přeskáčku. 
2. Přečíst si, jaká kritéria musí splňovat tvůj spolupracovník. 
3. Oslovit některého z dalších imigrantů a přestavit se mu. 
4. Po vyslechnutí jeho jména se ho nenápadně vyptat, jestli splňuje požadavky. 
5. V kladném případě ho požádat o spolupráci. 
6. V případě souhlasu se s vervou vrhnout na testování. 
 
Druhou možností, jak spolupracovníka získat, je pochopitelně pasivně vyčkávat, dokud tě někdo neosloví. Ovšem 
tento postup je v konkurenčním prostředí silně neefektivní. 
 
V principu je možné dělat i více různých testů zároveň (třeba i s různými týmy), pokud nebudou ostatní proti. 
 
Pokud tvá skupinka úkol úspěšně dokončí, požádej své spolupracovníky, aby se ti na tento protokol k 
příslušnému úkolu podepsali. Pokud se vám úkol splnit nepovede, můžete to buď zkusit znovu, nebo začít od 
začátku s jiným úkolem a novým kolegou. Jestliže se ti podaří provést postupně všechny experimenty (a budeš 
tedy mít u každého úkolu podpis spolupracovníka), odevzdej tento vyplněný protokol na Imigračním oddělení. 
Zjistíš-li, že pro Tebe pro nějaký úkol neexistuje vhodný kolega, zajdi za orgy. 
 
Naopak ti nijak nepomůže, pokud nějaký úkol splníš vícekrát. Můžeš to udělat, abys pomohl nešťastnému 
imigrantovi, který nemůže najít jiného vhodného kolegu, ale sám z toho nic mít nebudeš. Je dokonce stanovena 
horní hranice – pokud jsi některý z testů třikrát úspěšně dokončil, už jej nesmíš provádět znovu. 
 
Veškerý materiál potřebný pro provádění úkolů najdeš v jídelně nalevo od vchodových dveří, není-li u 
příslušného testu uvedeno jinak. Po splnění úkolu prosím vracej věci na své místo. 
 
Přejeme Ti  mnoho štěstí! 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Výměna oblečení 
Spolupracovník: někdo, kdo je vyšší / nižší než ty o alespoň pět centimetrů 
Úkol: Vyměňte si jeden kus oblečení, který máte právě na sobě. Ponožky se nepočítají. 
 
 
2. Cop 
Spolupracovník: někdo, kdo navštěvuje stejný ročník střední nebo vysoké školy 
Úkol: Upleť svému kolegovi cop. On ho nemusí uplést tobě – v tom případě však úkol splníš pouze ty. 
 
 
3. Čištění zubů 
Spolupracovník: někdo, kdo má s sebou stejně plyšáků jako Ty 
Úkol: Vyčisti svému spoluimigrantovi zuby. Ale pořádně: krouživými pohyby, jak jsi se to kdysi učil. Pokud někdo 
vyčistí zuby tobě, neznamená to, že máš úkol splněný. 
 
 
4. Šátek 
Spolupracovník: žádné speciální požadavky – možno plnit s kýmkoli 
Úkol: Najdi si někoho, kdo má kolem krku šátek, a rozvaž mu ho (raději s jeho svolením). Až se ti to povede, 
požádej bývalého nositele šátku, aby ti jej zavázal. 
 



5. Kytara 
Spolupracovník: někdo, kdo absolvoval stejný počet Deací jako ty 
Úkol: Zahrajte ve dvou na kytaru nějakou písničku ze zpěvníku. Jeden mačká akordy (klidně oběma rukama), 
druhý udává rytmus. 
 
 
6. Origami 
Spolupracovník: někdo, kdo má příjmení o stejném počtu slabik (mod 4) jako ty 
Úkol: Vezměte si papír a složte parníček (nebo libovolné složitější origami – čepice se neuznává). Přitom smíte 
každý používat jen jednu ruku, a to tu méně šikovnou. 
 
 
7. Zavazování tkaniček 
Spolupracovník: někdo, kdo má v křestním jméně stejný počet písmen jako ty 
Úkol: Vezměte si jednu botu s rozvázanými tkaničkami. Společně tkaničky zavažte. Každý přitom smíte použít 
jenom jednu ruku. 
 
 
8. Navlékání jehly 
Spolupracovník: někdo opačného pohlaví 
Úkol: Vezměte si jehlu a nit. Navlečte nit do ouška a přišijte knoflík k pověšenému hadru. Každý přitom smíte 
použít jenom jednu ruku. 
 
 
9. Vzorec 
Spolupracovník: někdo, kdo studuje na jiné škole než ty 
Úkol: Opište zadaný matematický vzorec. Jeden z vás přitom propisku pevně drží, druhý mu vede ruku. 
 
 
10. Četba 
Spolupracovník: někdo, kdo se narodil ve stejném roce jako ty 
Úkol: Dejte s kolegou dohromady alespoň jednu knížku, kterou jste oba přečetli. 
 
 
11. Hod míčkem 
Spolupracovník: někdo, kdo má stejný počet sourozenců jako ty 
Úkol: Tento úkol se odehrává na chodbě v přízemí. Vezměte si každý jeden hadrový míček a stoupněte si proti 
sobě – jeden ke vchodovým dveřím, druhý před dveře s nápisem „Kuchyně“. Hoďte míčky současně proti sobě 
tak, aby se uprostřed srazily. Pokus opakujte tak dlouho, dokud se nepodaří. Míčky najdete v krabici vedle 
botníku. 
 
 
12. Schody (úkol pro šest imigrantů) 
Spolupracovníci: Každý z Vás musí pocházet z jiného kraje 
Úkol: Seřaďte se do fronty pod schody vedoucí do Bazmenkovny a rozkročte nohy. Poslední z vás podleze 
všechny ostatní, stoupne si na první schod a rovněž rozkročí nohy. Pokračuje ten, který zůstal vzadu, a tak pořád 
dál, dokud všichni nevyjdete celé schodiště. Ten, kdo zrovna podlezl, si vždy smí stoupnout jen o schod výše než 
ten předchozí. 
 
 
13. Kánon (úkol pro čtyři imigranty) 
Spolupracovníci: Každý z vás se musel narodit v jiném ročním období. 
Úkol: Zazpívejte libovolný kánon o délce alespoň 30 sekund. 


