
INTERVIEW S KANDIDÁTEM 

Jak stvořit svého kandidáta? Zkuste si nejdřív vymyslet odpovědi do 
tohoto malého dotazníku. Nebojte se a popusťte uzdu své fantazii a 
humoru! Klidně si udělejte i několik variant. Na chvíli zavřete oči a 
představte si, že jste trpaslík či trpaslice, občan trpasličí republiky 
Trpaslistán, a vše je možné! 

Dobrý den, pane/paní, chceme se Vás, jako kandidáta do Rady 
moudrých, zeptat na Váš život, názory a plány: 

• Jaké je Vaše jméno? 

• Kolik Vám je let? 

• Kolik měříte? 

• Jste muž nebo žena? 

• Kde jste se narodil? 

• Jaký je Váš biotop, kde se takový druh trpaslíka, jako Vy, 

vyskytuje?  

• Vyskytujete se celoročně, nebo jen sezónně? 

• Kde teď bydlíte? Žijete sám - sama, s rodinou nebo v komunitě? 

• Na jakou jste chodil školu? 

• Čím se živíte, jaká je vaše práce? 

• Máte zvláštní schopnosti? 

• Jaký je Váš charakter? Vyjmenujte tři své silné stránky. 



• A vztah k lidem - co si o nich myslíte? 

• Jak byste se popsal-a, myslím fyzicky, máte nějaké zvláštní 

znamení (tetování, piercing, jizva, amputace, trepanace…) 

• Jak vypadá Váš oblíbený outfit, účes, případně líčení? 

• Nosíte u sebe zbraň nebo nějaké nářadí? 

• Jaký máte poměr k návykovým látkám, hudbě a opačnému 

pohlaví? 

• Co jste dělal před 50 lety? 

• Co jste dělal před 150 lety? 

• Jak vidíte budoucnost trpaslíků? 

• Co myslíte, že trpaslíky nejvíc trápí? 

• Vidíte nějaké bezprostřední ohrožení Trpaslistánu? 

• Co chcete v Trpaslistánu změnit? 

• Jste sám, nebo jste členem nějaké trpasličí strany nebo hnutí? 

Pokud ano, jak se strana či hnutí jmenuje? 

• Jak vidíte své šance na zvolení do Rady moudrých v letošních 

volbách, co Vaši soupeři? 

• Vaše oblíbená kandidátská hláška zní: 

• Jaké je Vaše volební heslo? 



Vymysleli jste si všechny odpovědi? Tak teď by se vám trpaslík měl 
objevit ve vaší hlavě v  konkrétnějších obrysech. Jestli máte chuť, 
udělejte si přípravnou skicu. Moc se těšíme na vaše trpaslíky a 
trpaslice! Ať se daří. 


