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Přehled:

RČ Aktivita S Max.Zisk:S

V i VV0602-1-D-(1) BAZÉN  ?S

V i VV0602-2-D-(1, 4)  REKORDY  ?S

V i VV0602-3-D-(4) MOJE REKORDY  ?S

V0602-4-D-(4) DENÍK  ?S

V0602-5-D-(1, 3, 4) HŘEBENOVKY (pro pokročilé)  ?S

V0602-6-D-(2, 3, 4) SCHOLA - HELP (inspirace Kytičky)  ?S

 Zadání úkolů

RČ Aktivita S Max.Zisk:S

V i VV0602-1-D-(1) BAZÉN  ?S

    

Plavání je vynikající sport vhodný a zdravý pro všechny generace. Pronájem bazénu není nic levného, ale stř
edisko by jej mohlo možná uskutečnit, pronájem jedné nebo dvou závodních drah je šance pro oddíl a pro 
sólistu je asi nejlepší vyhlédnout si dobu, kdy je v bazénu nejméně lidí. Výhoda krytého bazénu spočívá v mož
nosti navštěvovat jej nezávisle na počasí i ročním období. V bazénu se lze jen tak „ráchat“, nacvičovat záchranu 
tonoucího, potápět se, ale také  v něm sportovat a dokonce i závodit nejen s kamarády, ale i se světovými 
 rekordmany, jak si hned ukážeme. Bude k tomu zapotřebí jen někoho, kdo by nám měřil na stopkách čas, i 
když v některých bazénech je časomíra instalována.

Tak např.  z Guinnessovy knihy rekordů 2004 (kde jsou další podrobnosti: kdo, kdy, kde) si vytáhneme 
disciplíny, ve kterých chceme změřit své síly se světovými rekordmany a jejich dosažené časy v různých 
plaveckých disciplínách přepočítáme na rychlosti, což nám umožní vypočítat naše procento úspěšnosti oproti 
rekordu. Příkladem může být následující tabulka:
 

Disciplína muži ženy

  25 m bazén: Rekord
rychlost 
km/hod

Rekord rychlost km/hod

  50 m volný způsob 21,13 8,519 23,99 7,503

100 m volný způsob 46,74 7,702 52,17 6,901

200 m volný způsob 1:41,10 7,122 1:54,04 6,314

  50 m prsa 26,20 6,870 29,96 6,008

100 m prsa 57,47 6,264 1:05,11 5,529

  50 m znak 23,31 7,722 26,83 6,709

Příklad výpočtu % úspěšnosti (% Ú) a zisku  svemů:
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Jsem žena  a zaplavala jsem  50m prsa  za 43,13 sec. Moje rychlost tedy činí

3600/43,13 x 0,05 = 4,173  km/hod

a ve vztahu k rekordní rychlosti v této disciplíně je 

%Ú = 4,173/6,008*100 =  69,46 %Ú

Při přepočtu na svemy toto číslo dělíme 4, abychom zachovali relaci k ostatním úkolům, takže můj zisk pro 
výstup na osmitisícovku činí po zaokrouhlení na celé číslo: 17 S.

Tímto způsobem lze uspořádat plavecké mistrovství oddílu nebo střediska,  kde z % Ú  uděláme prostě body a 
součet bodů z jednotlivých disciplin pak poslouží k vytvoření pořadí soutěžících. Ti co stoupají Cestu k vrcholu  
svůj bodový zisk jednoduše vydělí čtyřmi a získají  tak po zaokrouhlení svemy. A stejně tomu tak je i v případě, 
že v bazénu jsem sám.

 

RČ Aktivita S Max.Zisk:S

V i VV0602-2-D-(1, 4) REKORDY  ?S

    

Lidé na celém světě milují rekordy, milují všechno co je „nej“. Takže  jednou z nejpopulárnějších  je 
kniha: Guinness World Records, jejíž aktuální česká verze na rok 2006 již zmizela z knihkupeckých pultů. Naště
stí máme knihovny, kde si ji lze vypůjčit, vedle celé řady dalších,  např.: “1000 československých nej “  z roku 
1988 od Ladislava Kochánka, nebo “České knihy rekordů“, která na tu předchozí navazuje a kterou vydává 
agentura Dobrý den v Pelhřimově, kde je nejen největší středoevropské Museum rekordů a kuriozit, ale kde se 
každoročně v druhém červnovém víkendu koná  i  Mezinárodním festival rekordů a kuriozit.

Množství sportovních rekordů lze hledat v publikacích o jednotlivých olympiádách, na internetu v časopisech a 
novinách. Rekordy však  nemusí být jen oficiálně sportovní, zajímavý je i obrovský sortiment rekordů dalších, 
mezi něž patří  i rekordy kuriózní nebo až recesní. Uvedené tři knížky obsahují rekordy všeho druhu ve velkém 
množství různých disciplin, které by bylo  možno s výhodou používat ve skautských, rodinných i sólo 
programech a díky hodnotícímu systému na bázi stanovení % úspěšnosti a jeho převodu na svemy, popsaném 
v úkolu V0601 – 4,  také při našich výstupech na osmitisícovky. Výběr disciplin z uvedených tří knížek 
(Guinness World  Records z roku 2004), jako inspiraci zde uvádím:

SKOKY SVĚT:  

daleký muži: 895 cm,ženy: 752  cm, 
daleký v hale muži: 879 cm, ženy:737 cm 
daleký z místa: muži 371 cm, ženy: 292 cm, 
vysoký:muži: 245 cm, ženy:209 cm, 
vysoký v hale: 243 cm, ženy: 207 cm, 
vysoký z místa muži:  190 cm,  ženy: 152 cm,  
trojskok muži: 18,29 m, ženy: 15,50 m 
trojskok v hale muži:17, 83 m, ženy: 15,16 m ,  

SKOKY CZ: 

po jedné noze na 50 m muži: 8,63 sec, 
z místa, muži: 307 cm, ženy:245cm, 
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z místa vzad muži:165 cm, ženy:153 cm, 
z místa trojskok, muži: 10,0 m, ženy: 7,57 m, 
v pytli, muži 100m: 30 sec. 

HODY A VRHY SVĚT: 

vrh koulí: muži:23,12 m, ženy : 22,63 m, 
v hale:muži: 22,66 m , ženy: 22,50 m, 
hod oštěpem: muži: 98,48 m, ženy: 71,54 m, 
hod diskem: muži: 74,08 m, ženy: 76,80 m, 
hod kladivem: muži: 86,74 m, ženy: 76,07 m

HODY A VRHY CZ: 

pivním táckem : muži: 56,22 m, 
žolíkovou kartou: muži: 31,11 m, 
létajícím talířem: muži: 77, 68 m, 
sirkou: muži: 28,20 m,  
autopneumatikou: 22,20 m,  
badmintonovým míčkem: muži: 9,34 m, ženy: 7,12 m, 
medicinbalem (2 kg) muži: 13,99 m, 
ping pongovým míčkem: 19,30 m, 
válečkem na nudle (91 dkg) muži: 43,28, ženy: 23,42 m, 
holinkou č.45 : muži: 36,80 m ženy: 25,90 m
míčem na házenou (46 dkg): muži: 55 m, ženy: 32, 50 m, 
kládou( 10 kg, 3 m): muži:9,16 m

BĚHY SVĚT: 

100m muži: 9,78 sec,ženy: 10,49 sec, 
200 m: muži: 19,32 sec,ženy: 21,34 sec, 
400 m  muži: 43,18 sec, ženy: 47,60 sec,  
800 m muži:  1:41,11 , ženy: 1:53,28 ,  
1000 m muži: 2:11,96 , ženy: 2:28,98,
1500 m muži: 3:26,00, ženy: 3:50,46, 
marathon: muži: 2h 5 min 38 sec, ženy: 2h 15 min 25 sec 

BĚHY CZ: 

běh s pneumatikou  100 m muži: 0:16,8, 400m muži: 1:33,7, 
do 19. patra hotelu Olympik (498 schodů) muži: 1: 22,0, 
běh s vajíčkem na lžíci :  50 m muži: 0:07,9, 100 m muži: 0:16,5, 
běh s nákupní taškou 5 kg: 50 m ženy: 0:08,1, 200 m ženy: 0:36,9 , 
běh s pytlem 25 kg : 50 m  muži: 0,08,1, 100 m muži: 0:15,2, 
běh vzad 50 m muži: 0:08,2, ženy: 0:10,0,   100 m muži: 0:16,6, ženy: 0:23,3, 
běh s kufrem 10 kg: 50 m muži: 0:07,3 , 100 m muži: 0:13, 8, 400 m  muži: 1:04,5

CHŮZE SVĚT: 

muži: 20 km: 1:17:25,60, 30 km: 2:01:44,10, 50 km: 3:48:57,90, 100 km: 6:10:20
ženy: 5 km: 20:02,60,  10 km: 41:56,23, 20 km: 1:26:52,30 , 100 km: 7:23:28
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RŮZNÉ CZ: 

shyby, muži: 46x, 
kliky obouruč ( muži na špičkách, ženy na kolenách) muži: 602 x, ženy: 2020 x, 
přeskoky švihadla 10 min muži: 2204 x, 
držení břemene o hmotnosti 5 kg v předpažené ruce, muži:2:25,00, 
stisk kolíčku na prádlo muži: 94 min, 
držení cihly (6,3 x 14 x 30 cm, 4,9 kg) za podélnou stranu muži: 22,18 min, 
žonglování fotbalového míče  za pohybu celým tělem ( bez rukou)  100 m: 0:23,0, 200 m: 0:50,0, 500 
m : 2,40,0
škrabání brambor v limitu 5 min: 1,40 kg

Tvůj úkol: 

1. iniciuj  soutěže  s použitím vybraných rekordů v družině ( 5 S), v oddíle (10 S), na táboře ( 20 S)
2. účastni se soutěží, kde zisk za každou disciplínu představuje ¼ dosaženého  % Ú vzhledem 

k rekordu
3. vymysli a na sobě zrealizuj  max. 10 nových originálních disciplin : á 5 S = 50 S

 

RČ Aktivita S Max.Zisk:S

V i VV0602-3-D-(4) MOJE REKORDY  ?S

    

Jestliže pan Guinness sbírá rekordy světové, proč ty bys nemohl začít shromažďovat svoje rekordy osobní ? To 
by mohla být za pár let také docela zajímavá knížka. Škoda, že jsem na to nepřišel dříve, ale  ty máš ještě š
anci. Nejen zkoušet  své  % Ú  na cizích rekordech, ale tvořit rekordy vlastní např.: 

nejvíce km ušlých  za den, 
nejvyšší denní převýšení,  
nejvyšší dosažený vrchol,
nejdelší doba pod vodou, 
nejvíce km ujetých na kole/den,  

Vymyslel jsem takovouto tabulku, kterou jsem  naplnil několika  vzpomínkovými příklady.

Datum Akce/disciplína výkon %Ú z rekordu

1945 100m: 13,5 sec 72,44 (9,78sec)

1945 skok do výšky: 145 cm 59,18 ( 245 cm)

1947 bivak 23 hod na trianglu Velká Deštná 1015 m

1968 denní přesun autem 750 km (Jugoslávie)

1980 denní převýšení (Pirin): 1625 m / 23 kg batoh

1980 bivak na vrcholu Vichrenu 2915 m

1982
10,5 kg potravin na 21 expedičních dní 
(Skandinavie)

1982 dosažení nejsevernějšího bodu: 69 stupeň sev.šířky

1993 Šumava 30 km / 22 kg batoh

13.8.2003 nejvyšší výška  lanovkou Aiguille du Midi  3842 m
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14.8.2003 nejvyšší výška dosažená zubačkou  Gornergrat 3089 m

15.8.2003 nejvyšší nádraží v Evropě Jungfraujoch 3454 m

Zisk svemů: za každý zapsaný rekord:  1 S  

 

RČ Aktivita S Max.Zisk:S

V0602-4-D-(4) DENÍK  ?S

    

Deník je vlastně nejvyšší formou  naší dokumentace  a jak známo může být samostatným 
literárním útvarem, který má nárok  i na knižní vydání. Na trhu je řada takových děl a známe 
je i ze skautské literatury.

V deníku, aby byl zajímavý, musí o něco jít. Nelze psát deník v situaci, kdy se nic neděje 
jako popis triviálních a opakujících se dějů (k snídani jsme měli…., k obědu byl…., pak jsem 
šel do školy…….atd) a jenom proto, že sám název vyvolává pocit, že je nutno jej psát každý 
den. Deník lze ovšem psát, i když se sice  nic neděje, ale já popisuji pochody svých myš
lének, duševní rozpoložení, své názory na určité věci  atd.atd. Deník se tak  může stát tvým 
nejmilejším přítelem, kterému svěřuješ  své radosti i strasti, své dojmy i pocity. To platí i 
v situacích kdy jsi součástí nějakého děje, tábora či expedice. Zatím co faktografie 
zachycuje heslovitě chronologii dějů, deník tyto děje  rozvádí, komentuje, barvitě i čtivě líčí.

Není nepodstatné, že na jeho psaní musí být také vhodná nálada.  

A tak by bylo vynikající vytvořit z faktografie, Expedu (kde zejména soustřeďujeme 
fotografie, obrázky, mapky,) a z deníku  trochu jednotný ( třeba i formátově ) dokumentační 
systém, který by se dlouhodobě dodržoval a vytvořil tak po čase vrcholně zajímavý 
dokument našeho života. Jeho zajímavost by byla povýšena všemi tabulkami, které vedeme 
v rámci naší Cesty k vrcholu  a kterých už je také požehnaně. Ze svých zkušeností mohu ř
íci, že z dlouhodobého horizontu  není podstatné, když třeba z důvodů časových, 
dokumentace některých akcí úplně vypadne. Musíme se smířit s tím, že se prostě nedá vš
echno stihnout a že i torza mohou patřit  k uměleckým dílům.

Tradiční  představa deníku je ohmataný sešit, do kterého píšeme a kreslíme vše, co jsme za
žili. Ale technika tohle všechno posunula o kus dál. Tak  já jsem třeba na roverské expedici 
Parsu v roce 1993 začal používat s výhodou páskového diktafonu  a byl jsem pak nesmírně 
pyšný, když jsem se dočetl, že Messner namlouval své bezprostřední dojmy  při jednom 
z výstupů na osmitisícovku do diktafonu. Pozdějším přepsáním tohoto záznamu vznikl 
naprosto sugestivní text. Páskové diktafony dnes již nahradili digitální typu MP3 s obrovskou 
kapacitou paměti, takže dnešní podoba deníku může být nejen textová  na papíře, ale i 
zvuková v digitální formě.

Tvůj zisk S: za každou stránku A4 nebo 2 stránky A5 nebo 4 stránky A6 si započítej  5 S.

V případě, že tvůj deník  bude mít již podobu CD nebo DVD, použij pro něj  hodnocení 
popsané v úkolu  V0505 - 2
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RČ Aktivita S Max.Zisk:S

V0602-5-D-(1, 3, 4) HŘEBENOVKY (pro pokročilé)  ?S

    

Tento úkol navazuje bezprostředně na úkol Tisícovky (V0304-2), který v rámci porozumění 
tomuto úkolu je třeba si znovu přečíst. Přehled o aktivitách společnosti Tisícovky s.r.o. ve 
prospěch turistiky po tisícimetrových vrcholech  České republiky je na : www.tisicovky.cz

V současnosti  jsou k disposici (i přes internet) publikace: 

Průvodce po tisícimetrových vrcholech České republiky (460 str. / 395 Kč), 
Přehledná mapa tisícimetrových vrcholů České republiky( 89 Kč), 
Výlety po tisícimetrových vrcholech  České republiky I ( 170 str. barevné fotografie/ 
199 Kč), 
Pexeso :Tisícimetrové vrcholy ( 2x32 obrázků/ 49 Kč.). 

Na uvedených webových stránkách je možné se přihlásit do Klubu tisícovkářů, nebo 
zaregistrovat své výstupy podobně jako to děláme i my na osmitisícovkách. V současnosti je 
zaregistrováno celkem 88 dobyvatelů tisícovek z nichž první již dosáhl 314 hlavních( z 392) 
 a 127 vedlejších ( ze 171 ) vrcholů , posledních pět má po jednom vrcholu, takže tady je  š
ance i pro nás.

Hřebenovka je horská nebo vysokohorská trasa či túra minimálně mezi dvěma vrcholy, která 
je charakterizována výstupem k vrcholu, sestupem do sedla  nebo do údolí a následným 
výstupem, takže tímto způsobem musíme překonávat daleko větší převýšení než v případě 
výstupu k jednou vrcholu.

Příkladem může být itinerář pro hřebenovku v Orlických horách z knihy Výlety:

Z Luisina údolí (885 m) je na nejvyšší bod hřebenovky, Velkou Deštnou (1115 m)  230 m co
ž odpovídá  podle našich pravidel dennímu převýšení..Při absolvování celé hřebenovky se š
esti tisícimetrovými vrcholy  však  skutečné celkové převýšení na dané trase  činí  800 m 
,jak vyplývá z uvedené publikace „ Výlety …… “, která  obsahuje z hlediska kilometráže a př
evýšení podrobné, pro nás vzorové itineráře,  lze zdarma získat na e-mailové adrese: 
tisícovky@tisícovky.cz  na základě napsání hesla „itineráře“ do předmětu zprávy. Je tedy 
evidentní, že při použití  podrobného   výškového itineráře lze při absolvování hřebenovky 
tímto způsobem, dosáhnout daleko vyššího, skutečnosti odpovídajícího, převýšení .Tvůj 
úkol: 

1. přečíst text úkolu V0304-2, jehož všechna ustanovení jsou platná
2. podívat se na internetu na www.tisícovky.cz  ( 2 S)
3. opatřit nebo si v knihovně vypůjčit některou z výše uvedených publikací ( 10 S)
4. objednat si zdarma  kompletní itineráře 16 prvních výletů po tisícimetrových 

vrcholech na e-mailu: tisícovky@tisícovky.cz  ( 10 S)
5. absolvovat některý z popsaných výletů  při použití nového způsobu počítání převýš

ení.
6. sestavit podle mapy itinerář tebou vybrané hřebenovky podle výše uvedeného 

vzoru.
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Za každý itinerář hřebenovky,  obsahující kilometráž i převýšení získáváš  10 S

RČ Aktivita S Max.Zisk:S

V0602-6-D-(2, 3, 4) SCHOLA - HELP (inspirace Kytičky)  ?S

V Kytičtině oddíle přišli na to, že pro někoho je někdy důležitější než pochopit, jak se váže n
ějaký uzel, je pochopit  ze školního učiva to či ono, či pomoc zorganizovat učení na přijímací 
zkoušky. Vždyť nám by mělo jít o pomoc i v těchto věcech!!!

Zdá se, že věnovat druhému v tomto směru svůj čas v době, kdy každý tvrdí „že nemá čas“ 
patří k vrcholným dobrým činům, které by samozřejmě měli ocenit ti, kterým je určena, ale 
také ostatní by v tom měli spatřovat inspiraci pro sebe. Protože i na osmitisícovkách je ž
ivotně důležité chovat se humánně, činí zisk za hodinu pomoci 10 S.

L0602  - 46. únorová listárna

Je únor 2006 – měsíc konání Zimní olympiády v italském Turínu. Celý svět sleduje 
v televizi špičkové výkony v desítkách zimních sportů, fandí svým šampionům a  ovzduší je 
nabito rekordy olympijskými, světovými i národními. Nejlepší sportovci jsou na výsluní svě
tového zájmu, zájmu  svých národů, svých fanoušků. Fotografie olympioniků a rozhovory 
s nimi plní stránky novin a časopisů. To je zajisté obrovská motivace pro podání  špič
kového výkonu.

Neměli jsme se dát na špičkový sport místo na skautování ???

Zatím co špičkoví sportovci se musí velice úzce specializovat na svůj sport, dosáhnout 
mistrovství v každém pohybu, špičkoví skauti jako univerzalisté absolvují mnohem pestřejší 
program,  na základě něhož by měli obstát v nesrovnatelně větším počtu situací, včetně  tě
ch sportovních, ovšem v nichž samozřejmě chybí ona mediálně magická předpona „nej“, 
která je pro popularitu vždycky rozhodující.

Vzpomínám jak před mnoha léty, ještě za totality jsme se na naší běžkařské výpravě po 
Krkonoších  s naším zamaskovaným skautským oddílem zastavili na občerstvení na Luční 
boudě, kde právě probíhalo soustředění atletů. Dali jsme se tehdy do rozhovoru s jedním 
našim známým pardubickým trenérem o tom, že my, na rozdíl od specializovaných 
sportovců v zimě lyžujeme, na zamrzlém rybníce hrajeme hokej, na jaře, v létě a na podzim 
 běháme orienťáky, plaveme, turistujeme,  táboříme a hrajeme v přírodě hry. On tehdy na 
to reagoval:

“ … a víte, že to není vůbec špatné ?“ a začal znechuceně vykládat, jak se ve sportu zač
ínají používat dopingové prostředky, v čemž tenkrát vynikali tehdejší sportovci NDR, kteří 
díky tomu vyhrávali všechno možné. Z jeho slov vyplývalo, že moderní sport je už o něčem 
jiném, než o radosti z pohybu. Mnohé od těch dob se sice změnilo, ale jedno je jisté, že toti
ž ve špičkovém sportu se „točí“ ohromné peníze a s tím právě souvisí snaha dosáhnout 
maxima i za cenu celé řady zdravotních rizik, takže odborníci se shodují v tom, že špičkový 
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sport na rozdíl od sportu rekreačního už zdaleka není  spolehlivou cestou ke zdraví.

Zajímavé pozorování popsal  také náš známý polárník a specialista na problematiku přežití 
Jaroslav Pavlíček, když  na své polární základně na ostrově Nelson zjistil, že větší  zátěž 
unesli  v Antarktidě lidé, kteří prošli oddíly s programem častého pobytu  v přírodním prostř
edí, v porovnání se špičkovými sportovci, zvyklými na perfektní a  dokonale vybavené 
tréningové zázemí.

Jak vypadá život špičkového sportovce po ukončení jeho závodnické kariéry? Řada 
sportovců v rozhovorech na tuto otázku odpovídá „ ….to se teprve uvidí… “, řada jich stihá 
sport i studium, řada chce ve svém sportu pokračovat v roli trenérů, jiní chtějí dostudovat 
nebo zahájit normální občanské povolání. Ale všichni si  ze sportu  do života jako velké 
plus  odnášejí  schopnost tvrdě pracovat na dosažení  vytčeného cíle a v tom spočívá 
obrovská inspirace  všech  špičkových sportovců a olympioniků  pro nás skauty.

Zatímco vrcholným obdobím života sportovce je spíše mládí, dosahují špičkoví skauti 
svého vrcholného období ve věku pozdějším, jak o tom svědčí vyznání řady veřejně 
známých osobností, kteří oceňují vklad skautingu do svého života jako např.:

politici: Havel, Burešová, Mejstřík, Bém, Šedivý, Bursík,

vědci: Zahradník, Illnerová, Pačes (všichni tři předsedové Akademie věd), Charvát, 
Fanderlík, Grygar, Palouš, Smetánka
psychologové: Říčan, Břicháček, socioložka: Šiklová,
spisovatelé: Štorch, Nepil, Zapletal, Stránský, Borská, Šmíd,
režiséři: Mencl, Filip, Forman, Kotek, Pojar,
filosofové: Sokol, Kohák,
dirigenti: Klemens, Pešek,

herci: Brzobohatý, Vyskočil, Kačer, Geislerová, Dufek, Jirásková, Holubová, Šimek,

zpěváci: Tichota, Suchý, Daněk, Navarová, Martinová,

novináři: Černý, Tabery, 
vrcholoví právníci: Gürtler, Cepl, biskup: Lobkowitz,

předseda etického fóra: Šolc
výtvarníci: Preclík, Thoma, Sitenský, Kristofori, Klíma,

architekti: Vávra, Řepa,
sportovci: Nežerka (Everest), Trkal, Felix, Brzák, bratři Zábrodští……….
a mnoho dalších 

Pocit, že  skauti v oblasti  motivace  pro špičkovou všestrannost oproti  sportovcům mají př
ece jen  co dohánět, mě vedl k tomu, že jsem začal psát Cestu k vrcholu, jako jakýsi návod 
pro všestrannou „práci na sobě“, kde motivací je pouze a jen „vrcholový pocit“, jako jediná, 
v podstatě psychologická odměna. Úměrně této odměně, kde se záměrně „netočí“ velké, 
ani malé peníze nebo věcné ceny, je počet těch, kteří dosáhli vrcholu relativně malý, ale o 
to je účast v Klubu 8000, kde je v současnosti  pouze  16 členů, cennější a prestižnější. Vž
dyť oni dosáhli vrcholu většinou bez koučů, bez realizačních týmů, pouze na základě 
vlastního rozhodnutí a vlastní vůle dosáhnout vrcholu.

Teď by měl zaznít obrovský potlesk naplněných tribun v nějaké hale, kde se  koná 
Olympiáda Univerzalistů – ale nezazní. A právě v tomto  ohledu  to mají  účastníci Cesty 
k vrcholu  těžší, než špičkoví sportovci. Ale věz, že i pro vítězné sportovce má větší cenu 
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než všechny materiální výhody, včetně zlaté medaile, ono vědomí: “dokázal jsem to!“ Ale 
toto vědomí  získáš na zaslouženém vrcholu i ty.

Abys mohl porovnat svoji fyzickou zdatnost se všemi špičkovými sportovci, vznikl 
v lednových vrcholech systém, který ti umožní  zjistit jak jsi úspěšný v porovnání s těmi 
nejlepšími sportovci. Nezajímá tě zjistit jestli jsi třiceti, šedesáti nebo  dokonce 
víceprocentní oproti sportovní špičce, oproti rekordu ? Vedle zimních a halových sportů 
z lednových úkolů ti dnes nabízím odzkoušet rekordy plavecké, ale obecně  rekordy 
jakékoliv,  včetně rekordů, svým způsobem recesních. Otvírá se ti tak obrovská zásobárna 
programových možností jak sólo pro tebe osobně, tak i  jako program pro družinu oddíl 
nebo tábor. A vše lze jednoduše přepočítávat na svemy  do tvé Cesty k vrcholu. Dej se do 
toho a začni evidovat svoje rekordy, postupně je překonávat  a stoupat  pomocí nich na své 
 osmitisícovky.

Mnoho úspěchů  ti  v tomto směru  přeje

                                                                           Kyb
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