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Přehled:

RČ Aktivita S Max.Zisk:S

V0702–1–D–(2,4)  CESTA KOLEM SVĚTA  57 988S

V0702–2–D–(2)  FINANČNÍ DENÍK (ESSY)  40S/mě
sic

V0702–3–D–(1) ORIETANČNÍ BĚH (OB)  140+? S

V0702–4–D–(2,4)  OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ  254 S

V0702–5–D–(2,3)  EX80/11: KOMUNIKACE  400 S

V0703–6-J–(2,3)  EX80/12  POHYB V CIZINĚ  400 S

Zadání úkolů

RČ Aktivita S Max.Zisk:S

V0702–1–D–(2,4)  CESTA KOLEM SVĚTA  57 988S

    

 Nedávno jsme s kamarády zajeli do blízkých Břehů u Přelouče, kde měli přednášku a datashow 
Lucie Kovaříková a Michal Jon o své tříleté cestě na kole kolem světa. Vybavila se přednáška Víti 
Dostála, který byl prvním Čechem, který  sólo objel zeměkouli za dva roky a associace pokrač
ovaly Messnerem, který po dosažení všech osmitisícovek si naplánoval a posléze zrealizoval „
trasu horizontální „– přechod Antarktidy. A také se znovu vybavil inspirativní námět  Mgr.Ď
oubalíka- Ďouby: počítat si naběhané kilometry s cílem oběhnout symbolicky zeměkouli. Na 
základě této myšlenky vznikla v září 2004 (viz listárna) naše CESTA KOLEM SVĚTA, jako šance 
pro všechny ty, kteří nejsou právě profesionálními cestovateli nebo dobrodruhy: vlastními silami 
(pěšky, během, během na lyžích, plaváním, plavbou na lodi vlastními silami, na kole,) postupně 
zapomenutá, kterou oživila nedávným dotazem Myška/58. A já si uvědomil, že tento zajímavý 
úkol vyšuměl možná proto, že se nestal úkolem standardním, na který lze padnout v abecedním 
seznamu úkolů. Takže nyní shrnu všechny podmínky tohoto úkolu s tím, že se ho třeba, přece jen 
někdo zúčastní:

1. Počítáme všechny kilometry které jsme absolvovali vlastními silami: chůzí, během, během 
na běžkách, jízdou na bicyklu, plaváním, jízdou na lodi s ručním pohonem.

2. Základem je tabulka s následujícími kolonkami: datum, místo, kilometry dosažené 
jednotlivými  způsoby pohybu. Čas od času lze provést součty pro jednotlivé způsoby př
esunu. Nehraje roli, že kilometry ujeté na kole jsou snadnější než ty, dosažené plaváním. 
Abychom se ze všech těch tabulek a počítání svemů nezbláznili (nezapomeňte, že si každý 
úkoly vybírá a touto vlastní volbou vytváří svou osobnost, takže nelze Cestu k vrcholu 
chápat jako povinnost plnit všechny úkoly), bude se Cesta kolem světa  započítávat do 
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Cesty k vrcholu prémiově tj.až po dosažení určitého sumárního počtu kilometrů. Zde je 
také třeba zmínit, že když někdy něco zapomenu napsat  do tabulek, tak se nestala žádná 
katastrofa, příště to zapíši a vše pokračuje bez problémů.
Prémie se samozřejmě zvyšují se stoupajícím sumárním počtem dosažených kilometrů, při 
čemž jsme učinili správný – nesprávný (?) odhad, že cesta kolem světa bude číselně  
ekvivalentní 7 průměrným osmitisícovkám (8284m) tj.57988 km 

3. Prémie po dosažení  

  2 000 km        činí prémie      1000 S
10 000 km         činí prémie     2000 S
20 000 km         činí prémie     4000 S
30 000 km         činí prémie     8000 S
40 000 km         činí prémie   16000 S
57 988 km         činí prémie   26988 S
------------------------------------------------------------------------
                      celkem        57988  S = 7 osmtisícovek

A jak pak by tedy v našem hodnocení dopadl Víťa Dostál a Lucie s Michalem?
Víťa najel při své Cestě kolem světa  v roce 1994 –97 na 60 000 km, když před tím to 
bylo 

na trase Los Angeles - New York (1990): 7 500 km a 
na trase Darwin – Mellbourne( 1992): 6000 km.
Vsoučasnosti jede Víťa sólově expedici „Panamericana“ (odletěl v červenci 2006) po 
silnici, spojující celý americký kontinent z Anchorage na Aljašce až do patagonského 
městečka Ushuaia, což představuje 25 000 km.

Takže Víťa má na svém kontě 60 000 km + 7 500 km + 6 000 km = 73 500km a až 
někdy  v březnu 2007 dorazí do Ushuaie bude to 98 500 km, což v přepočtu na 
osmitisícovky je téměř 12 osmitisícovek.

Michal s Lucií ujeli kolem světa 68 175 km a když se započítají jejich předchozí cesty tak 
společně ujeli  v letech 1994 – 2005 celkem 89 797 km. Když k tomu připočteme jejich lo
ňskou tříměsiční cykloexpedici :“ Národní parky severní Ameriky 2006“, kde ujeli  6 000 
km pak i jejich bilance bude činit 95 797 km, a představuje rovněž téměř 12 osmitisícovek

Nedostáváš chuť začít zapisovat své kilometry? Dosud totiž nikdo nepočítal své kilometry , 
absolvované různými způsoby. Představ si  po mnoha letech svoji tabulku, kde by třeba 
bylo: nachozeno 15 000 km, naběháno:4 000 km, na běžkách ujeto 10 000 km , uplaváno 
1 000 km, na lodi odpádlováno 3 000 km, na bicyklu našlapáno 27 988 km. Takovouto 
tabulkou se dosud nemůže nikdo pochlubit – nechceš to zkusit, vydržet a být první? Nedě
lej si iluze, že vás budou mraky.

RČ Aktivita S Max.Zisk:S

V0702–2–D–(2)  FINANČNÍ DENÍK (ESSY)  40S/měsic

    

 Essy z Havlíčkova Brodu, přišla s nápadem, který okoukla u své starší sestry, která žila 6 roků v 
Německu a který se jí tam osvědčil.
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„Finanční deník funguje úplně dokonale jak na dospělé, tak na děti. Udělej si tabulku do malého 
sešitu s kolonkami: datum, co, za kolik, poznámka. Jde o to zaznamenávat každou drobnost, 
kterou jsi koupila (i lízátko za korunu) a na konci měsíce vyhodnotit to, co bylo opravdu nutné a 
co zbytečné. To zbytečné zvýrazni červeným zvýrazňovačem, to nutné zeleně, pochyby zůstávají 
nevybarvené.

Z druhé strany sešitu zapisuj kolik korun a za co jsi dostala, získala v kolonkách: datum, od 
koho, za co, poznámka a na konci měsíce  si udělej bilanci zbytečně a užitečně utracených peněz.

Kybův komentář: podívej se na úkol ekologické chování (V0611 – 3) a zjistíš, že zbytečné 
utrácení peněz vlastně představuje neekologické chování. Ovšem cílem není hromadit peníze, ale 
používat jich rozumně na potřeby, které mají smysl. Při tom je třeba vědět, že máš-li nějaký 
rozumný, ale finančně náročný cíl, můžeš ho vždycky, při soustředěné koncentraci na něj, třeba i 
za několik let, dosáhnout. A právě realizace takových cílů vyžaduje likvidovat útraty za prkotiny a 
zbytečnosti 

A jak budeme  úkol hodnotit?  Uděláme z toho něco jako zápas mezi položkami zelenými a č
ervenými: Tvůj měsíční zisk v případě, že finanční deník bude výhradně zelený (100 %) bude 40 
S/měsíc. Abychom  se nutili omezovat červené řádky, bude ztráta  za každých 10 %  progresivní 
tj.  nikoliv 4 S, ale 8 S. Takže příklad: z celkem utracených 1570 Kč bylo 321 Kč zbytečných, tedy 
červených. 321 Kč = 20,4 % (zaokrouhlujeme na celá %), takže měsíční  zisk  činí  100- 20% = 
40 – 16 S  = 24  S.

 

RČ Aktivita S Max.Zisk:S

V0702–3–D–(1) ORIETANČNÍ BĚH (OB)  140+? S

    

 Orientační běh je sportem, který by měl být nám skautům nejbližší, protože orientace i 
sportování v přírodě je organickou součástí skautingu. Co bys mohl udělat pro to, aby ses tomuto 
sportu začal věnovat ty osobně a ještě lépe, abyste jej začali společně provozovat v družině, 
oddílu nebo na táboře? 

Tvoje úkoly:

1. vyhledej na internetu oficiální stránky  Českého svazu orientačního běhu: www.orientacnibě
h.cz/csob/cojeob.php nebo přes  vyhledávač Google: orientační běh a dobře je prostuduj. 
Stránky jsou velice dobře zpracovány takže zde najdeš odpovědi na všechny své otázky: co 
to je OB, jak začít, kam se obrátit, jaké druhy OB existují, jakou potřebuješ výzbroj a 
výstroj atd. Za pročtení si zapiš  10 S

2. Vyhledej nejbližší knihovnu (www.knihovna.cz) a zjisti tituly které by tě o OB poučily. Může 
mezi nimi být např. knížka:Hnízdil, Kirchner : Orientační sporty, Praha Grada 2005. Za přeč
tení knížky , vedle klasického bodování za četbu si připiš prémii: 20 S.

3. Zjisti,zda v tvé obci neexistuje oddíl orientačního běhu a navaž s ním kontakt. Dozvíš se o 
orientačních mapách v nejbližším okolí, které bys mohl získat nebo koupit, kdy a kde oddíl 
pořádá tréninky, či závody, kterých by ses ty nebo celá družina, či oddíl mohli zúčastnit. 
Také by možná byla příležitost naučit se mapovat – vyrábět orientační mapy.Můžete se tak 
zúčastnit hodnotného programu, který někdo pro vás připraví. Za tyto kontakty si připiš 30 
S

4. Další cesta k orientačnímu sportu vede získáním mapy vybraného prostoru ( např. 
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budoucího tábořiště, nebo blízkého okolí klubovny) v měřítku např. 1: 10 000. Tohoto způ
sobu jsme kdysi využili pro náš tábor v Posázaví. Mapu jsme opatřili rastrem po jednom 
centimetru a označením sloupců nahoře písmeny abecedy a řádky číslicemi po straně. Pak 
každý čtvereček, který představoval plochu 100 x 100 m byl označen kódem typu:5C, 7A, 
8D……., který jednoznačně určoval čtverec ve kterém bylo třeba hledat kontrolu.

Černobíle zkopírovanou mapu měl každý a tak bylo dokonce možné, že družiny vzájemně 
pro sebe připravovaly stejným počtem kontrol vybavené trasy a učily se nejen trasu OB 
probíhat, ale také ji připravovat.

Odkaz na prodejny těchto map včetně jejich mailových adres, umožňujících objednávky 
map najdeš na webu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního: www.cuzk.cz. Mapa 
v měřítku 1: 5000 stojí 60 Kč. všechny ostatní ( 1: 10, 1:25, 1:50 , 1:100 , 1:200 tisíc) 
stojí 50Kč/mapu. Za opatření vhodné mapy vybraného prostoru a její opatření rastrem 
(rastr dělej až na kopii, dnes možná i barevné: A4/10-15 Kč) si připiš 30 S 

5.  Připrav ty sám nebo v partě orientační závod pro družinu oddíl, středisko a připiš si (v př
ípadě kolektivní přípravy příslušný podíl) 50 S + 1 S/ účastníka

 

RČ Aktivita S Max.Zisk:S

V0702–4–D–(2,4)  OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ  254 S

    

Poměrně nový výraz pro výbavu  „za dveře“, tedy ven, což jsou sice věci starodávné, ale dnes 
podléhající velice intensivnímu vývoji. s čímž jde ruku v ruce i zdražování.

Protože „outdoor“ tedy příroda, je nadherným areálem pro spoustu činností, k jehož objevu, jak 
známo, již před 100 lety, výrazně přispěli i skauti, stojí za to ušetřit pár peněz na nesmyslech 
(viz finanční deník) a věnovat je právě této výbavě jako dobré investici. Proč ?

1. outdoorové vybavení je univerzální a použitelné dlouhodobě
2. může se stát základem budoucího vybavení rodinného a sloužit v budoucím rodinném 

skautingu
3. je základem pro zdravý životní  styl, založený na pohybu, odolnosti a vytrvalosti v př

irozeném přírodním prostředí a v kolektivu podobně zaměřených
4. umožňuje emotivní prožívání života v přírodním prostředí, poskytujícím všestranné 

inspirace: filosofické, umělecké, výtvarné, hudební i technické.
5. umožňuje  regeneraci lidských sil a energie, vyčerpávaných složitou a náročnou civilizací

Pokusil jsem se udělat seznam vybavení, pro skautský životní styl „příroďáka“, pro něhož je př
íroda druhým domovem a kde základní heslem je: co nemám – to nepotřebuji.

Tento seznam, který jsem sestavil na základě svých osobních, ale i vyčtených zkušeností, si neč
iní nárok na úplnost, a jeho cílem by měla být inspirace pro rozumnou a účelnou skautskou 
vybavenost do přírody s tím, že se kupuje pouze to, co se bude opravdu často využívat. (viz 
ekologické chování). 

To platí např. pro batoh nebo spacák, ale pro kanoi to už může být sporné v situaci, kdy na vodu 
jedu jednou za dva roky. Navíc mám problém s uskladněním. Když jsme byli s rovery v roce 1993 
na Šumavě, vypůjčili jsme si na Soumarském mostě na horní Vltavě kanoi za denní poplatek tuš



56. CESTA K VRCHOLU Únor 2007 5 / 11 

D:\Dokumenty\My Site\Skunipa1\vrcholy\vrcholy_ukoly\v0702.htm 4.3.2007 / 7:18 

ím 180 Kč, což při třech lidech na palubě činilo 60Kč na jednoho. Vynikající zážitek z plavby bez 
starostí s kupováním, skladováním a dopravou lodi. V podstatě každá součást umožňuje určitou č
innost a protože u skauta se předpokládá aktivita, která dokáže do činnosti strhnout ostatní, můž
e mít toto vybavení  svým způsobem i společenský význam. Stoupající životní úroveň vede k 
tomu, že to, co bylo dříve majetkem oddílovým, společným, stává se dnes často majetkem 
osobním (stany, sportovní vybavení apod.). Domnívám se, že skautské outdoorové vybavení, 
získávané postupně, celoživotně a na základě skutečné potřeby a ekonomické rozvahy je dobrá a 
smysluplná investice na rozdíl od financování aktivit a potřeb spíše sporných. Nezanedbatelným 
hlediskem je stále se rozšiřující možnost určité vybavení si vypůjčit, což  při rozšiřujícím se 
sortimentu  outdoorových a sportovních aktivit představuje ekonomickou třeba i jen jednorázově 
si je vyzkoušet.. 

Pro sledování vývoje outdoorového vybavení i pro optimalizaci nákupu je vynikající pomůckou  př
edevším Malý průvodce světem outdooru, který vydává Outdoor media s.r.o. a který lze při 
velice hodnotném a nabitém obsahu zakoupit za 69 Kč, ve specializovaných outdoorových 
prodejnách. Jsou však i další specializované časopisy a prospektový materiál.jednotlivých firem.a 
také veletrhy. Veletržní přehled sortimentu pak představuje  jarní a podzimní veletrh  
SportPrague, pořádaný pravidelně v Praze. Na internetové adrese: www.svetoutdooru.cz  lze 
sledovat testy jednotlivých výrobků i aktuální informace.

A tady je ten seznam:

1. Po svých

1. přístřeší: stan expediční pro 2 osoby, 2 vchody,  stan- 1 kg pro jednoho nouzově dva, 
plachta (3 x 4 m – 960 g), polyetylenový rukáv 3 m,váha: 500g,                    

2. transport bagáže: expediční batoh 60 a více l, městský  baťúžek (  cca 20l), silonovýý    
baťůžek (10 l / 160 g velmi se osvědčil!), krosna, kabela na kolečkách, gumicuky

3. spaní: zimní spacák, letní univerzální a variabilní spacákový komplet ( 570 g): 
superlehký  spacák 120g (V0306-3) + hliníková folie 50 g + flísová deka 
400g  karimatka,  samonafukovačka, 

4. oblečení:

a. vrstva termoprádlo (nátělník, triko s krátkým a dlouhým rukávem kalhoty 
krátké, dlouhé, termoponožky

b. vrstva: parádičky: trička, košile, halenky, mikyny, trojdílné kalhoty (krať
asy, golfky, dlouhé kalhoty), trekové kalhoty, vesta s kapsami, 

c. vrstva: drtič mrazu: různě tlusté flísové materiály
d. vrstva: větrovka (v miniaturním balíčku), softshellová bunda zastane 3.a 

4.vrstvu (spojuje tepelnou a protivětrnou ochranu s určitou nepromokavostí 
a mechanickou odolností 

e. vrstva: nepropro: umí zadržet vodu a dýchá:nahrazuje 4. a 6.vrstvu
f. vrstva: pláštěnka, absolutně nepromokavá, ale neprodyšná  s výhodou pon

čo s hrbem pro batoh, deštník
g. vrstva: zimní oblečení: péřovka, zimní kalhoty 

5. obuv: turistické sandály, oudorové boty , trekingové polobotky, botasky, pohorky, 
zimní pohorky, skelety pro extrém, návleky, sportovní boty

6. doplňková výzbroj: teleskopické hůlky, buzola, krokoměr, mapoměr,GPS, turistický 
atlas Česko,závěsná kapsa na doklady a peníze na krk, IPZ, KPZ, BPZ, lékárnička, 
zavírací nůž, multifunkční nůž, drátěná pila, dalekohled

7. vaření: ešus, vařiče (plynový, na pevný líh, na kapalný líh, benzinový, dřívkáč, hrneč
ek, příbor, plastové nádobí , nerez termoska, PET lahev na vodu 

8. svícení: čelovka, svítilna  s velkým dosahem a životností na bázi 
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LED (www.acron.cz),
9. hory a lezení: (cepín, mačky, horolezecký úvazek, horolezecké karabiny, Šňura na 

prusíky, dynamické lano, přilba, na ferraty: sedací a prsní úvazek, tlumič pádu)

 2.  Na kole

1. kola:                 silniční, horské,trekingové (optimální pro cykloturistiku)
2. cyklodoplňky:      nosiče, brašny,cyclocomputer, nářadí,
3. cyklooblečení:     cyklopřilba, cyklistický dres, rukavice

3. Na vodě

1. lodě:                    kanoe(laminát, plast), kajak, skládací kajak, nafukovací  lodě: 
                                               :raft, kanoe, kajak, pádla

2. vodácká výbava:     plovací vesta, helma,, lodní pytel, vodotěsný barel, oblečení, 
neoprén

4.   Digitálně podporovaný outdoor (DPO)

I do oblasti outdooru proniká stále více moderní digitální technika, což řadě lidí, utíkajících 
z civilizace do přírody zregenerovat své síly, vyloženě vadí. Většina však  je takových, kteří něco 
akceptují, něco nikoliv. Faktem je, že postupující miniaturisace je v souladu s potřebami 
outdooru, protože v malém objemu při  malé váze je v digitálních přístrojích uložena obrovská 
funkčnost. Základním nedostatkem je ovšem zásadní závislost na externí elektrické energii, která 
krátkodobě je řešena batariemi a nabíječkami, dlouhodobě v odlehlých končinách je zatím 
problémem, řešitelným snad solárními nabíječkami nebo v budoucnu využitím vojenského 
výzkumu v oblasti polní energetiky. Naznačená funkčnost zasahuje do všech oblastí, z nichž v 
outdooru jsou využitelné zejména záležitosti bezpečnostní. Jejichž důležitost vzhledem k novým 
rizikům stoupá. Dále komunikační, informační a v neposlední řadě i zábavní nebo vzdělávací pro 
„mrtvý" čas způsobený např. dlouhodobým zhoršením počasí nebo k eliminaci ponorkové nemoci 
(alergie na dlouhodobě neměnnou společnost). Udělal jsem si (tak trochu i sám pro sebe) př
ehled těchto technických pomůcek a nazval je souborně: digitálně podporovaný outdoor. (DPO) 
Ukazuje se, že základním trendem, založeným především na vývoji voblasti pamětí je integrace 
jednotlivých funkcí do víceúčelových zařízení, což je pro všechny cestovatele sympatická zálež
itost, související s vahou výzbroje. 

Již dnes j sou běžné kombinace:mobilu s fotoaparátem, mobil s možností napojení na internet, 
mobil kombinovaný s GPS, fotoaparát s možností  videosekvence a audiozáznamu. MP3 jako př
ehrávač může být kombinován s rádiem, diktafonem, skladováním digitálních dat, kapesní počítač 
bezdrátově napojený na internet s on line televizním přenosem, bezplatnou možností celosvětové 
komunikace prostřednictvím e-mailu nebo skypováním, hodinky s kontrolou zdravotních funkcí a 
výškoměrem apod.

Kam až půjde spojování funkcí a především za kolik? 

Přehled expedičně zajímavých funkcí:

1. mobil (kontakt mezi účastníky expedice i se základnou (domov))
2. digitální fotoaparát, statická fotografie (základní expediční obrazová dokumentace), 

některé již s  vybavením video i audio 

3. digitální kamera: obrazové sekvence (expediční dokumentace obrazová i zvuková, 
možnost jednotlivých obrázků)
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4. MP3, hlavový set: mikrofon+ reproduktory: záznam zvuku, příjem rozhlasu, 
namlouvání  deníku, rozhovory, zajímavé zvuky, reprodukce hudby a audiopořadů, 
prohlížení fotografií, elektronický tlumočník, konverzační programy vmnoha řečech 
(Viz např.: www.infoa.cz)

5. Internet a jeho připojitelnost na počítač, mobil: nekonečný zásobník informací, včetně 
aktuálních, dostupnost map, předpovědi počasí, on-line televize, on line rozhlasu, 
vzdělávací a zábavné pořady, hry, bezúplatná komunikace mailováním po celém sv
ětě  mailováním a skypováním (přenos hlasu i obrazu).

6. kapesní počítač: klasické funkce počítače, integruje digitální data, ukládá do paměti 
fotky, umožňje připojení na internet,bezdrátový přenos hudby i videa

7. kapesní radiový přijímač (zábavné a vzdělávací pořady VMČ, EPN)
8. kapesní televizor (asi nemístný luxus: informace,vzdělávací pořady, zábava, VMČ, 

EPN)
9. GPS, navigace, určování polohy 

10. lavinový vyhledávač
11. elektronický krokoměr, 
12. elektronický mapoměr,
13. náramkové počítače se spoustou volitelných funkcí:GPS, kompas, výškoměr, 

barometr, plánování a analýza tras, optimalizace tréningu na základě srdeční 
frkvence a rytmu, teploměr, hodinky a stopky, rychlost výstupu a sestupu, 

14. biorezonanční přístroj ovlivňující vysíláním malých energií zdravotní stav
15. obrazovka v brýlích
16. externí velkokapacitní paměť (ukládání  všech digitálních dat, uvolňuje paměti 

záznamových přístrojů)
17. nabíječky baterií včetně solárních jsou klíčové pro nezávislost digitální techniky na 

elektrické síti (převod vojenského výzkumu do civilního sektoru?)

A teď: jak  to bude se svemy? Jednoduše: Jestliže něco zuvedeného seznamu již máš, započítej si 
2 S. Jestliže něco nevlastníš, ale umíš s tím zacházet (byla příležitost, na kurzu jsi se naučil 
zacházet s GPS , raftovat, lézt ferraty, tak si připiš za každou pomůcku 1 S.A to se týká i digitáln
ě podporovaného outdooru.

 

RČ Aktivita S Max.Zisk:S

V0702–5–D–(2,3)  EX80/11: KOMUNIKACE  400 S

    

Komunikační schopnosti patří k velice žádaným vlastnostem v současné civilizaci, protože jsou 
základem pro jakoukoliv a zvláště týmovou spolupráci. Komunikace má několik rovin:

1. prostou lidskou komunikaci zahrnující  např. vstřícnost, toleranci, empatii (vcítění), 
soucítění

2. komunikaci v cizím jazyce, umožňující stále narůstající mezinárodní styky a spolupráci 
ve všech možných rovinách

3. komunikaci pomocí technických prostředků vyžadující, jejich ovládání. Stoupající 
význam této komunikace je založen na tom, že v důsledku rozvoje civilizace stále 
stoupá množství informací, kontaktů, činností, sortimentu zboží, možností trávení 
volného času atd. čímž dochází ke stále větší společenské individualizaci, ve které je 
v důsledku obrovské nabídky různých  možností, stále obtížnější nalezení společného 
zájmu, společné řeči a prosté lidské komunikace, která je nahrazována vznikem 
společenství,  vzniklých na základě individuálních zcela  specifických zájmů v „
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kybernetickém prostoru“ internetu.

Účast v expedici  vyžaduje komunikační schopnosti nejen uvnitř expedičního kolektivu, kde může 
hrozit v důsledku neschopnosti se domluvit, případně ponorkové nemoci (alergie na druhé v dů
sledku dlouhodobého společného soužití) destrukce celé expedice a realizace jejího záměru, ale 
také navenek domluvu v cizím prostředí. Úkoly které jsme vybrali zdosavadního repertoáru př
edstavují trénink komunikačních schopností a za splnění každého úkolu máš vedle klasického ho 
dnocení navíc ještě expediční prémii  20 S.

1. Angličtina na táboře (V0206–12), 

2. Anglický kvíz (V0304-4), 
3. Audioangličtina (V0404–5)
4. Cizí jazyk (V0201–6), 
5. Četba v cizím jazyce (V0310–6),
6. Dobrý den 26x (V0501–6), 
7. Evropské jazyky (V0312–5), 
8. Nepálština (Protom č. 80)
9. Internetové informace (V0601-2),

10. Mailování, (V0611–1)
11. Skypování (V0611–1)
12. Mobil (V0410–5),
13. PPF (V0603–6), 
14. Humanitární pomoc (V0412–2),
15. Průvodcem po vlastní obci (V0206–15),
16. Publikování (V0310–4), , 
17. Redaktor lepíku (V0511–3),

18. Reportér (V0211–1),
19. Skautský gen (V0603–3),
20. Společenský slovník (V0603–5) 
21. Táborová služba (V0306–4), 
22. Tahoun (V0601–1)
23. Vedoucí služby (V0206–6)

 

RČ Aktivita S Max.Zisk:S

V0703–6-J–(2,3)  EX80/12  POHYB V CIZINĚ  400 S 

    

Po roce 1989 se otevřely pro každého z nás hranice do kompletně celého světa, takže dnes je 
pouze otázkou peněz nebo příležitostí navštívit libovolný kout planety. Ať je to naprostá divočina 
nebo vyspělá supercivilizace. Všude tam panují zcela specifické podmínky, které mohou mít 
zásadní vliv na tvůj život či přežití v navštívených lokalitách, o čemž nás dnes a denně přesvědč
ují zprávy z medií.

V cizí zem,i na rozdíl od země domovské, na tebe všude číhá mnoho neznámého: způsoby 
chování, zvyky, nepsaná pravidla, způsoby oblékání, stravování, způsoby komunikace, citlivost na 
určitá slova, výrazy, na názory politické, náboženské, existence terorizmu, nenávisti, etnických 
bojů, ale také zdravotní problémy související s hygienickou úrovní země a rozšířenými nemocemi 
atd., atd.

Při cestování s cestovní kanceláří jsi poněkud chráněn tím, že cestovka  zpravidla je již dobře 
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obeznámena s poměry a své klienty o všech problematických okolnostech informuje, případně se 
jim záměrně vyhýbá. Jsou známy případy, že např. i v Bulharsku jsou individuální turisté př
epadáni za účelem okradení a možná někteří pamatují i historii zmizení turistů, (dokonce snad 
skautů), kteří nenávratně zmizeli v Albánii.

To všechno ovšem neznamená, že by člověk neměl z rodné země vytáhnout za celý život paty. Je 
třeba se však připravit. Jak?

Tvé úkoly:

1. Přečíst příručku : Buď připraven (Břicháček, Cvrček, Dvořáček, Zapletal) Skautské 
prameny, Liberec 1998. Získáváš ke klasické četbě prémii 70 S 

2. V knihovně vypůjč si klasickou knížku : Greenbank: SOS, Jak si zachránit kůži, když       
člověka bez varování něco potrefí, Mladá Fronta ,Praha, 1971 Prémie: 70 S

3. Vypůjč a přečti: Peter Zvagulis: Co vám v cestovní kanceláři neřeknou, První průvodce 
nebezpečným světem, Beletris, Praha 2005 Prémie: 50 S 

4. Pokud se ti nepodaří získat k přečtení výše uvedené knížky, vyhledej v knihovně jiné 3 
vhodné knihy a získáš za přečtení každé  prémii 50 S

5. osobní zkušenost z cizí země na základě alespoň třídenního pobytu. Prémie 50 S.
6. Přečíst text v Expedičních inspiracích o zdravotních rizicích v cizích a exotických zemích. 

Prémie: 20 S 

7. Přečíst text v Expedičních inspiracích: Jak se chránit před nebezpečím a nástrahami, 
Prémie 20 S

8. Přečíst text vExpedičních inspiracích: Desatero přikázání pro osobní bezpečnost. Prémie 
30 S

9. Na internetu vyhledat turistické informace a rizika ve třech zemích. Prémie  3x 50 S 
(Nejjednodušeji pomoci vyhledávače např.Google zadáním klíčových slov: název 
země, turistika, rizika) 

 

56. Únorová listárna 2007

Naše civilizace je civilizací mnoha možností ve všech oborech. Jejich volba ale, bohužel, lidi čím 
dál více rozděluje: každého zajímá něco jiného, každého baví něco jiného a sociologové tomuto 
jevu říkají individualizace společnosti. Jen se podívejte na internet co, všechno, je možné. V 
tomto prostředí se pohybujeme i my s naší Cestou k vrcholu. Známe se většinou jen prostř
ednictvím svých adres se zavináčem. Je to dobře nebo špatně? 

Dobře je to v tom smyslu, že takovou specializovanou činnost jakou je Cestu k vrcholu, lze těž
ko provozovat na jenom místě, protože zájemců v důsledku obrovského množství konkurenč
ních aktivit, ale také nároků na vůli a výdrž je relativně málo a internet umožňuje spojit 
zájemce o tuto aktivitu v podstatě na neomezené ploše: kdyby se chtěl k našemu programu př
ipojit někdo třeba z Austrálie, tak pokud mluví česky je to bez problému možné.

Špatně to je proto, že v důsledku oné, výše zmíněné individualizace, se prosté lidské setkávání, 
kde si lidé vidí vzájemně do očí, stává stále vzácnější, přesto že jde o základní lidskou potřebu.. 

Abychom tento handicap alespoň trochu zmírnili pořádáme už III. Skautex 2007 v Pardubicích. 
Upřimně řečeno jsme váhali, jestli jej uspořádat máme, protože komorní sešlost na 
II.Skautexu  nedávala naději na velkou účast ani letos. Nicméně děvčata z HavlíčkovaBrodu nás 
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svým těšením na III. Skautex povzbudila a také tradiční účastníci z Jílemnic prohlásili, že př
ijedou.

Výslednicí byl tedy závěr uspořádat Skautex bez ohledu na počet účastníků a to v areálu 
rodícího se Skautského domova v Pardubicích, kde bude úplně jedno, kolik lidí přijede na rozdíl 
od našeho loňského táboření pod Kuňkou. III. Skautex se tak může stát naším společným přísp
ěvkem ke stoletému výročí skautingu.

Možná, že pro účastníky bude i zajímavé, jak se takový nový skautský domov rodí, jaké jsou 
projekty i ambice.

Další výhodou bude pro nás i možnost využití boulder stěny, jak ji někteří znají z I.Skautexu, 
protože ta je již stabilně instalována právě ve Skautském domově.

Termín pro III.Skautex jsme zvolili odvážně: na třídenní víkend 28 -30. září 2007 s vědomím, ž
e musíme nabídnout konkurenceschopný program, aby se vyplatilo do Pardubic přijet.

Samozřejmě pokračujeme v tradici expedičního táboření: spaní pod vlastním stanem a 
stravování ve vlastní režii.

Jak tedy bude vypadat program III. Skautexu ?

27. 9  čtvrtek: příjezd, zatáboření, seznámení se Skautským domovem, netradiční táboráček

28. 9  pátek:   

8.30 trénink na boulder stěně
cesta do základního tábora pod Everestem, průchod pralesním územím s použitím 
orientační mapy, překážky a řešení  
příprava oběda v base campu
výstup na :vrchol, tentokrát až do věže
sestup ke známé Perníkové chaloupce pod Kuňkou a účast na Svatováclavské 
perníkové tlačenici (kde si každý může vytlačit svůj originální perníček)
cesta do Pardubic po navigaci Labe
procházkou slavnostními, večerními Pardubicemi  a podle Chrudimky do Skautského 
domova
večeře
netradiční táborák spojený se zatím nepotvrzeným Kuldiným koncertem a dalšími 
programy účastníků

29.9. sobota:   

8.30 vernisáž fotovýstavy  účastníků (podmínky vyplynou z jednoho budoucího 
úkolu)
9 – 12 Rekordyáda, soutěže bez ohledu na věk a pohlaví..Doufáme, že se podaří 
vytvořit program pro průběžné počítačové on line vyhodnocování pořadí, promítané 
průběžně dataprojektorem na projekční plochu
12 – 13 příprava oběda
13 – 16.30 prohlídka Pardubic
17 - 20 Pardubický zámek, rytířský sál: Datashow Lucie Kovaříkové a Michala  Jona: 
“Cesta kolem světa  na kolech za tři roky.“ s diskuzí i na téma: skautský cyklotábor 
a cyklopuťák
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Návrat večerními Pardubicemi do Skautského domova
večeře
netradiční táboráček ve Skautském domově.

30.9.neděle

8.30 zahájení workshopů:

Cílem je vzájemné předávání zkušeností při tvorbě expedičníknížky : EDICE 
80 a tvorbě Expedičního CD (‚DVD) a to na základě pokusu vytvořit knížku i 
CD s použitím materiálu, získaného účastníky v průběhu III. Skautexu ( texty, 
malůvky, digi-fotky, video, zpěv, reportážní dokumenty na MP3) Potřebné zař
ízení bude k dispozici. Kýženým, leč možná nereálným cílem, by bylo vytvoř
ení originálu knížky a originálu CD, které by se podle časových možností 
kopírovalo pro účastníky v pořadí podle výsledků Rekordyády.

12.30 příprava oběda
13.30 Slavnostní zakončení III.Skautexu 2007

POZNÁMKY NA ZÁVĚR:

1. Podobně jako v minulosti budou mít účastníci k dispozici legitimace do kterých si budou 
zapisovat své zisky svemů

2. Bude opět vytvořen přehledný ceník
3. Na webu bude zřízena opět jako v minulosti interaktivní stránka s tématikou 

III.Skautexu                                                                                       
                                                                  Kyb

Copyright(c) Skautská univerzita Pardubice 2001- J.Klaban. Aktualizováno:  

  


