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Přehled:

RČ Aktivita S Max.Zisk:S

V0709–1–D– (1,2,3,4) SEBEŘÍZENÍ  I  (SELFMANAGEMENT) -  
FILOSOFIE (určeno pro zvláště pokročilé)

 290 S 

V0709–2–D–(1,2,3,4) SEBEŘÍZENÍ II. ( SELFMANAGEMENT) – 
INSPIRACE ( určeno pro zvláště pokročilé)

 340+?

V0709–3-D–(4) DOKUMENTACE  50 S+?

V0709–4–D–(3,4) RODOKMEN  ( pro pokročilé)  70+?

V0709–5–J–(1,3,4) KULIČKYÁDA  70S

V0709–6–D–(4) PRÁCE PRO PŘÍRODU (3P)  ?

 Zadání úkolů

RČ Aktivita S Max.Zisk:S

V0709–1–D– (1,2,3,4) SEBEŘÍZENÍ  I  (SELFMANAGEMENT) -  
FILOSOFIE (určeno pro zvláště pokročilé)

 290 S 

    

Položil jsem si otázku, co bych dělal pro svůj život, kdyby mi dnes bylo 15 let a já měl v hlavě to, 
co v ní mám dnes. Co bych dělal v situaci kdy:

·        žiji  v porovnání se světovým průměrem v relativním blahobytu, 

·        žiji ve svobodné zemi, která mi umožňuje cestovat po celé zeměkouli, 

·        existují vyspělé počítačové a digitální technologie,

·        rychlost  změn ve všech oblastech k lepšímu i horšímu se zvyšuje,

·        stoupá individualizace společnosti se všemi toho  důsledky v bohatství, sociální sféře i 
systému lidských hodnot, 

·        se na scéně se objevil celosvětový  terorismus,

·        existuje reálné  nebezpečí stoupající nezaměstnanosti

·        zkrátka, kdy  se mohu kdykoliv octnout v drsné přírodě i v drsné civilizaci

·        lze předpokládat, že člověk za svůj život bude absolvovat několik povolání
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·        ………. ???

V této situaci  bych pro sebe skautské heslo“ Buď  připraven“ rozšířil na  heslo:„ Na všecko buď 
připraven“, což bych se snažil  realizovat dobře, opakuji dobře dělaným  skautingem. Co 
z toho vyplývá?

V podstatě  tvrdá a náročná příprava realizovaná: 

·        všestranně dělaným skautingem  (+ sebevýchovou: Cestou k vrcholu)

·        získáváním  a rozvojem klíčových kompetencí ve skautském oddíle (viz Texty)

·        praktickým zvládáním základů managementu, týmové práce a komunikačních 
dovedností  v rámci skautování

·        prací na své  fyzičce

·        zvládáním  znalostí cizích  řečí,

·        praxí při  projektování a realizaci skautských programů, schůzek, výprav, táborů, 
expedic a dalších akcí

·        využíváním informačních a digitálních  technologií ve skautské praxi

·        získáváním psychické odolnost na  skautskýché táborech, výpravách a expedicích), 
realizovaná později harmonickým způsobem života ( viz Texty) , 

·        poznáním svých  specifických předpokladů,  talentů, zájmů a  svého směřování 

·        maximální rozvoj poznaných předpokladů, talentů a zájmů s cílem vytvořit ze sebe člov
ěka, který má svému okolí co nabídnout.

·        pracovat na sobě v uvedených směrech  navíc i  s použítím Cest k vrcholům   

Každý prosperující podnik, který chce dnes ve vysoce  konkurenčním prostředí uspět, má 
propracovaný systém řízení. My jako jedinci, ale žijeme také v konkurenčním prostředí, Známe  v
šak postupy a mechanizmy jak optimálně postupovat ? :

abychom v drsném, a soutěživém světě uspěli ?,
abychom zvládali čas, přátelství, lásku úspěch a  dosahovali pohody a štěstí  ?, 
abychom se v dnešním světě nezbláznili )(tituly koinížek)
abychom nepropadli  beznaději a  neléčili ji drogami  ?

 

 Jeden z hlavních zákonů managementu zní:

                        „Kdo chce řídit druhé, musí umět řídit především sebe“ 

Jsi rádcem, podrádcem ,vedoucím – řídíš se tím?. Sebeřízení je něco, co ti nemůže nikdo př
ikázat, je to jen na  tobě, na tvém rozumu .včetně , rad které budeš nebo nebudeš  akceptovat a 
realizovat.. Takže to, co ti tady nabízím  můžeš, ale také  nemusíš využít.Ale každopádně bych tě 
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chtěl přesvědčit o tom, že správné sebeřízení, doprovázené sebekázní je cesta  především ke 
kvalitnímu životu,  který zahrnuje takové věci jako přátelství, lásku, tvorbu, radost, moudrost úsp
ěch a štěstí.Slovy Katky Neumannové:  
                                        „ Štěstí je fuška, ale stojí to za to“ 

Napadlo tě, že ve škole se učíš matematiku dějepis, chemii, fyziku, ale jak si zorganizovat šťastný 
a pohodový  život v žádných školních osnovách nenajdeš?. Proto by nebylo od věci sledovat 
poznatky z tohoto oboru.Tak třeba na vyhledávači  Google po vyťukání klíčového  slova „sebeř
ízení“ ti vyjede na 14  800 odkazů  a každá knihovna ti na toto klíčové slovo nabídne řadu 
knih.Protože toho všeho je moc, připravil jsem pro tebe  ve složce Texty  výtahy ze 2 knih :

                                     A.Bishof,K.Bishof: Aktivní sebeřízení,

                                     G.Haasen: Sebeřízení pro ženy

                                     a text, zahrnující 50 zásad   filosofie sebeřízení, převzatých z literatury 

                                                                                                                 i vlastních   zkuš
enosti

Tento úkol je zaměřen na filosofii sebeřízení, úkol následující pak  spíše na  inspirace:

1. Za přečtení každého uvedeného výtahu  knihy  a  textu 50. zásad máš 10 S   (celkem 30 S)
2. Za studium tebou vybrané knihy o sebeřízení si vedle standartního hodnocení četby připiš 

prémii 30 S

3. z dosavadních úkolů jsem vybral soubor těch, které se dotýkají problematiky filosofie sebeř
ízení. V případě jejich splnění v minulosti nebo budoucnosti si ke standardnímu hodnocení p
řipiš prémii  10 S za každý ( celkem 160 S)

            Rejstřík úkolů a textů k tématu filosofie sebeřízení:

                                        Meditace o budoucnosti (V0512 – 2)

                                        Motivace  (V0704 –1)

                                        Optimizmus (V0612 –3)

                                        Pán svého času (V0612 –3)

                                        Partnerský vztah (V0705 – 1)

                                        Profese  (V0705 - 3 )

                                        Rodina  (V0705- 2)   

                                        Představa o cílech (V0111 – 2)

                                        Skautský životní styl (V0609 – 1)

                                        SWOT analýza /( V0512 – 2)

                                        Systémové myšlení (V0604 – 2)
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                                        Štěstí (V05 04 – 6´)

                                        Třetí vlna (V0503 – 6)

                                        Úspěch V0610 – 4)

                                  Individualizovaná společnost (viz Texty)

                                  Skauting kontra budoucnost ( přednášky Skunipy,květen/2005) 

                                                                               

Protože téma sebeřízení je velice rozsáhlé, které jsme zdaleka nemohli v tomto úkolu vyč
erpat a  živé, ve kterém  se  stále  odhalují nové poznatky a zákonitosti, nabízím ti možnost 
získávat svemy dalším rozšiřováním  seznamu zásad filosofie řízení o nové myšlenky, kdy za 
každou získáš 2 S, takže po čase ti třeba vznikne text zcela nové knížky 

4. Za zodpovědné rozhodnutí  pro aktivní  sebeřízení po  prostudování výše 

            uvedených tří pramenů si připiš 100 S. Je to hodně, ake věřím ti, že na zadarmo

 

RČ Aktivita S Max.Zisk:S

V0709–2–D–(1,2,3,4) SEBEŘÍZENÍ II. ( SELFMANAGEMENT) – 
INSPIRACE ( určeno pro zvláště pokročilé)

 340+?

    

Ve filosofii sebeřízení šlo o hlavní myšlenky, a o rozhodnutí zda do toho jít. V tomto úkolu se 
budeme zabývat inspiracemi pro praxi . Seznam 50 takových inspirací budeš mít k dispozici 
v Textech pod stejným názvem, jaký má tento úkol.. V našem dosavadním seznamu úkolů je 
mnoho takových, které s tímto tématem souvisí a já jsem ti je v následujícím rejstříku vypsal: 

Rejstřík úkolů na téma selfmanagemet – inspirace:

        Autotesting (V0401 – 6

        Brainstorming  (V0205 – 2 )

  Co mohu nabídnout  (V0609 – 2)

  Co uděláš v krizových situacích  (V0212 – 5 )

  Cvičný projekt ( V0604 – 3)

  Deník (V0602 – 4)

  Dokončování (V0409 – 6)

  Duhový život ( V0611 – 2)
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  Efektivní učení (0404 –6)

  Ekologické chování (V0611 – 3)

  EX80 1 – 20 ( V0609 – V0706)

  Finanční deník (V0702 – 2)

  Humanitární pomoc (V0412 – 2)

  Klíčové kompetence V0402 – 2)

  Kritická cesta (V0606 – 1)

  Kurz (V0302 –2)

        Myšlenková mapa (V0505 – 5)                                

        Nápady ( V0202 – 3)

        Osadník 1 ( V0610- 1)

        Osobní rozvoj (V0201- 1)

        Počítačové dovednosti (V0611- 1)

        Prognostik ( V0301- 2)

        Projekt prima prázdnin (V0202 – 4)   

        Soupis mezilidských vztahů (V0112 –1)

        Stres (V0501- 3)

        Sváteční meditace (V0411 – 2)

        Táborová služba (V0306 - 4)

        Tahoun (V0601 – 1)

        Time manger (V0301 – 3)

        Trénink vůle (prázdninový inspiromat)     

        Trénink (V0204 – 1 )

        Tvojí předkové a tvoje předpoklady (V0110 – 1)

        Tvůj informační systém (V0701 – 1)
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Hodnocení: 1)  Za prostudování  textu Selfmanagement –inspirace  získáš 10 S:

                   2)   prémie za splnění úkolu, uvedeného v rejstříku v minulosti i v budoucnosti je 

                         10 S a vedle standardního hodnocení představuje maximální zisk 330 S

                   3)   Za každé doplnění seznamu inspirací novou myšlenkou, si  připiš 5 S 

 

RČ Aktivita S Max.Zisk:S

V0709–3-D–(4) DOKUMENTACE  50 S+?

    

 Když jsme letos v létě navštívili  Muzeum Oravské dědiny v Zuberci  v Roháčích, byl tam k vidění 
nesmírně zajímavý soubor historických fotografií ze Zuberce a já tam najednou uviděl fotku 
,kterou vyfotil v roce 1950 nějaký turista, cestující na motocyklu  Jawa 250 cm – „péráku“ .Přesn
ě v tomto roce jsem tam na stejném motocyklu byl s kamarádem i já a také jsme fotografovali. 
Ty negativy ještě mám, jen všechny fotky jsem tehdy nevyvolal. Uvědomil jsem si cenu takto 
uchované paměti a to, že jsme tenkrát všechny ty zážitky a fotky nedokázali zpracovat tak, 
abych se k nim dnes po letech mohl vrátit, při čemž by byly zajímavé nejen pro mě.

Ty jsi  ale v situaci, kdy tohle všechno můžeš začít dělat – dokumentovat fotograficky i textově 
tenhle svět a sebe v něm.Možná, že si vedeš ExpeD, kam zapisuješ a lepíš fotky z výprav a tábor
ů.a to je dobře, protože stejným způsobem můžeš začít dokumentovat i celý svůj život a 
probíhající změny v tvém okolí, v obci i v krajině.. Dnes lze využít výhod digitalizace, umožňující 
z fotozáběrů udělat fotky na papíře, prohlížet je v počítači, promítat dataprojektorem, udělat 
z nich CD, DVD, doplnit textem ,mluveným slovem hudbou, dělat úpravy , animace,  
optimalizovat výřezy atd. Ovšem neopakovatelné kouzlo mají i deníkové stránky psané a 
malované ručně. Já vím …. čas. Ale vždyť zase není nutno dokumentovat všechno nač si člověk 
vzpomene…. ale udělat si pro sebe vlastní fotografickou knížku nebo cédéčko, to může být veliká 
radost.

A tak tvým úkolem bude zanechat po sobě odkaz ( jak na to narazíš při studiu sebeřízení) ve 
formě knížek, cédéček, uspořádaných fotografií v počítači,fotopublikací, Expedů apod.Prostě 
vytvořit Nejkrásnější  sbírku“ svého života.

Aby takové dílo, které  dělané systematicky po mnoho let mělo pro rodinu nevyčíslitelnou 
historickou cenu, vzniklo, k tomu je třeba zásadního rozhodnutí. Ano ta vize stojí za to - začnu 
s tím!!! 

 Za tohle rozhodnutí ti přísluší 50 S + svemy platné pro Exped ,knížky, fotopublikace, Cédéčka 
atd.   

 

RČ Aktivita S Max.Zisk:S

V0709–4–D–(3,4) RODOKMEN  ( pro pokročilé)  70+?

    

Rozhodl jsi se pro Dokumentaci ? A nestal jsi se náhodou zakladatelem Rodinného muzea ?  Jestli
že ano, pak tuto činnost můžeš obohatit  další činností, která tak trochu zavání detektivkou:  totiž 
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vytvářením rodokmenu. Myslíš si,  že to není zajímavé pátrat po svých předcích, shánět jejich 
fotky, životní příběhy? Jak daleko do minulosti se při svém pátrání  

dostaneš ? Na počátek 19 století nebo ještě dál ?Jaké slavné nebo známé lidi mezi svými předky 
objevíš? Jsou někde pochování? Stará se někdo o jejich hrob? Existuje ještě dům ve kterém žili? 
Pamatuje si tam na ně někdo? Mnoho z těchto otázek jsme zakusili v situaci, kdy můj syn Jarek 
se o rodokmen začal zajímat a pomocí počítačového programu začal systematicky vytvářet  
rodokmen našeho rodu. Dostal se až na počátek 19 století a jeho rodokmen obsahuje  561 osob a 
245 rodin. Třeba .zjistil, že známý malíř Zrzavý patří do vzdáleného příbuzenstva. V rámci 
rodokmenu jsme navštívili některá místa, objevili obec, kde na hřbitově jsme objevili řadu hrobů  
s našim příjmeními, navštívili centrální archiv v Praze kde jsme pátrali…….

Nechceš to zkusit? Je pravděpodobné, že se k tomu přidají i tví rodiče a ty se staneš správcem po
čítačového informačního systému tvého rodu.

Když na Googlu vyťukáš klíčové slovo „rodokmen“ vyjede ti 342 000 odkazů a ty můžeš 

hledat informace a inspirace jaké potřebuješ. Jarkovi se osvědčil program na který se dostaneš 
buď přes Google: Brother´s Keeper 6,  který je k dispozici i v české verzi nebo  přes 
http://www.bk.cz.info  

Hodnocení :

1)      zodpovědné rozhodnutí pro zahájení prací na rodokmenu: 20 S

2)      vybudování systému( počítačový / papírový): 50 S

3)      za každou zdokumentovanou osobu: narození / úmrtí   1 S

                                                                  fotka                    2 S 

                                                                  příběh / text         3 S

 

RČ Aktivita S Max.Zisk:S

V0709–5–J–(1,3,4) KULIČKYÁDA  70S

    

Při zkoušení jak hledat informace pomocí Googlu mě napadlo: a co takhle  cvrkání kuliček…. a  
tak jsem zadal  klíčové slovo „ kuličky.“.  A světe div se: po kliknutí vypadlo 968 000 odkazů  a 
na prvním místě  odkaz  na Český kuličkový svaz , který vznikl v roce 1999 a na jeho webové 
stránky : www,kulicky.com, kde o hře s kuličkami se  dovíte asi všechno.Takže podle rad Č
eského kuličkového svazu můžete uspořádat turnaj s použitím Protomu.č 105 Kuličkyáda. 
s bodováním, popsaném tamtéž.

 

RČ Aktivita S Max.Zisk:S

V0709–6–D–(4) PRÁCE PRO PŘÍRODU (3P)  ?
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Tak jak nám před očima mizí divoká, nespoutaná příroda, tak  tuto ztrátu se lidé snaží nahradit p
ěstováním rostlin okrasných i užitkových na zahradách nebo chovem a společným životem 
s domácími zvířecími mazlíčky všeho druhu: od exotických hadů, akvarijních rybek až po psy a 
posléze i koně , které dokonce vozí do přírody ve speciálních přívěsech.Vznikají spolky na 
ochranu zvířat a je evidentní,  že člověk v  betonové civilizaci  se snaží 

úplně neztratit kontakt s živou přírodou. Zaznamenal jsem, že kdesi, kdysi  v Americe vznikala 
malá společenství, která si brala na starost  kus veřejné přírody o kterou se starali udržovali ji a 
zvelebovali. U nás zase vzniklo  hnutí Brontosaurus, 6.bod skautského zákona zase praví, že 
skaut je ochráncem přírody  a tak skauti jezdí každý rok uklízet Krkonoše. 

Ekologové zase nabádají, abychom s přírodou zacházeli jako s nejcennějším pokladem, který 
máme,protože jsme na ni celým svým  životem  závislí.

Takže práce pro přírodu nemůže být nikdy dost a my se jí musíme zúčastňovat.

Proto: za každou hodinu práce kterou věnuješ přírodě , máš pro jednoduchost 2 S a  při pomoci 
v organizovaných akcích nebo katastrofických situacích   3 S.

Co všechno lze považovat za pomoc přírodě? 

a)      práce na zahrádce, v okolí chaty ,chalupy, pěstování rostlin okrasných i užitkových, 
sekání trávy, prořezávání stromů, rytí, vysazování

b)      starost o domácí mazličky všeho druhu: psy, kočky, morčata, akvarijní rybky, hadi……
.krmení, opatřování potravy pro ně, 

c)      Starost o veřejnou přírodu:

 Nárazově:  výpomocné brigády např. úklid v Krkonoších, v řece, pálení klestu v lesích, vyči
štění a úprava studánky, turistické značkování,odpadové hospodářství na táboře, 
pravidelně: péče o okolí skautské klubovny, po příkladu Američanů nějaký veřejný prostor  
např. okolí paneláku, dětské hřiště, údržba laviček, vytvoření naučné stezky, .okrasné 
skalky, vysazování dřevin, sekání trávy)            

Aby ti počítání svemů příliš nekomplikovalo život můžeš počítání svemů provádět  1x měsíčně 
na základě paměti či odhadem např. v případě starosti o mazlíčky.                       
                                                                                                                                                     

                                                                                                                               
    Kyb

 

61. Záříjová listárna (L0709)

V příštím roce v září bude 10. výročí Skautské univerzity Pardubice a tak jakoby to tušil, 
chápe se pardubický roverský  kmen PARS   tohoto projektu, aby do něj vlil nové nápady a 
myšlenky, ale i novou formu webových stránek. Vznikl Skunipa tým pro přípravu přednášek 
a  vzniká tým, který se  chce zabývat Skunipou jako celkem. Příští rok na tom budeme vš
ichni pracovat a pokusíme se na řadu věcí zeptat i vás, kteří lezete, ale také vás, kteří  ještě 



61. CESTA K VRCHOLU Září 2007 9 / 11 

D:\Dokumenty\My Site\Skunipa1\vrcholy\vrcholy_ukoly\v0709.htm 25.9.2007 / 20:54 

nelezete  nebo už nelezete. abychom se dozvěděli co je dobré, co nevyhovuje, co by se mě
lo a nemělo.

Velkým úkolem bude i doposud zanedbaný „marketing“ neboli propagace Skunipy  a jejich 
projektů, ve kterém by mohli pomoci všichni  účastníci Cesty k vrcholu.

Již jsme o tom psali, že mezi registrovanými máme velký počet těch, kteří výstup vůbec 
nezahájili. Je třeba říct , že to, že si někdo stanoví nějaký cíl a pak se ho lekne není nic 
vyjímečného a je to samozřejmě i mezi dospělými zcela běžný jev. Přesto, že řada úkolů je 
snadných, člověk se lekne té výšky, té sumy úkolů, které by měl překonat a klesne na 
duchu a vzdá to.Prvotní euforie při narážce na první obtíže vede k deziluzi a přímo do 
slzavého údolí, ze kterého se lze dostat jedině akcí, zejména  pomocí malých kroků, jak to 
doporučuje japonská metoda malých kroků „kaizen“, se kterou Japonci dělají v průmyslové 
produktivitě „díru do světa“. Metoda je vysvětlena v květnové listárně  a myslím, že by nám 
mohla velice pomoci.. Cíle a předsevzetí, na které jsme nedosáhli totiž mohou mít psychicky 
negativní dopad na člověka, který si pak říká: „jsem na nic, tohle nezvládnu“ a vybudí tak 
v člověku negativní pocity  pro další život, zatímco i malý úspěch pomáhá zlepšovat sebevě
domí , které je pro život nesmírně důležité. Proto by nás velice  zajímaly názory těch, kteří 
se přihlásili ale  stoupat ještě  nezačali, na to, co jim brání  ve výstupu. Najdou se takoví 
stateční ? Moc by nám tím  totiž pomohli při dalším hledání nejlepších postupů, při psaní 
úkolů, nebo při nové organizaci stránek i  jako velice potřebná zkušenost  pro ostatní..

Vzhledem k pokračování Cesty k vrcholu se tedy  jako prazákladní  věc jeví sebemotivace- 
umění jak se vyhecovat. Proti sportovcům jsme v obrovské nevýhodě, protože většina naš
ich lezců nemá  žádné trenéry a kouče, kteří by je dokázali povzbudit a musí se tudíž 
spolehnout sami na sebe. O to je však jejich výkon.cennější.Přesto se však někteří jako kou
či chovají nebo chovali např. Myška z Unčína, Kytička z Ostravy, kdysi Bára z Opavy nebo 
Kotě ze Šenova, která v poslední době inspirovala 14 letou Máju, k nedávnému dosažení K2 
a určitě z toho musí mít obrovskou radost. Apeluji proto na všechny členy Klubu 8000, aby 
se takovými kouči stali.Předání motivačního „know how“ bude nesmírně záslužnou činností. 
Dnes k tomu může posloužit i „dálková motivace“ pomocí e-mailů po internetu.,takže se lze 
povzbuzovat i z jednoho konce republiky na druhý nebo bez problému z jednoho konce svě
ta na druhý. Máme s tím zkušenosti s Tomem Maršíkem, který je na Aljašce a přijal pozvání 
do pracovního týmu Skunipy.Nebude s námi fyzicky  schůzovat, ale pošle mail s myšlenkou 
nebo nápadem, což konečně už udělal a tím je více platný, než někdo, kdo přijde sice na sch
ůzi, ale nic z něj za celou schůzi nevypadne A povzbudivé slovo s přidanou vlastní zkuš
eností,  poslanou mailem může v krizové situaci dělat divy. Myslím, že podobně mohou 
fungovat i krátké zprávy o výstupech a zážitcích kolem toho, publikované na interaktivních 
stránkách našeho webu, čehož se myslím také málo využívá.Příklady totiž táhnou. Katka/89 
ze Žamberka přišla s výborným  nápadem vydávat  časopis pro vrcholezce – určitě to 
vezmeme při plánování nových stránek Skunipy v úvahu .To by pomohlo vytvářet mosty 
mezi všemi účastníky Cesty , takže by se mohla časem uskutečnit  idea místostarosty Jiřího 
Navrátila o skautingu jako“ ostrovech positivní deviace“ ( vzhledem k negativním tendencím 
ve společnosti), které bych já nazval Ostrovy Dobré Naděje (ODN) .  A tak  internet může 
vytvářet i další mosty,  třeba  mezi vysokoškoláky  a jejich mateřským oddílem. nebo mezi 
přáteli, které život nebo osud  od sebe neskutečně vzdálil, nebo mezi členy Klubu 8000  a 
lezci z jejich mateřských oddílů. Je mi jasné, že čas je náš společný nepřítel, ale jsou cesty 
jak na něm vyzrát.  A povzbudivé slovo je opravdu dobrý skutek.      

Za pár týdnů se  již uskuteční III. Skautex v areálu rodícího se  nového Skautského domova 
–  pardubického Skautského centra. Realizační tým má již napilno, aby připravil nejen 
program, ale i táboření v areálu, které bude svým způsobem romantické. Lze se tedy těšit . 
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Program  zahrne:

·        2 večery s ohněm  i s dataprojekcí z expedic, včetně fotek Severky s komentářem 
o návštěvě letošníhovýročního Skautského Jamboree v Anglii

·        fotovýstavu a bouldering na horolezecké stěně, 

·        skaut-trek (co to je to se dozvíte na místě) do base campu pod pardubickým 
Everestem, kde se uvaří poslední teplé kilojouly před výstupem. a výstup 
korunovaný vrcholovými fotkami. Ty budou mít ve světle letošního výročí 100 let 
skautingu historickou cenu: 

·        Svatováclavskou tlačenici – tvorbu vlastních perníčků do zvolených (nebo 
vlastních ?) forem pod Kuňkou v Perníkové chaloupce  na zpáteční cestě z vrcholu,

·        Orienťák kombinovaný s  pokladem – světová novinka

·        Rekordyádu- soutěže s rekordmany, kde se budou udělovat skutečné zlaté, stř
íbrné a bronzové medaile a  kde šanci bude mít každý , protože se bude soutěžit s 
použitím handicapů – zdokonalená repríza světové novinky s použitím nově 
vyvinutého počítačového programu, umožňujícího průběžné sledování výsledků  jako 
na olympiádě

·        přednášku a datshow Lucie a Michala z tříleté cesty kolem světa na kolech a  s př
edváděčkou s jakou výbavou cestovali, to je unikátní záležitost i  příležitost 

·        večerní prohlídku osvětlených  Pardubic i  schůzi Skunipa týmu, 

·        workshop na téma digitální dokumentace s pokusem o tvorbu materiálu pro vytvo
ření cédéčka : o III. Skautexu 2007 s použitím fotografiií,videa ,  textů a ilustrací úč
astníků ( verzměte s sebou digitální foťáky, kreslící potřeby pro práci v grafickém 
studiu, digitální diktafony nebo MP3 pro natáčení rozhovorů v rozhlasovém  studiu) 

      Sledujte poslední informace na interaktivní stránce  III.Skautexu  na webu 

Do  Expedice 80, se do této chvíle přihlásilo 12  účastníků, dosaženou výšku však dosud 
oznámilo pouze 5 účastníků, z nichž   vrcholu Makalu dosáhla Anež počtem 17 323 svemů  a 
také asi Tadeáš ,který si však ještě nespočítal všechny  své svemy. Expedičního cíle však 
Tadeáš s Anež dosáhnou až po splnění  expediční  prezentace  a zhodnocení.. Nepovinným 
úkolem bude Oslava  dosažení  vrcholu Makalu. K tomuto úkolu mi poskytli inspiraci  slovenš
tí roveři ve své zajímavé příručce Roverský pas (Sprievodca  programom pre mladších 
roverov), podle níž  každá expedice zahrnuje  6 etap: 

1. myšlienku, 2.plánovanie,3.Prípravu, 4. Realizáciu, 5. Zhodnotenie, a 6.Oslavu:

“ doniesť jídlo, pitie, fotky, diáky, pripadne video a těšit sa zo života. Na tejto „spominačke“ 

se určite všetci poriadne nasmejete. Možete na ňu pozvat aj iných  roverov či priatelov.“

Slavit může samozřejmě i Mája / 134, která dosáhla vrcholu K2 a poleze dál na Everest. 

Úplně nejčerstvější zpráva: Ruga z Unčína vystoupila na  Nanga Parbat  a už se těší na 
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Annapurnu.A jak to vypadá s ostatními ?. Samozřejmě, že na EX 80 je čas až do konce roku 
2008. 

I když začnete až nyní, určitě to ještě stihnete. Ale chce to vytrvalý postup po malých 
krocích..Škoda, že krásně vymyšlenou dortovou párty po zdolání vrcholu zatím nemůžou 
realizovat jistí lezci z Brna, protože najednou úplně zmizeli ze scény. Nešlo by to na druhý 
pokus? Co říkáte?

      Kyb
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