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Vrchlabí dne 17-11-2008 

INFORMACE K ZÁVĚREČNÉMU VÍKENDU 
pátek 28. 11. – neděle 30. 11. 2008, Vrchlabí 

▌Kdy mám přijet? Na klubovny doraž v pátek 28. listopadu nejpozději do 18 hodin. Účastníkům mladším 15-ti let 
doporučujeme doprovod dospělé osoby. Ve výjimečných případech pozdních příjezdů se ozvěte.  
 
▌Jak se dostanu na klubovny z vlakáče? Půjdete ulicí od nádraží kolem prodejny Plus, až se dostanete ke 
kruhovému objezdu. Dáte se doprava (směr Trutnov) a pak odbočíte do první ulice vlevo. Budete stoupat do kopce, 
projdete kolem garáží a dáte se druhou odbočkou vlevo (první vede ke garážím, druhá ke klubovnám) – zde již 
klubovny uvidíte. 
 
▌Jak se dostanu na klubovny z autobusáku? Od kruhového objezdu půjdete směrem na Trutnov (směrem od 
Plusu a Lidlu) – dále viz o odstavec výše). 
 
▌Co všechno si mám vzít s sebou? Karimatka, spacák, věci na spaní podle spacáku, teplé oblečení a dobré boty, 
šátek (ještě jiný kromě krojového), zápisník a psací potřeby, funkční baterku, pláštěnku, hygienické potřeby, 
přezůvky, skautský kroj. 
 
▌Jak to bude se stravováním? Jídlo je zajištěno od páteční večeře do nedělního oběda. 
 
▌Jak budou probíhat zkoušky? Ještě v pátek večer proběhne obhajoba absolventských prací. Na obhajobu budete rozděleni 
do tří skupin – rozdělení proběhne losem. Při obhajobě se hodnotí jednak kvalita prezentování (z hlediska formálního – dodržení 
rétorických zásad apod.), jednak věcný obsah (tj. aby váš projev měl hlavu a patu). Obhajoba by měla sestávat z představení 
práce, prezentace vašich názorů k danému tématu. Pokud se vám podaří ve skupině k danému tématu vyvolat diskusi, je to jedině 
vítáno. Připravte se také na to, že posluchači včetně instruktorů můžou klást doplňující otázky. Dbejte na dodržení všech 
formálních pravidel – představení se, oslovení auditoria v úvodu, spisovný a souvislý projev, zřetelné ukončení projevu. 

Sobota potom bude z větší části věnována zkouškám. Nejprve proběhnou písemné testy z organizace/práva (dle zvoleného 
oboru). Poté už bude na vás, v jakém pořadí budete navštěvovat jednotlivé instruktory a skládat u nich zkoušku z příslušného 
oboru. Obhajoba prací i zkoušky budou probíhat v kroji. Zde jsou jednotlivé obory: 

1. KREDITY A – POVINNÉ 
a. Zdravověda (Marťa) 
b. Metodika (Robin) 
c. Psychologie (Batole) 
d. Bezpečnost (Tom) 
e. Rádcovská práce a její obhajoba (příslušná komise) 
f. Účast na všech akcích RK (potvrzování a výjimky - Batole) 

2. KREDITY B – POVINNĚ VOLITELNÉ 
a. Zákon-slib-heslo (Rýč) / Symbolika (Batole) 
b. Organizace (Zajíc) / Právo (Zajíc) 
c. Příroda, ekologie (Tom) / Uzlování a vazby (Šmudla) 

Připomínám, že kredity A musíte splnit povinně všechny, u kreditů B vždy jeden z dvojice. Forma jednotlivých zkoušek je záležitostí 
příslušného instruktora. 
 
▌Na co ještě nezapomenout? Nezapomeňte nejpozději v pátek 21. 11. 2008 zaslat mailem na adresu 
ondrej_bartos@seznam.cz vaši absolventskou práci (formáty *.doc, *.docx nebo *.rtf). Také si nezapomeňte 
rozmyslet možnost uspořádání čtvrtého víkendu RK. 
 
▌Kdy budeme končit? V neděli 28. listopadu po obědě, tedy cca po 13. hodině. Upozorňuji, že před 13. hodinou 
nebude z kurzu nikdo odjíždět. 
 
▌Kam se můžu obracet s dotazy?  Ondřej Bartoš – Batole (vůdce kurzu) 
 tel. 602 306 344, icq 366 979 508, mail ondrej_bartos@seznam.cz 

 
 Tomáš Hawel - Tom (zástupce vůdce kurzu) 

 tel. 607 633 153, icq 195 236 782, mail hawelto@centrum.cz 
Batole, mp. 

 


