Na tříčlennou skupinu si také troufne méně lidí, než na jednotlivce,
nebo dva lidi,
Pokud stopuješ, je nejlepší počet 2. Auto ještě zastaví a člověk
nemusí mít takový strach.

Předměty vhodné na cestování
Kromě klasického vybavení na cestování je vhodné přibalit toto
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pepřový sprej – sebeobrana
Multifunkční nůž – Švýcarák
Fotka rodiny – můžeš ji ukázat cizím lidem, což je značný
projev důvěry a lidi sblíží
Lékárnička
Malý kompas
Mapa cesty a cílové destinace
Zdroj ohně
Mobil
Kontakty na českou ambasádu v dané zemi
Cestovní deník – poznámky, kontakty na lidi které potkám
Peníze poschovávané na více místech (ne velké částky, ale v
malých bankovkách – „jednodolarovky“ jsou nejlepší)
Kreditní karta/y s větším obnosem peněz

Závěr
Předchozích pár stránek je spíše orientačních. Nejlepší je začít
cestovat s někým, kdo už nějaký čas po světě jezdí a umí v
nečekaných situacích plavat. Takový člověk Tě naučí nejlépe, že je
možné se podívat do Istanbulu za 300.- Jde to!:-)
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CESTOVÁNÍ

Cestování je perfektní formou, jak rozšířit svoje obzory, zopakovat si jazyk a
naostro se naučit řešit nečekané situace. Roverský věk, do kterého se teď
dostáváš, je cestování více než nakloněn. Rover znamená poutník a je to
člověk, který jde za svým jasně stanoveným cílem. I cestování má svůj cíl,
proto se do něj pusť co nejdříve, dokud máš ještě čas. Není to drahé a vždy si
dovezeš obrovské množství zážitků.

Jak začít
Nejprve poznej svoji vlast. Tou mou je Československo. Nejkrásnější jsou stále
poměrně opuštěné pohraniční oblasti a právě v pohraničí je Československo
stále ještě své; příroda je ryzí a hukot civilizace daleko. Ať jsou to labské
pískovce, obrovské tatranské štíty, meandry řeky Dyje v Podyjí, opuštěný
hřeben Rychlebských hor, panenská čistota hor Novohradských, divokost
Slovenského krasu a podobně, všude najdeš ještě dnes pokoj a mír. Tyto
krajiny mají jedno společné, domluvíš se v nich svojí mateřštinou. Najednou
ale zjistíš, že je Ti Tvoje vlast malá a toužíš po rozlehlých dálkách moří a
oceánů; zjistíš, že Gerlachovský štít je v porovnání s Alpskými, Pyrenejskými
a Kavkazskými velikány drobeček a nezbude, než vyrazit dál...

Jak cestovat levně
Nebudeme se vůbec bavit o cestovních kancelářích, které nabízejí
předražené cesty, zjistíš, že se mnohem zábavněji můžeš na stejná
místa dostat za pětinu ceny. Nejdražším způsobem dopravy je
cestování autem. Člověk je sice svým vlastím pánem v rychlosti
zdolávání dálek, ale auto je příliš velkou zátěží pro dosažení svobody.
Ideální tedy je se na určité místo dopravit a zde moci bez starostí
putovat, objevovat a poznávat. Opravdové cestování je ale divoké,
svobodné a pokud možno levné.
• Vlaková
a
autobusová
doprava
umožňuje
získání
nejrůznějších slevových karet, nicméně se vyplatí pouze v
případě častějšího využívání
• Letecké společnosti; fenoménem dnešní doby jsou nízko
nákladové letecké společnosti, které umožňují se za poměrně
levný peníz dostat na nejrůznější místa po Evropě. Nezi
nejznámější patří Wizz Air, Ryanair, Smart wings, easy Jet a
další. Ceny letenek se pohybují řádově ve stokorunách až
tisícikorunách. Pozor ale na skryté poplatky!
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Stopování je velice levný způsob dopravy, jeho rychlost je
diskutabilní (z Brna je s trochou štěstí možné dojet do Asie za
40 hodin). Stopování je také spojeno s velkým nebezpečím
(člověk často postává na frekventovaných místech s hustou
dopravou, případně mohou být nebezpeční samotní řidiči). Jak
se stopováním nejlépe začít a pár rad úvodem můžeš najít
zde: http://dusan.pc-slany.cz/stop/
Autostop; na internetu leze najít databáze plánovaných cest,
které někdo plánuje absolvovat, nemá úplně plné auto a
nabízí za poměrně slušné peníze možnost svezení. Cesty
často vedou do zahraničí a jízda autostopem bývá zpravidla
méně nebezpečná, než samotné stopování. Databázi najdeš
zde: http://www.autostop.cz/

CO DÁT PŘED CESTOVÁNÍ POZOR
Pojištění je alfa i omega. Cestovní připojištění nejen že pokryje
případné výdaje za lékařskou pomoc, ale lze k němu doplatit i
další nadstandardní služby, které se mohou hodit (pojištění
zavazadel, pojištění na blbost, sportovní připojištění – v
případě nebezpečných sport a podobně)
Cestovní doklady jsou v dnešní době často zastoupené
občanským průkazem, ale mimo Schengenský prostor je stále
nutné s sebou mít cestovní pas
Lokální měna cílové destinace a menší obnosy měn států,
kterými projíždíme
Mobilní telefon se zapnutým roamingem
Jazyk; není na škodu umět některé základní fráze v jazyce
země, kam cestujeme
Vědomosti o zemi kam cestujeme – zvyky, specifika, očkování,
nebezpečí, nemoci, politická situace a podobně
Léky (například na průjem a podobně)

KOLIKA LIDECH CESTOVAT

Pokud nejedeš stopem, je ideální počet 3. Je to malý počet na to, aby
skupina zůstala soudružná, všichni se vlezou do jednoho stanu a v
případě úrazu může jeden zůstat u zraněného a druhý jde pro pomoc.

