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Mobilní telefon (obecně)
Bezpečnostní pojistka – na výpravě, na táboře, k přivolání pomoci (112, 150,
155, 156, 158)
Praktický pomocník - družinová štafeta, rychlý informační kanál
Pomůcka při hrách – různé hry
Žrout času – hraní her, brouzdání na internetu, neustálé psaní SMS

NEmoderní druhy telefonů
Vojenský telefon – lze použít i ke hře, kdy se pokládá drát např. přes
nepřátelské území, nebo kvůli propojení dvou vojenských štábů
Lankový telefon – dvě membrány spojené lankem (kelímky a provázek)
Trubkový telefon – přenos zvuku přes trubku (jakákoliv trubka)

GPS (Global Positioning System)
- Celosvětový družicový navigační systém, pomocí něhož lze určit přesnou
geografickou polohu a čas prakticky kdekoli na Zemi.
-Provozovatelem je Ministerstvo obrany USA
-První družice v r. 1978
-Celkem 30 družic, aktivních vždy 24, ostatní jsou záložní
-K určení polohy jsou potřeba nejméně 4 družice (musí být přímá viditelnost
na družice, v hustém porostu nebo zástavbě je signál horší)
-Přesnost do 10m, (do r. 2000 zanesení umělé odchylky pro civilní účely)

Druhy navigačních přístrojů
Turistická navigace – určeno pro turistiku, cykloturistiku, hru Geocaching
(větší výdrž baterií, odolnější povětrnostním podmínkám a vodě,
ergonomičtější)
Automobilová navigace - určeno do auta k dosažení cíle (větší displej, menší
výdrž na baterky, hlasové pokyny)
Mobilní telefony s navigačním modulem - záleží na SW, co nabízí

Geocaching [džiokešing]
Geocaching je turisticko-navigační hra. Někdo na neznámé místo ukryje
schránku, které se v angličtině říká cache [keš]. Na internetu zveřejní její
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souřadnice a různé doplňující informace. Ostatní potom tuto schránku
pomocí navigačních přístrojů hledají. Při nalezení se zapíšou do sešitku ve
schránce, případně si vyberou něco z obsahu a výměnou do keše vloží něco
svého. Po návratu svůj nález (anebo i neúspěch) svěří speciální internetové
schránce.

Wherigo [verajgou]
Wherigo je projekt pro vytváření a hraní dobrodružných her (adventur) s
využitím GPS přímo v reálném světě namísto např. na PC. S využitím GPS
zařízení může geocacher [džiokešer, nebo česky kačer] přímo v terénu
spolupracovat s objekty na cestě, které potká, tj. například až na daném místě
dle toho, co vidí, rozhodovat, co bude dále, či se naopak dozvědět další
možnosti postupu dle zjištěných indicií.

CITO (Cache In Trash Out).
Tzv. CITO event je setkání spojené s ekologickým chováním geocacherů vůči
přírodě. Geocachaři se sejdou a čistí určité místo od odpadků.

Mobilní hry
Mobilní štafeta1
Na schůzce se vytvoří seznam všech členů. Rádce pošle SMS prvnímu, ten ji
pošle druhému, až poslední ji pošle opět rádci. Jak dlouho bude trvat, než se
zpráva vrátí rádci zpět?
Mobilní farma
Všichni si seřídí stejný čas a nastaví budík, aby zvonil např. za 15 minut. Jako
tón budíku se nastaví nějaký zvířecí hlas (každý jiný). Jeden schová mobily do
určitého prostoru, tak aby nebyly vidět. Až začnou mobily zvonit, všichni se je
vydají hledat.
Mobilní štafeta2
Mobily se schovají v takových rozestupech, aby bylo slyšet vyzvánění (např.
10m). Na každém mobilu se nastaví číslo následujícího mobilu jako rychlá
volba. Pak každý jde k prvnímu mobilu, vytočí další a hned mobil schová.
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Následuje vyzvánění a hledá druhý mobil. Jak ho najde, tak ho vypne a vytočí
třetí atd., až dojde nakonec.
Dálkové ovládání
Několik členů bude tvořit auto na dálkové ovládání (všichni budou mít
zavázané oči a budou svázání dohromady), jeden bude ovladač. Ovladač musí
projet se svým autem určitou dráhu. Nesmí se mluvit, auto lze ovládat jen
pomocí prozvánění. Před hrou je potřeba dát časový limit (např. 1 min.), aby
se hráči domluvili na způsobu ovládání auta.
Mobilní schovka
V určitém prostoru se schová něčí mobil. Pak se začne mobil prozvánět a
majitel se ho snaží hledat. V hledání mu brání ostatní členové, kteří se
pohybují po vyznačeném prostoru a snaží se vyzvánění mobilu překřičet.

Související body ve stezce
Praktický život
 Zjistím (vůdcem/vůdkyní) zadanou informaci pomocí telefonického rozhovoru od
dospělého člověka, kterého znám.
 Vyřídím telefonát s někým, koho osobně neznám.
 Na internetu vyhledám nejvhodnější vlakové nebo autobusové spojení na výpravu a
zpět (včetně přestupu).
 Pomocí internetového nebo papírového formuláře provedu objednávku zboží, na
kterém jsme se domluvili s rodiči nebo vůdcem/vůdkyní.
 Po dohodě vložím nebo převedu peníze na účet (v bance nebo pomocí internetu).
Buď připraven
 Vyzkouším si správné přivolání první pomoci (simulovaný telefonát s operátorem).
 Projdu čtyři cesty v internetové hře Buď připraven (www.budpripraven.cz).
Hledání řešení
 Dokážu podle návodu zprovoznit a používat přístroj (GPS, mobilní telefon,
fotoaparát…)
 Doporučím družině alespoň tři zajímavé internetové stránky nebo publikace
související s tématem, kterému se právě věnujeme.
 Vyhledám alespoň pět odpovědí na neznámé otázky s využitím internetu.

http://rtsvjiri.skauting.cz
http://krizovatka.skaut.cz/
http://www.teepek.cz/

http://www.geocaching.com/
http://www.geocaching.cz
http://www.wherigo.com/
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