
Kolik asi nachodili Izraelité, když je Hospodin vodil 40 
let po poušti? Kdyby se denně posunuli o 20 km, bylo 
by to za 40 let celkem 292 000 km. Takovou vzdálenost 
nezdolal asi žádný z  dnes jmenovaných rekordmanů. 
Přesto lze v příběhu o  Izraelitech a  jejich cestě pouš-
tí nalézt přinejmenším jednu zásadní myšlenku. A sice, 
že Bůh vždy ví, co dělá a  proč to tak dělá. Pokud se 
na něj spolehneme a  věříme jeho kompasu, vždy do-
jdeme až do země zaslíbené. Navzdory tomu, že se 
cestou tisíckrát ptáme sami sebe, jestli náhodou kom-
pas nepřestal fungovat a my se jen neotáčíme v kruhu. 
Nebojte se, milí ministranti, a věřte Božímu kompasu! 

Milí kluci,
v dnešním díle naší rubriky budeme pokračovat 
v tom, co jsme minule započali. Jen s tím rozdílem, 
že minule jsme společně zdolávali hory, kdežto 
dnes se budeme zabývat cestováním kolem světa. 
A i kdybyste se během blížících se prázdnin neproletěli 
helikoptérou nebo neprojeli člunem na solární 
pohon, nevěšte hlavu. Štěstí přeje připraveným!

V srpnu roku 2008 se dvěma americkým dobrodruhům podařil ne-
vídaný kousek s helikoptérou AgustaWestland Grand. Na palubě to-
hoto vrtulníku totiž společně obletěli svět během rekordních 11 dnů, 
7 hodin a 5 minut. Při svém letu přes Grónsko, Anglii, Itálii, Rusko 
a Kanadu absolvovali 70 zastávek na doplnění paliva a pohybovali se 
průměrnou rychlostí 136,7 km/h, tedy jen o málo víc, než je povoleno 
na českých dálnicích.

DálniCe pro helikoptéry

Jde vůbec 
obejít svět 
pěšky? A  je 
někdo, kdo 
by se o  tak 
bláznivý pod-
nik pokusil? 
Ano! Údajně 
už mezi roky 
1897 a  1904 
obešel svět 
pěšky Ameri-
čan George Matthew Schilling. První ověřenou cestu však uskuteč-
nil až jeho krajan David Kunst, který mezi roky 1970 a 1974 dokázal 
ujít 23 250 km přes 4 světadíly.

Je dost možné, že za slu-
nečné počasí se během 
své cesty kolem světa 
modlili i  členové expedi-
ce lodi MS Türanor Pla-
netSolar ze Švýcarska. 
Člun poháněný pouze so-
lárním energií se 4. květ-
na 2012 vrátil do Monaka 
po plavbě trvající 585 dní. 
Posádka obeplula svět zá-
padním směrem a absol-
vovala při tom 60 023 km.

A ještě jednou námořní cesta. Tentokrát ale „jen“ kolem Nového 
světa, jak bývá nazývána Amerika jako světadíl. Tento kousek se 
podařil Mattu Rutherfordovi, který v období od června 2011 do 
dubna 2012 obeplul celou Ameriku na svojí 8,2 m dlouhé jachtě. 
Jeho tachometr zapsal 43 576 zdolaných kilometrů a  expedice 
byla významná i  stanovením dalšího velkého rekordu. Matto-
va jachta se totiž stala nejmenším plavidlem, které kdy proplu-
lo obávanou Severozápadní pasáž v Severním ledovém oceánu.
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JaChtou kolem nového světa

slunCe ať svítí, 
kDe Jsi ty 😊

Boží 
kompas
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Samozřejmě existuje množství nádher-
ných knih o geologii. Přístupné nám jsou 
však i  internetové zdroje. Doporučuji 
např. tyto webové stránky: http://www.
geology.cz/svetgeologie. Najdeme zde 
záložku KAM NA VÝLeT, kde si můžeme 
pročíst a stáhnout průvodce po desítkách 
pozoruhodných geologických lokalit. Na 
stránkách dále najdeme návody k zajíma-
vým pokusům, můžeme si vyzkoušet kví-
zy a testy nebo zhlédnout vybrané filmy 
o geologii. V záložce WeBOVÉ APLIKA-
Ce se seznámíme např. s databází deko-
račních kamenů, koukneme se do virtu-
álního muzea, nahlédneme do kalendáře 
geologa a do geologického slovníku.

Velice doporučuji také aplikaci G e -
O LO G I C K É  Z A J Í M AVO S T I  Č R 
(https://mapy.geology.cz/zajimavosti), 
ve které najdeme bližší popis geologicky 
významných míst v našem blízkém i vzdá-
leném okolí.

Přeji vám, milí čtenáři, spoustu krás-
ných zážitků při objevování geologických 
pokladů naší vlasti.

Sluníčko stoupá stále 
výš, dny se prodlužují, 
bereme na sebe jen to 
nejnutnější – je červen, 
celé prázdniny jsou před 
námi. Co si přát víc?

eliška ale očividně radost nemá. Při 
cestě do školy se sice baví tím, že na 
chodníku nesmí stoupnout na čáru, 
její tvář je však zasmušilá, nepřístup-
ná.

Stále přemýšlí nad tím, co jí včera 
maminka řekla: „Na dovolenou letos 
nepojedeme.“

„Proč?“ zvolalo děvče podrážděně.
„Přece víš, že babička je nemocná 

a nemůže být bez nás.“
„Ale přece jsme měli jet do Řecka.“
„Už jsme to zrušili, měli tam náhrad-

níky, a tak to bylo bez problémů.“
eliška se nejprve zlobila na mamin-

ku, potom na tatínka, který se za svou 
manželku postavil. Teď ráno ze všeho 
obviňuje babičku a dokonce ji napadá, 
že by bylo nejlépe, kdyby už umřela.

Cestou ze školy už nemyslí na dovo-
lenou, ale má náladu ještě horší. Paní 

učitelka jí totiž oznámila, že bude mít 
trojku z českého jazyka kvůli diktátům, 
které píše skoro vždycky na čtyřku. 

„Máš zanedbáno učivo z  prvního 
stupně a v šesté třídě se to projevilo,“ 
řekla jí češtinářka a  o  žádné opravě 
známky nechtěla ani slyšet.

Domů se elišce nechce. Má to v „žá-
kovské“, maminka se bude zlobit, tatí-
nek s ní nebude celý večer mluvit.

Jaksi samočinně zamíří své kroky 
k babičce. Když mezi dveřmi pozdra-
ví, tak utrápeně zvolá: „Babi, budu mít 
trojku z češtiny.“

„To je mrzuté,“ odpovídá jí babička 
z lůžka, ale hned dodává: „Chodit mů-
žeš, ruce máš zdravé, můžeš mít ráda 
bližní a opravit si to také můžeš. Takže 
žádné neštěstí!“

Zlatá babička, říká si v duchu děvče 
a nechá se hladit, když zaboří hlavu do 
přikrývky.

Nejprve usedavě pláče, ale pak na-
slouchá babičce, která jí slibuje, že 
spolu přes prázdniny všechno dohoní. 
Dovolenou u babičky pak plánují spo-
lu a není tam jenom učení, ale mnoho 
krásných činností, které holky a kluci 
na dovolené v Řecku nezažijí.

Dovolená u babičky
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aneb kam na výlet? 
Naše okénko do geologie je pomalu u konce. 
Dozvěděli jsme se základní informace o  si-
lách a  dějích, které formují naši planetu, 
a seznámili se s některými geologickými zají-
mavostmi. Těch je ovšem kolem nás obrovské 
množství. Kde o nich získat více informací?

Dominik Rubáš

Geologické zajímavosti

nej
Cesty kolem

 světa

Josef Lavička
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 Foto: Kovalenko I, upixa, MAURO, bussiclick - Adobe stock; Florence8787 - wikipedia.org
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