
ITINERÁŘ EXPEDICE

RYCHLEBY
Expedice, během které budeš putovat divočinou Rychlebských 
hor, sdílet své příběhy s ostatními, skrze to všechno zkoumat 
svoji vnitřní rovnováhu a nastavíš si plán, jak konkrétně ji posílit.

Zde je typový itinerář toho, co v jakém dni prožiješ. Měj však na 
paměti, že se to může na místě změnit: kvůli počasí, aktuálním 
potřebám skupiny i každého z nás.

1. den: Seznámíte se se svými instruktory a spoluputovníky. Společ-
ně připravíte jídelníček a suroviny na celý týden, nastavíte si výstroj 
a výzbroj a vyrazíte na cestu. Budou vás čekat některé aktivity na se-
známení a rozbourání ledů, zazní první životní příběhy. Z Jeseníku se 
pěšky a veřejnou dopravou přesuneme na Bílou Vodu, na začátek 
Rychlebských hor. 

5. den: Aspekty ovlivňující životní rovnováhu, pojmenované v před-
chozím dni, budeme během pátého dne konkretizovat a priorizovat. 
Budete si tak vytvářet žebříček priorit, na základě kterého si vyberete 
jeden z aspektů. Tomu se pak budeme společně věnovat a dávat mu 
během putování pozornost. V této části expedice nás čeká putování 
o samotě. Budete mít příležitost být v krajině sami.

3. den:  Vydáte se na Cestu vlka – vědomou cestu krajinou společně 
s ostatními členy skupiny. Potkáte se s místním průvodcem, který vás 
provede procesem ve skupině i ve vás. Tématem třetího dne bude od-
povědnost za sebe a svěřené úkoly. 

7. den:  Po snídani a aktivizační technice vás čeká prostor pro vzá-
jemnou osobní zpětnou vazbu – vám i ostatním účastníkům expedice. 
Získáte tak podporu a péči od skupiny. Poslední den expedice směřuje 
skupinu na místo odjezdu. Expedice tady bude končit, skupina a kama-
rádství mohou pokračovat. Můžete si vyměnit kontakty, od nás získá-
te osvědčení o absolvování expedice Outward Bound a společně se 
rozloučíme s mnoha zážitky a s pocitem odhodlání a úspěchu.

2. den: Po snídani si skupina rozdělí role a úkoly na druhý den, spo-
lečně se podíváme na téma rozhodování a spolupráce ve skupině. 
Čeká nás vstup do horské krajiny a rozhodnutí skupiny, kudy a kam se 
vypravíme, kde budeme nocovat. Během dne se budeme věnovat kra-
jině a tomu, co nám zrcadlí ze všedního života. Po příchodu na místo 
noclehu proběhne nácvik a stavba bivaku.

4. den:  Čtvrtý den nabídne k dalšímu putování krajinou Rychleb 
téma životní rovnováhy. Podíváte se na různé aspekty, které mají na 
vaší životní rovnováhu vliv. Skupina pokračuje ve svých úkolech – 
trasa, vaření, bivakování.

6. den: Během šestého dne expedice vás čekají individuální rozhovo-
ry s instruktory. Budou vám průvodci při tvorbě vašeho akčního 
plánu, který bude zaměřený na podporu již zmíněné životní rovnová-
hy. Výstupem budou konkrétní kroky, které budete moci realizovat 
po návratu z expedice. Zde vzniká cílený prostor pro reálný přesah 
expedice do vašeho života. Skupinu čeká poslední bivakování a po-
stupné přibližování k místu odjezdu.


