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podstatou této aktivity je především jedno 

omezení – máte na to 100 euro. členy rozdělte 

do týmů (třeba do dvojic) a každému nechte 

vybrat jeden stát (budete si muset jako 

rádcové připravit užší výběr). prvním úkolem 

bude spočítat, 
kolik peněz 
mají k dis
pozici, tedy 
přepočítat 
si 100 euro 
na měnu vy
brané země. 
následuje 
série úkolů. 
nejprve musí 
vymyslet, 
kolik a jaké 
jídlo nakoupit, 
aby po určitou dobu nehladověli (např. na dva 

týdny). dále pak musí vymyslet, jaký dárek 

by koupili kamarádovi, kdyby měli rozpočet… 

ano, 100 euro. dalším úkolem může být, jakou 

televizi by si mohli koupit za 100 euro atd. 

podstatné je, že tím, jak jsou země různé a 

hodnota peněz se liší, budu také různá správná 

řešení jednotlivých týmů. nezapomeňte se 

na konci aktivity pobavit o tom, proč jsou tak 

velké rozdíly v tom, co si za stejné množství 

peněz mohou lidé v různých zemích koupit.

- Mějte dostatek materiálů 

o každé zemi z výběru, zpestří to celou 

aktivitu (ceny jednotlivých věcí atd.).

- Pro tuto aktivitu je vhodný přístup na 

internet pro každý tým.

- Čím více rozdílné země budou, tím 

lepší pro aktivitu.

Rady: 

každý z nás je má v peněžence, nebo alespoň 

v pokladničce. České koruny. ale pamatujete 

si, jak vypadají? 

nejprve dejte za úkol, aby si (každý sám) zkusil 

vzpomenout na co nejvíce mincí a bankovek 

a jejich podobu. koukání do peněženek je 

samozřejmě zakázáno. po několika minutách 

přidejte další úkol – kdyby dostali nabídku vy

tvořit novou bankovku, jak by vypadala a jakou 

cenu by měla? po uplynutí stanoveného čau 

každý představí to, co vymyslel. poté už je řada 

na rádci, aby dodal správné odpovědi a s nimi 

i odůvodnění, proč ta která věc nebo osoba 

na minci či bankovce je. můžete také disku

tovat o dalších otázkách spojených s penězi. 

potřebujeme nějakou novou bankovku? nebyla 

by padesátka lepší papírová nebo stovka kovová? 

a kdo by si nejvíce zasloužil být na bankovce? 

Závěrem si pak můžete 

zkusit (např. 

pomocí inter

netu) zjistit, 

jaké bankovky 

a mince se 

používaly 
v minulosti.

K závěru není 

nic lepšího, 

než mít „něco na 

ohmatání“, takže se přeptejte doma nebo 

u prarodičů, jestli někde ještě nemají např. 

papírovou dvacetikorunu.

Rady: 

I když na výpravách spoustu času trávíme v lesích, kde si 

ani za sebevětší bankovku oběd u stromu nekoupíme, pořád 

vnímáme peníze jako něco, co kolem nás prostě je 

a úplně se bez toho ve skautském životě 

neobejdeme (i když bychom 

třeba i chtěli)...

VYPRaVY

26 SKAUT 2/2016




jak víte, dříve to nebylo jen o penězích. v této hře si 
trošičku zjednodušíme vývoj peněžního systému. projdeme 
si třemi fázemi – výměnný obchod, obchod se zbožím a 
peněžní obchod. každý člen družiny se stane obyčejným 
pracujícím člověkem, každý však bude mít jiné zaměstnání. 

podstatné je, že každé 
zaměstnání produ
kuje něco jiného 
např. pekař > chléb. 
kolo vždy začíná 
tak, že každý hráč 
má nějaké množství 
„své“ suroviny. avšak 
k tomu, aby mohl dál 
fungovat, potřebuje 
i jiné věci, než jen 
to, co produkuje on 
sám (každý hráč má 
seznam věcí, které 
musí získat, a kolik 
toho musí získat). 

v tu chvíli přichází ke 
slovu obchod. nejdříve – v první fázi – jde o výměnný ob
chod, tedy zjednodušeně řečeno „něco za něco“. v jakém 
poměru se bude co vyměňovat, to už je na hráčích. po 10–
15 minutách přichází druhá fáze (opět každý začíná pouze 
se svým), jeden z produktů je povýšen do postavení „pla
tidla“, což znamená, že se transakce mezi hráči provádí 
pomocí něj (historicky např. sůl; majitel je pochopitelně 
zvýhodněn). jakmile i tato fáze skončí, přichází na řadu 
poslední fáze, a to peněžní. nyní mohou hráči prodat své 
výrobky na trhu (což je rádce) za pevně stanovenou cenu 
v penězích. tyto peníze pak mohou používat k obchodu 
mezi sebou – jsou platidlem ve směně. jakmile celou ak
tivitu uzavřete, můžete se pobavit o tom, jak vám který 
systém přišel spravedlivý a jaké z nich máte dojmy.

 Nejtěžší na této aktivitě je správně 
vypočítat aby všeho bylo dost… Je možné však hrát i na 
to, že je výrobků málo a že není možné, aby všichni na 
konci fáze naplnili svá kritéria, což může namotivovat 
k lepšímu obchodování.
- Celý vývoj tohoto systému je samozřejmě o mnoho 
složitější – jestli máte zájem, klidně si tam směnu za 
cenné kovy a peníze kryté/nekryté zlatem přidejte.	

Rady: 
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