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ALKO – ALobalová KOule  

Možná trochu zavádějící název pro skautskou akci, ale v tomto případě jde o zkratku: ALKO  – 
AL obalová KOule. Ale právě kolem ní se skoro vše točí. Celý rok separujeme a sbíráme 
nepotřebný alobal, abychom jej pak mohli zabalit do koule. S ní – jako jeden muž (žena) – 
soutěžíme na různých disciplínách a navzájem měříme své síly s kamarády ze všech koutů 
republiky. 

Při pořádání letošní akce jsme měli největší obavy z počasí. Ale někdo tam nahoře nás má rád a 
vodu spustil už večer před soutěží. Sobotní akce proběhla pod oblačnou oblohou s mírně 
pofukujícím větříkem. Na tu bídu předchozích dní... 

Letošní ALKO v číslech 

V letošním roce s koulí poměřily své výkony pěti až sedmičlenné soutěžní týmy na trati kolem 
Kunětické hory v 9 disciplínách s názvy jako  – Riskantní koš – Planety – Kroket – Hasiči – 
Ruské kuželky – Prak – Koule v kouli – Laser a Instalatéři. 

Týmy soutěžily v pěti kategoriích, podle věku a pohlaví, od předškolních dětí až po ty téměř 
dospělé. Celkem se závodu zúčastnilo 224 dětí, vytvořeno bylo 42 týmů. 

Na letošního ALKO přijeli skauti z Pardubic, Vlašimi, Prahy, Kutného Hory, Chlumce nad 
Cidlinou, Přelouče, Holic, Sezemic a Lázní Bohdaneč. 

Hliníku  – zejména víček od jogurtů, obalů od čokolád, paštik a všeho dalšího označeného 
značkou „Al“ – za celý rok soutěžící nasbírali 109kg, které organizátoři akce předají 
do sběrného dvora. 

Výroba hliníku je velice náročná a značně zatěžuje životní prostředí. Vyrábí se z bauxitu 
těženého v povrchových dolech. Při jeho výrobě se používá mnoho nebezpečných chemikálií 
a dalších látek, potřeba je velké množství energie. Hliník odložený na skládky se téměř 
nerozkládá. Proto je i sebemenší množství hliníku, které se podaří recyklovat a znovu využít, 
obrovským přínosem. 

Organizace akce 

Organizačně akci zajišťuje skautské středisko „POLARIS“ Pardubice s pomocí dalších skautů 
z okolí (z Pardubic, Holic, Lázní Bohdaneč). Pomocnou ruku při organizaci na jednotlivých 
disciplínách přiložili též skauti z Prahy a Vlašimi. 
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Doprovodné aktivity 

V době, kdy týmy nesoutěžily na trati, se mohly zapojit do sportovních aktivit, zahrát si 
lakross, frisbee, softbal či ringo anebo vyzkoušet netradiční orientační běh rogaining. 

Dalším významným počinem bylo uklízení části podhradí – Sezemického lomu, který je (nejen 
účastníkům akce), znám též pod názvem „Skautské rokle“. Akcí „Klacíček na ohýnek“ jsme 
z veliké kupy dřeva, cca 25×10 m, roští a větví, které sem navážejí místní bordeláři, spálili po 
dohodě se správou hradu a Sborem dobrovolných hasičů Ráby dobré 2/3 objemu. 

Další doprovodné aktivity – deskové hry, lezení na horolezecké stěně, další sportovní aktivity – 
proběhly pro přespolní účastníky ve Skautském centru Vinice v Pardubicích, které se stalo 
základnou a zázemím pro organizaci této akce. 

Poděkování 

Pro organizaci takovéto akce je rozhodující místo konání. Kunětické hora, jako jediný kopec 
v pardubické placičce je tím správným magnetem a jeho okolí tím správným prostředím. Touto 
cestou bychom chtěli poděkovat za vstřícné podmínky, které nám správa hradu Kunětická hora 
poskytla. 

 

 

Kontakty na organizátory akce: 

Jaroslav Procházka 
telefon: 724 754 978 
email: jarda.prochazka@gmail.com 
 
Mgr. Petr Fiala 
telefon: 736 605 535  
e-mail: petr.fiala@skauti.pardubice.cz  
 
Pardubice 21. 4. 2013 
 
Junák – svaz skautů a skautek ČR 
středisko „POLARIS“ Pardubice 
Lexova 2233 
Pardubice 530 02  
www.skauti-pardubice.cz 
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Další odkazy 

Domovská stránka akce - http://skauti-pardubice.cz/poradane-akce/alko/ 

FB stránky akce - https://www.facebook.com/ALKOcz 

Veronica, ekologický institut - http://www.veronica.cz/?id=12&i=86 
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Grafika – označení pro hliník ALKO - logo  

 


