V 9.1 Profesionální cestovatel
Délka videa: 05:22
Chlapec a dívka:
Ahoj!
Chlapec:
Všechny vás vítám u dalšího dílu
našeho videoblogu o cestování
Letem světem. Minule jsme
vám poradili, jak postupovat,
pokud chcete vyjet do zahraničí
na dobrovolnickou stáž. A co pro
vás máme dneska?
Dívka:
Protože se nám tu od vás hromadí
nejen dotazy na konkrétní
destinace a typy dovolených,
ale i na dnes tolik populární
cestování na plný úvazek,
rozhodli jsme se tento díl věnovat
právě jemu.
Chlapec:
Přesně tak!
Dívka:
Taky si říkáte, že je to povolání
snů? Cestovat na plný úvazek?
Být, jak se říká, digitální nomád,
novodobý kočovník?
Chlapec:
Pak pro vás máme několik tipů,
jak se cestovatelem na plný
úvazek stát a na co při tom
nezapomínat.
Na začátku je důležité si
uvědomit, jestli je to opravdu to,
co chcete, protože i když to zní
úžasně, nemusí to být úplně pro
každého!
Dívka:
Proto si uvažte své priority
a zvažte všechna pro a proti.
Chlapec:
Dokážete si představit, že
na několik měsíců nebo dokonce
let odjedete z domu? Že nějakou
dobu neuvidíte svou rodinu
a své přátele, že budete jíst nové
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jídlo a mluvit jiným jazykem, že
budete zkrátka vést úplně jiný
život?
Dívka:
Pokud vás nic z toho neděsí, pak
je to pro vás určitě dobrá volba!
Chlapec:
Důležité je mít na paměti, že je
potřeba být na takové cestování
dobře finančně zajištěn, nejen
do začátku, ale mít taky nějakou
finanční rezervu.
Dívka:
Je jasné, že budete pracovat, ale
ubytování, jídlo i doprava něco
stojí a je nutné taky počítat
s nepředvídatelnými výdaji, kdyby
se náhodou něco stalo.
Chlapec:
Pokud máte nějaké úspory nebo
vám nevadí, že budete muset
chvíli šetřit, pak se rovnou
můžete podívat na další krok.
Dívka:
Tím je rozhodnutí, co vlastně
chcete a budete moci v zahraničí
dělat.
Chlapec:
Někteří cestovatelé dávají
přednost práci v místě, kde
se zrovna nacházejí: třeba učí
jazyky, sbírají ovoce, pracují
v hotelech, hlídají děti nebo
skládají dřevo.
Dívka:
Jiní se zase finančně zajišťují
online přímo tím, že cestují.
Buď mají svůj cestovatelský
blog, na kterém prodávají
reklamu, nebo třeba spolupracují
s aerolinkami nebo jinými
turisticky zaměřenými firmami
a weby.

Chlapec:
Případně jde v podstatě pracovat
kdekoli na volné noze, prostě
dělat na počítači to, co byste
dělali někde jinde v kanceláři,
jen to bude na dálku nebo
se u toho budete přesouvat
z místa na místo. To může být
příprava grafiky, psaní článků,
tvorba webových stránek,
překlady, focení, provozování
e-shopu a podobně. K tomu jsou
samozřejmě potřeba specifické
schopnosti a jistota dostatku
zakázek.
Dívka:
Pokud si na něco z toho troufáte
a máte k tomu potřebné
předpoklady, můžete už skoro
balit.
Chlapec:
Ještě je ale důležité připravit
se taky psychicky. Odhodit
předsudky, počítat s tím, že se
budete muset adaptovat na cizí
prostředí, odlišné kultury, jiné
způsoby chování a jednání.
Dívka:
Klíčová je proto flexibilita.
Při cestování do cizích zemí
můžete narazit a pravděpodobně
i narazíte na problémy,
komplikace anebo prostě jen
zcela nové situace, ve kterých jste
se ještě nikdy neocitli. Je proto
zapotřebí umět proto pružně
reagovat, ale taky nemít strach.
Chlapec:
Nejen z neznáma nebo finanční
nejistoty, ale nebát se ani pocitu
samoty, který se jednou za čas
prostě daleko od domova může
dostavit.

Dívka:
V neposlední řadě bychom měli
zmínit i to, že tento způsob
živobytí stojí hodně plánování,
organizačních a komunikačních
dovedností a spoustu sebekázně.
Chlapec:
Exotické destinace, fakt, že
nemáte stabilní kancelář, a taky
volná pracovní doba, kterou si
nastavujete vy sami, můžou totiž
často svádět k prokrastinaci
a neefektivnímu využívání času,
s čímž je potřeba si umět poradit.
Dívka:
Celkově se o digitálním
nomádství mluví jako o životním
stylu. Cestovatele na plný úvazek
spojuje odhodlání vydat se
za hranice komfortní zóny, stejně
jako touha neustrnout na jednom
bodu, ale poznávat nová místa,
nové lidi a zakoušet nové zážitky.
Chlapec:
Tak co, máte to stejně a jdete
do toho?
Dívka:
Teď už zbývá se jen rozhodnout,
kam bude vaše cesta směřovat.
Chlapec:
Každý má asi nějakou vysněnou
destinaci nebo seznam míst, kam
by se rád dostal. Určitě si ale
o všech vybraných zemích zjistěte
předem dostatek informací.
Dívka:
Zajímat by vás hlavně měla
vízová povinnost, životní náklady,
dostupnost internetu, bezpečnost
země, ale také konkrétní
zkušenosti a doporučení druhých.
Mezi pět nejoblíbenějších
destinací digitálních nomádů
patří momentálně Thajsko,
Bali, Ekvádor, Kanárské ostrovy
a Maroko.
Chlapec:
Jinak díky rozvoji technologií
a rozšiřování virtuálního
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prostoru, ale i globalizace
obecně je možností, jak se živit
cestováním, čím dál tím více. Já
bych teda jel hned. A pokud si to
říkáte i vy, tak vám držím pěsti, ať
se vám to povede.
Chlapec a dívka:
… a ať se vydáte Letem světem!

