PŘÍRODA I
Seznam rostlin:

R: k opretina bílá, kopřiva dvoudomá, hluchavka bílá, divizna velkokvětá, heřmánek pravý, smetánka lékařská, jahodník
obecný, jitrocel kopinatý, prvosenka jarní, sněženka podsněžník
S: chrpa modrá, kapraď samec, sasanka hajní, čekanka obecná, jetel luční, pryskyřník prudký, blatouch bahenní,
přeslička rolní, mateřídouška obecná, zvonek rozkladitý
D: kakost luční, třezalka tečkovaná, podběl léčivý, měsíček lékařský, máta peprná, krvavec toten, řebříček obecný, šťavel
kyselý, pcháč oset, chrastavec rolní

Seznam stromů:

R: lípa srdčitá, dub letní, smrk ztepilý, bříza bradavičnatá, jírovec maďal
S: modřín opadavý, jedle bělokorá, javor mléč, trnovník akát, jeřáb ptačí
D: platan javorolistý, líska obecná, vrba jíva, buk lesní, tis červený

Seznam hub:

R: hřib satan, žampión polní, muchomůrka červená, bedla vysoká, klouzek sličný
S: hřib smrkový, liška obecná, muchomůrka růžová, kozák březový, pýchavka obecná
D: václavka obecná, hadovka smrdutá, kačenka česká, ryzec pravý, křemenáč osikový

Seznam stop:

ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODU
do soboty 11:25 hod. registrace hlídek
sobota 10:30 až 11:30 hod. průběžný start zaregistrovaných hlídek
sobota 16:30 hod. ukončení závodu
sobota 17:00 hod. vyhlášení výsledků

DÁTE PŘEDNOST VLASTNÍMU?
busola, uzlovačky, tužky, papír, celta, nůž, sirky, šátek, rýžovací pánev,
sedák, osma, karabiny, luk a šípy, vzduchovka a jiné

R: ježek evropský, kočka divoká, prase divoké, rejsek obecný, čáp bílý
S: jelen evropský, jezevec lesní, králík divoký, veverka obecná, koroptev polní
D: krtek evropský, srnec evropský, svišť horský, tchoř tmavý, vydra říční

■ HVĚZDNÁ OBLOHA
R — 3 z 10 souhvězdí, jedna otázka z 6
praktická část: vysvětli, jak najdeš Polárku
S — 3 z 20 souhvězdí, jedna otázka z 12
praktická část: nakresli souhvězdí
D — 3 z 30 souhvězdí, jedna otázka z 24
praktická část: nakresli souhvězdí

■ STŘELBA

PŘÍRODA II
Seznam zvířat:

hlídka střílí (na terč) ze vzduchovky a luku vždy po pěti ranách

R: č áp bílý, jelen evropský, ještěrka zelená, jezevec lesní, ježek evropský, krtek obecný, liška obecná, prase divoké,
skokan zelený, veverka obecná
S: káně lesní, kočka divoká, koroptev polní, ropucha obecná, slepýš křehký, srnec obecný, svišť horský, sysel obecný, tchoř
tmavý, výr velký
D: daněk skvrnitý, králík divoký, křeček polní, křepelka polní, kuna skalní, mlok skvrnitý, poštolka obecná, rejsek obecný,
vydra říční, zmije obecná

NEZAPOMEŇTE!
T. K. Průzkumník je pořadatelem akce

Seznam hmyzu:

R: b abočka paví oko, čmelák polní, klíště obecné, kobylka zelená, komár pisklavý, mandelinka bramborová, mravenec
lesní, sekáč rohatý, slunéčko sedmitečné, škvor obecný
S: cvrček polní, chrobák lesní, chroust obecný, kudlanka nábožná, otakárek fenyklový, potápník obrovský, roháč obecný,
tesařík obecný, včela medonosná, zlatohlávek skvostný
D: blecha obecná, ruměnice pospolná, hrobařík obecný, krtonožka obecná, křižák obecný, lišaj smrtihlav, nosorožík
kapucínek, vosa obecná, saranče obecná

Seznam nerostů a hornin:

žula, křemen, slída, vápenec, pískovec, sůl kamenná, černé uhlí, pazourek, živec

UZLE A LANA
Rybízové

19. ročník se koná

v sobotu 7. října 2017
http://www.pruzkumnik.cz/akce/vlajkova/

dřevařská – tesařská smyčka (uzel boa), lodní smyčka, očko, škotová spojka, zkracovačka (ovčí nožka), ambulanční uzel
(refový uzel, rovný uzel, čtvercový uzel), rybářská spojka (rybářský uzel), osmičkový uzel (osmička), liščí smyčka (uzavřená
smyčka, kravský uzel (úvaz), kruhový úvaz), pevná smyčka (pevné poutko, jednoduchá smyčka)
teoretická část: jak budeš skladovat lano a jak se k němu (ne)budeš chovat
praktická část: uvázat dračí smyčku, říci a demonstrovat její použití

Staré páky

dračí smyčka, osmičková smyčka (osmičkové poutko), osmičková spojka, burlacká smyčka (pevné ouško, přezkový závěs),
plochý uzel (uzel přátelství), pouta (včelka), prusíkův uzel, napínací zkracovačka, katovská smyčka, hasičský uzel (dvojité
poutko, dvojitá dračí smyčka, dračí smyčka v ohybu lana)

praktická část: člen hlídky sleze určený úsek s jištěním

Důchodci

stejné jako Staré páky + bocmanský uzel (španělská dračí smyčka), barelový uzel (soudkový uzel), rybářské poutko
(dokonalá smyčka), jednoduchý Simon, olympijská zkracovačka
praktická část: člen hlídky sleze a vyleze určený úsek s jištěním

■ OHNĚ
R — 3 z 10 otázek, poznat 3 ohně podle obrázku
praktická část: hlídka rozdělá a zabezpečí oheň za pomocí zápalek
a přírodního materiálu, které nalezne v okolí stanoviště
S — 3 z 25 otázek, poznat 3 ohně podle obrázku (pojmenování, zařazení, užití)
praktická část: hlídka rozdělá a zabezpečí oheň za pomocí 3 zápalek
a přiděleného špalku dřeva
D — 3 z 35 otázek, poznat 3 ohně podle obrázku (pojmenování, zařazení, užití)
praktická část: hlídka rozdělá a zabezpečí oheň za pomocí 3 zápalek, přiděleného špalku dřeva a vyrobí funkční závěs na kotlík

■ CESTOVÁNÍ
R — spojení vlak — vlak s určením vzdálenosti a ceny
3 značky používané v jízdním řádu; poznat 4 hrady, zámky, tvrze z obrázku
S — spojení vlak — vlak s určením vzdálenosti a ceny
3 značky používané v jízdním řádu; poznat 8 hradů, zámků, tvrzí z obrázku
D — spojení vlak — vlak s určením vzdálenosti a ceny
3 značky používané v jízdním řádu
poznat 8 hradů, zámků, tvrzí z obrázku; poznat 4 hrady, zámky, tvrze z popisu

■ ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

teoretická část: vysvětli, co znamenají, a předveď, k čemu slouží termíny: volný konec, pevný konec, ohyb a závit • pevnost
a bezpečnost uzlů z hlediska jejich využití • dělení lan podle materiálů, konstrukce, určení a použití • bezpečnost při lezení

teoretická část: stejná jako Staré páky

POPIS KONTROL

Další informace http://www.pruzkumnik.cz/akce/300/ nebo e-mail: 300@pruzkumnik.cz
© T. K. Průzkumník 1997 – 2017

R — 3 z 15 otázek
praktická část: velký závěs horní končetiny
S — 4 z 25 otázek
praktická část: odsun a polohování (nosítka; stabilizovaná, protišoková poloha; ...)
D — 3 z 35 otázek
praktická část: obvazová technika — šátkový obvaz, obvaz prstu, zápěstí, kotníku, tlakový obvaz, ošetření pneumotoraxu

■ PŘÍSTŘEŠÍ A BATOHY

TÉMATA A OTÁZKY

R — 3 z 15 otázek
praktická část: skládání a úpravy celt
S — 3 z 25 otázek
praktická část: zabalit bathot na vícedenní výpravu
D — 3 z 35 otázek
praktická část: stavba nouzového přístřeší pro 3 děti

HVĚZDNÁ OBLOHA
Rybízové

poznej souhvězdí: Labuť, Herkules, Lyra, Orion, Pegas, Velká medvědice, Malá medvědice, Orel, Kassiopea, Eridanus
okruhy k otázkám: nejjasnější hvězdy souhvězdí (Lyra, Labuť, Orel), meteorit, souhvězdí, hvězdná obloha, dvojhvězda,
astronomie
praktická část: nakresli, jak najdeš Polárku

Staré páky

■ PŘÍRODA I
Rybízové
3 rostliny z 10
3 stromy z 5
3 houby z 5
1 stopa z 5

Staré páky
3 rostliny z 20
3 stromy z 10
3 houby z 10
1 stopa z 10

Důchodci
3 rostliny z 30
3 stromy z 15
3 houby z 15
1 stopa z 15

Staré páky
5 zvířat z 20
4 brouci či motýli 20
3 nerosty z 6

Důchodci
4 zvířata z 30
4 brouci či motýli z 30
4 nerosty z 9

■ PŘÍRODA II
Rybízové
6 zvířat z 10
4 brouci či motýli z 10
2 nerosty ze 3

Na určeném místě prokáže hlídka schopnost rýžování. V písku budou roztroušeny tři
zlatinky. Za nalezenou zlatinku získává hlídka 1 bod (max. 3 b.)

■ UZLE A LANA
R — uváže 3 uzly z 10, řekne jejich užití, 1 otázka
praktická část: uvázat dračí smyčku, říci a demonstrovat její použití
S — uváže 3 uzly z 10, řekne jejich užití, 2 otázky ze 4
praktická část: člen hlídky sleze určený úsek s jištěním
D — uváže 3 uzly z 15, řekne jejich užití, 2 otázky ze 4
praktická část: člen hlídky sleze a vyleze určený úsek s jištěním

■ ORIENTACE
Plní se průběžně během cesty mezi kontrolami. Za nalezení každé kontroly získá
hlídka 5 bodů. V případě pomoci Anděla strážného, ztrácí hlídka nárok na body za
orientaci.

poznej souhvězdí: Androméda, Pastýř, Severní koruna, Ještěrka, Jednorožec, Hadonoš, Delfín, Drak, Panna, Býk
okruhy k otázkám: nejznámější dvojhvězda, hvězdokupa, plejády, rodiště hvězd (mlhovina), souhvězdí nezapadající za
obzor, letní orientační body noční oblohy
praktická část: nakresli souhvězdí (Kassiopea, Velká medvědice, Malá medvědice, Labuť, Orion, Orel, Lyra, Delfín)

Důchodci

poznej souhvězdí: Štír, Ryby, Váhy, Lev, Blíženci, Kozoroh, Rak, Beran, Vodnář, Cefeus
okruhy k otázkám: obr, veleobr, červený obr, bílý trpaslík, neutronová hvězda, černá díra, sektory oblohy a souhvězdí,
jarní orientační body noční oblohy, podzimní orientační body noční oblohy, zimní orientační body noční oblohy, hvězdná
obloha, hvězda
praktická část: z kamínků slož vylosované souhvězdí

PŘÍSTŘEŠÍ A BATOHY
Rybízové:

Co použiješ na stavbu přístřešku? • K čemu se dá použít celta? • Vysvětli, co to je hrobeček a jak se dělá? • Co to
je tee—pee? (jeho hrubý popis) • Čemu se říká sluneční konzerva a jak se dělá? • Jak se oblékneš na noc, na spaní
ve spacáku ve stanu? • Co to je bivakování? • Jak poznáš dobrý batoh? • Co to je impregnace? • Z čeho se vyrábí
spacák? • Co použiješ jako podklad pod sebe při spaní venku? • Jak si zabalíš batoh? • Kam dáš věci při spaní pod
širákem? • Vyjmenuj tři druhy stanů. • Co to je ledviňák?
praktická část: skládání a úpravy celt

Staré páky:

Výroba nouzového batohu. • Co to je bivakovací pytel? • Vyjmenuj alespoň 5 druhů batohů. • Stavba nouzového
úkrytu. • Co to je bagáž? • Vyjmenuj tři druhy karimatek? • Vyjmenuj tři druhy spacáků (ne podle materiálu) • Jaké
místo vybereš pro stavbu stanu? • Co to je tropiko? (popis stavby) • Popiš několik způsobů zvýšení teploty ve stanu.
praktická část: zabalit batoh na vícedenní výpravu

Důchodci:

Stavba záhrabu. • Stavba iglú. • Stavba tee—pee. • Co to je wigwam?• Vyjmenuj 5 druhů celt a urči, ze které země
pocházejí. • Co jsou a k čemu slouží laining a ozan? • Co to je zubřík? • Etika vzájemných vztahů obyvatel tee—pee.
• Výroba nouzového lůžka. • Nouzové přenocování s družinou, dětmi (spaní pod širákem), stavba přístřešku.
praktická část: stavba nouzového přístřeší pro 3 děti

CESTOVÁNÍ
Rybízové

poznej hrady a zámky: Bezděz, Český Šternberk, Hluboká nad Vltavou, Hradčany, Karlštejn, Kost, Trosky, Zvíkov

Staré páky

■ BODOVÉ HODNOCENÍ
Hlídka obdrží na základě svých znalostí a praktických dovedností na každém ze
stanovišť 0 — 15 bodů. Navíc až 45 bodů za orientaci. Maximální počet dosažitelných bodů tedy je 180 (9 x 15 + 45). Do hodnocení nijak nevstupuje čas, za který
hlídka splní všechny úkoly. Jediným omezením je 300 minut.
Hlídka je DISKVALIFIKOVÁNA: nevrátí-li se kompletní v časovém limitu nebo ztratí-li
startovní kartičku.

poznej hrady a zámky: Červená Lhota, Hrádek u Nechanic, Karlova Koruna, Konopiště, Kuks, Kunětická hora, Křivoklát,
Lipnice, Orlík, Poděbrady, Ratibořice, Sloup, Vyšehrad, Žleby

Důchodci

poznej hrady a zámky: Bečov nad Teplou, Bouzov, Březnice, Častolovice, Český Krumlov, Frýdlant, Humprecht, Jaroměřice
nad Rokytnou, Lednice, Lemberk, Libochovice, Lichnice, Litice, Litomyšl, Loket, Mnichovo Hradiště, Náchod, Náměšť nad
Oslavou, Nové Město nad Metují, Okoř, Pernštejn, Rožmberk, Střekov, Točník a Žebrák, Trója
poznej podle popisu: Český Krumlov, Karlštejn, Kuks, Lipnice nad Sázavou, Rábí, Hluboká, Bezděz, Kunětická hora, Sion,
Bečváry

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Rybízové

Na které telefonní číslo budeš volat službu rychlé zdravotní pomoci? • Které uvedeš informace, budeš-li volat
zdravotnickou pomoc? • Jak odstraníš klíště? • Co uděláš, když tě bodne včela nebo vosa? • Jak ošetříš odřeniny? •
Jak zastavíš krvácení z nosu? • Jak rozdělujeme krvácení a jak je ošetříme? • Co uděláš, když tě uštkne had? • Puchýře
— příčina vzniku, ošetření. • Jaké znáš zlomeniny (rozdělení, ošetření)? • Co to je resuscitace? • Jak poznáš zástavu
dýchání? • Jak poznáš zástavu srdce? • Vyjmenuj 5T. • Popáleniny — vznik, ošetření, rozdělení.
praktická část: velký závěs horní končetiny

Staré páky

Co to je zaškrcovadlo — kdy a jak se používá? • Ošetření ran, ranná infekce, sterilita. • Co musíš provést při poleptání
nebo popálení očí? • Otrava. • Mdloba — příčina, první pomoc. • Poranění elektrickým proudem. • Úžeh, úpal, přehřátí
organismu • Popiš podchlazení a jak se při něm zachováš? • Pokousání zvířetem. • Cizí tělesa v uchu, v ústech, v nosu.
praktická část: odsun a polohování (nosítka; stabilizovaná, protišoková poloha; ...)

Důchodci

Poranění lebky a mozku — druhy, příznaky, první pomoc • Šok — příznaky, první pomoc•Poranění břicha — první
pomoc • První pomoc při tonutí • Poranění páteře a míchy — první pomoc•Vybavení lékárničky na výpravu
s dětmi•Epileptický záchvat — příznaky, první pomoc • Astmatický záchvat — příznaky, první pomoc • Srdeční infarkt
— příznaky, první pomoc • Resuscitace dítěte
praktická část: obvazová technika — šátkový obvaz, obvaz prstu, zápěstí, kotníku, tlakový obvaz, ošetření pneumotorax

OHNĚ
Rybízové

poznej ohně: hranice, pagoda, pyramida
otázky: Jaké znáš druhy ohňů? • Jaké znáš slavnostní ohně? • Co je to Setonův hrnec? • Jak poznáš soušku? •
Kde najdeš suché chrastí i po dešti? • Jaký správný tvar má slavnostní ohniště? • Jaké je telefonní číslo na hasičskou
záchranou službu? • Co nepatří do slavnostního ohně? • Příprava a úprava ohniště? • Zapalování ohně ve větru?
praktická část: hlídka rozdělá a zabezpečí oheň za pomocí zápalek a přírodního materiálu, které nalezne v okolí stanoviště

Staré páky

poznej ohně: hlídkový oheň, závěs na kotlík, oheň na sněhu, oheň na větru
otázky: Co je to ohňový tábor? • Pravidla rozdělávání ohně. • Co je to smolníček a k čemu slouží? • Co je to Eliášův
oheň? • Co je to tulejka? • Z čeho se vyrábí pochodeň? • Jaký je rozdíl mezi pochodní a loučí? • Kdo je ohnivec? •
Jaká je minimální vzdálenost pro rozdělání ohně od okraje lesa? • Uveď některé ze způsobů rozdělání ohně bez sirek?
• Čemu se říká ježek? • Vyjmenuj měkká dřeva (alespoň 5). • Vyjmenuj tvrdá dřeva (alespoň 5). • Kdo byl bůh
ohně v řecké mytologii. • Co je to troud?
praktická část: hlídka rozdělá a zabezpečí oheň za pomocí 3 zápalek a přiděleného špalku dřeva

Důchodci

poznej ohně: Jámový (Polynéský) oheň, Polenový krb, Francouzský oheň, Dřevařský oheň, Příkopové ohniště
otázky: Jaká slova se pronáší při zažehávaní ohně ze čtyř světových stran (Woodcraft) • Kde je největší teplota plamene?
• Kde je nejmenší teplota plamene? • Použití hasicích přístrojů. • Který jehličnan je nejlepší, a který je nejhorší, na
topení? • Který listnatý strom je nejlepší, a který je nejhorší, na topení? • Jaké dříví použijeme, potřebujeme-li hodně
oharků a popela? • Jaké dřevo použijeme, chceme-li, aby oheň byl málo viditelný, vydatný na plamen a vydával málo
kouře? • Ohně ve ztížených podmínkách. • Přenášení a uchovávání ohně. • Charakteristika hoření měkkého a tvrdého
dřeva. • Nejlepší palivové dříví.
praktická část: hlídka rozdělá a zabezpečí oheň za pomocí 3 zápalek, přiděleného špalku dřeva a vyrobí funkční závěs na kotlík
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pořádá 20. ročník setkání tábornických klubů

■ VŠEOBECNÉ INFORMACE

start: 10:30 hod. až 11:30 v sobotu (průběžný start)
konec: 17:00 hod. v sobotu
prezence: do soboty 11:25 hod.
startovné: 10 Kč za závodníka
hlavní cena: sportovní potřeby, putovní kotlík
hlídka: nejméně tříčlenná, maximálně pětičlenná
kategorie:	kategorie je určena věkem nejstaršího člena hlídky na základě čestného prohlášení
závodníků o stáří členů.
Rybízové (do 11 let včetně), Staré páky (12–15 let včetně), Důchodci (od 16 let včetně)
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přihláška:	účast je podmíněna předběžnou přihláškou přes WWW či domluvou s vedením klubu
http://www.pruzkumnik.cz/akce/300/prihlaska/ (vyplňte, prosím, do 22. 5. 2017)
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kontroly:	hvězdná obloha • střelba • přístřeší a batohy • příroda I • příroda II • ohně• uzle
a lana • zdraví a bezpečnost • cestování • orientace
Kontroly se procházejí v libovolném pořadí.
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		Hlídka plní kontroly jako kolektiv, tj. má možnost spolupracovat na řešení úkolu, ale odpovídá
vždy pouze jeden člen, předem nahlášený rozhodčímu kontroly.
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KAŽDÝ STARTUJE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
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Je na úvaze klubu, zda přidá hlídce „Anděla strážného“ z řad vedoucích a instruktorů (Anděl strážný je čestná
funkce. Anděl strážný do činnosti hlídky zasahuje pouze v ohrožení zdraví závodníků. Hlídce může pomoci
pouze s orientací, avšak ta tím ztrácí body za tuto disciplínu.)
Pohyb mezi kontrolami se děje podle speciální mapy dodané pořadatelem. Jídlo, pití, spánek – každý podle
své libosti a dovednosti na tábořišti.
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■ VÝSLEDKY

Vyhlašují se výsledky všech zúčastněných hlídek a nejlepší hlídky budou oceněny. Připomínáme, že soutěž končí
vyhlášením výsledků (ihned po vypršení limitu 300 minut), a proto je zbytečné opouštět soutěž, jejíž časový
harmonogram je naplánován v souladu s vlakovým jízdním řádem, ještě před jejím koncem. Vítězí hlídka, která
dosáhla vyššího počtu bodů. Pouze v případě rovnosti bodů se přihlíží k věkové kategorii, počtu členů hlídky a až
poté k dosaženému času (tzn. mladší kategorie jsou zvýhodněny).

■ CESTA K NÁM

vlak: z Kolína směr Ledečko, zastávka Hatě, cca 1 hod. cesty po modré do Církvice, odtud proti
proudu Vavřineckého potoka na místo startu cca 500 m
autobus: z Kolína směr Skvrňov, zastávka Nesměň–Buda, 150 m dle značení směrem na JJV

■ TŘÍSTOVKA NANEČISTO

Chcete-li alespoň trochu vědět, do čeho jdete, vyzkoušejte si z pohodlí domova naši „Třístovku nanečisto“ na
internetové adrese: http://www.pruzkumnik.cz/300nanecisto/

■ KONTAKT

e-mail: 300@pruzkumnik.cz
WWW: http://www.pruzkumnik.cz/
osobně: na poradě vedení, viz. http://www.pruzkumnik.cz/schuzky/
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