Oddílové heslo
Cestu si najdu nebo proklestím!

Oddílový slib
Chtěl bych, až náš táborový oheň zasvítí do
tmy a vyvolá ve mně pocity, které otřesou mou
duší, aby se oddíl pro mne stal ostrovem pohody,
studnicí věrného přátelství a skálou, z jejíhož
kamene si vystavím základy svého života.

Oddílový pokřik
Když už křičet ať je slyšet: Třicet, Třicet,
Třicet, Třicet!

Práce oddílu
Náš oddíl pracuje systémem pěti družin a vedení.
Družinu vede rádce, který se stará o správný chod své
družiny, zatímco celý oddíl mají na starosti členové vedení.
Družiny se schází jednou týdně, každá v jiný den
a jednou za měsíc se sejde celý oddíl na akci zvané
oddílovka.
Přibližně každé dva týdny pořádáme víkendové akce
zvané výpravy. Je zvykem, že v zimním období se jezdí
spíše na akce jednodenní, výjimkou jsou vícedenní
návštěvy některé z turistických základen, zatímco v letním
období jezdíme pod stany na celý víkend.
Začátkem letních prázdnin jezdíme na bezmála
dvacetidenní stanový tábor. Ten je vyvrcholením celoroční
činnosti oddílu, a proto je účast na táboře velice důležitá
a nikdo by zde neměl chybět.
Jako nepovinnou akci pořádáme v období jarních
prázdnin Zimní tábor. Je zaměřený na zimní sporty
(sjezdové lyžování, snowboarding, běžky). Účastní se jej
většinou zkušenější lyžaři a snowboardisté.
Po vstupu do oddílu dostane každý výměnou za zálohu
členskou výstroj. Aby se stal nováček, tedy nově přijatý
člověk, právoplatným členem, musí si splnit nováčkovskou
zkoušku. Jedná se o několik bodů; aby si je nováček mohl
splnit, musí nabýt jistých znalostí a zkušeností.

Družiny
Tyto družiny vznikly postupně po rozpadu oddílů
(samostatné Třicítky a samostatné Dívčí Dvojky) v roce
2003. Jako první vznikli Tygři a Jiřičky. Tygři pod vedením
Smíška a poté Propana, a Jiřičky pod vedením Bagetky
a poté Honzy. Postupně vznikla družina Vyder pod
vedením Ticketa a družina Vlaštovek pod vedením Kači
v roce 2009. Mnohem později, v roce 2018, byla založena
pátá družina Srnek pod vedením Karči.
Bývalé družiny dříve samostatných oddílů a
jejich původní družinové barvy
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Družiny, jejich zkratky, svolávací signály a
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Dívčí:
Srnky
zelená
Vlaštovky modrá
Jiřičky
červená
Veverky
hnědá

Bodování
V našem oddíle existuje bodování jednotlivců
a bodování družin. Družiny a jednotlivci se bodují každý
měsíc, výsledky měsíčních bodování se potom shrnují
do bodování půlročního. Jako podzimní půlroční bodování
se bodují měsíce září až leden, jako jarní se bodují únor až
červen. Bodování na táborech bývá rok od roku jiné.

Měsíční bodování jednotlivců
Bodování jednotlivců zahrnuje téměř všechny oddílové
činnosti. Boduje se účast na výpravách, na družinovkách
a všech dalších akcích. Zaznamenávají se body za soutěže
jednotlivců i družin, body lze získat i za různé další věci.
Vše se zaznamenává do bodovacího sešitu. Na konci měsíce
se všechny body, které člen za měsíc získal, sečtou a jejich
počet určí pořadí člena v měsíčním bodování.
Za účast na výpravě se dává 20 - 40 bodů podle délky
výpravy, za účast na oddílovce 15 a družinovce 10 bodů
(při pozdním příchodu se z toho několik bodů strhává).
Nemocní, kteří jsou řádně omluveni, získávají půlku
z bodů, které by získali, kdyby se mohli zúčastnit. Ostatní

omluvení získávají dva body; neúčast bez omluvy
znamená, že dotyčný získává minus pět bodů (pět bodů
tedy ztrácí). Díky neomluveným neúčastem může být váš
výsledek i menší než nula.
Soutěže jednotlivců se bodují většinou tak, že první
získá např. 36 bodů, druhý 35 až poslední 1 bod. Za
umístění družiny v družinových soutěžích se body připisují
do bodování družin. Dále družiny získávají body za úklid
a také se družinám započítají výsledky jejich členů
v bodování jednotlivců. Protože družiny mívají různý počet
členů, boduje za družinu vždy jen tolik nejlepších
z družiny, kolik členů má nejméně početná družina.
Půlroční bodování
Sčítá se umístění za všech uplynulých pět měsíců, kdo
tedy přišel do oddílu v průběhu půlroku, bodován
prozatím není. Čím nižší číslo, tím lépe – vyhrává ten, kdo
se umísťoval často na předních místech a má proto
nejméně (trestných) bodů. Podobně se počítá i půlroční
bodování družin.
Výsledky bodování
Výsledky bodování se vyhlašují na oddílovce (bodování
za červen se vyhlašuje až na táboře). Za umístění získáváte
důkazy, které byste si měli nalepit do alba.

Fany
Fany jsou vlastně dlouhodobým bodováním členů.
Fany se získávají za účast na oddílovkách, výpravách,
za umístění na prvních pěti místech v měsíčním bodování,
za vítězství družiny v měsíčním bodování, za získání
odborky a za mnoho dalších věcí. Příklad, měsíční
bodování:
1.
2.
3.
4.
5.






místo jednotlivci
místo jednotlivci
místo jednotlivci
místo jednotlivci
místo jednotlivci
Všichni členové 1. družiny
Všichni členové 2. družiny
Všichni členové 3. družiny
100% účast (celý měsíc)
vše na oddílovce

15 Fanů
12 Fanů
9 Fanů
7 Fanů
5 Fany
10 Fanů
7 Fanů
4 Fany
10 Fanů
2 Fany

Fany se vybírají na konci oddílovky, mimořádně i jindy.
Získané fany si každý člen nechává a má-li jich hodně
(okolo stovky), vedení mu je vymění za fanový důkaz, který
si nalepí do alba (deníku). Fany, získané za umístění
v bodováních na táborech se zapisují rovnou do důkazů
za toto bodování.
Množství Fanů, které každý člen má, je důležitým
měřítkem. Dá se podle něho určit doba, po kterou je
členem oddílu, jeho výsledky v bodování a tím i aktivita
v oddíle.
Dobří členové většinou brzy ve fanech předhánějí i ty,
kteří jsou členy oddílu podstatně déle. Nejúspěšnějším
členem v získávání fanů byl zatím Knedlík, který (jako
rádce družiny Vyder) získal nejvyšší proužek - černý (2000
Fanů) na jaře 1991 po třech a půl letech členství v oddíle.
Všechny Fany, které má člen nalepené ve svém albu,
jsou jeho oddílovým „majetkem“. Počet Fanů, které člen
dosud získal, je na krojovce vyznačen fanovým proužkem.
Používají se od března l987 a mají tyto hodnoty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zelený
světle modrý
tmavě modrý
žlutý
oranžový
červený
šedý
bílý
černý

100 – 300
300 – 500
500 – 700
700 – 900
900 – 1100
1100 – 1300
1300 – 1600
1600 – 2000
2000 a více

Fanů
Fanů
Fanů
Fanů
Fanů
Fanů
Fanů
Fanů
Fanů

Tábory 30
Za dobu fungování našich oddílů Třicítka společně
s Dívčí Dvojkou vystřídaly několik tábořišť, které
z různých důvodů musely opustit.
 1969 – 1971
Pocheň
 1972 – 1974
Náměšť na Hané
 1975 – 1983
Hynčice u Krnova
 1984 – 1989
Drozdovská Pila
 1990 – 1996
Kladeruby
 1997 – dodnes
Sloup – Vlčí skála

Měli bychom se chovat tak, aby nám naše skvělé
tábořiště ve Sloupu vydrželo co nejdéle. Přeci jenom není
tak lehké najít tábořiště nové.

Hlavní vedoucí oddílu
Wantrock,
Otík, Marko
Sláva
Moravec
Monti

1969
1970 – 31. 8. 1975
1. 9. 1975 – 31. 12. 1976

Jippo

1. 1. 1977 – 1. 1. 1978

Lišák

1. 1. 1978 – 31. 8. 1979

Rumcajs

1. 9. 1979 – 31. 8. 1981

Buvol

1. 9. 1981 – 31. 12. 1985

Donly

1. 1. 1986 – 15. 9. 1990

Jarda

15. 9. 1990 – září 1992

Upo

září 1992 – září 1995

Tudu

září 1995 – prosinec 1996

Sosák

leden 1997 – březen 1999

Skipy

Daymi

březen 1999 – březen 2001
duben 2001 – sloučení oddílů na
počátku r. 2007
leden 2007 – únor 2015

Ticket

únor 2015 – květen 2016

Propan

červen 2016 – současnost

Hádě

Věrnost oddílu
V roce 1990 se v oddíle Třicítka zavedlo označení
délky členství. Tímto označením je kovový odznáček hlavy
psa, který má symbolizovat „psí“ věrnost člena k oddílu.
Délka členství se odlišuje barvou plstěného podkladu pod
odznáčkem ve tvaru štítu. Barvy podkladu znamenají toto:





zelený podklad
bílý podklad
černý podklad
červený podklad

3 až 5 let v oddíle
5 až 8 let v oddíle
více než 8 let v oddíle
více než 5 let ve vedení oddílu

Tento odznáček se nosí na pravé kapse krojové košile.
Délka členství se počítá na celé roky aktivní činnosti,
to znamená více než 50 % účast na akcích v daném období
a účast na letním táboře. Jakmile člen své členství přeruší,
dále se mu délka členství nepočítá.

Šňůry a štíty
Štíty rozdělují funkce v oddíle.
Rozdělení podle funkcí
 štít bez barevného pásku:

člen

 štít s jedním barevným páskem:

podrádce

 štít se dvěma barevnými pásky:

rádce

Dále se členům ve vedení uděluje štít s peckou
 štít s jedním barevným páskem a peckou:

instruktor

 štít se dvěma barevnými pásky a peckou:

vedoucí

 štít se třemi barevnými pásky a peckou:

hlavní vedoucí

U Třicátníků je pásek červený, u Dvojkařek žlutý.
Šňůry, na kterých je zavěšena píšťalka (hvizdka), jsou
dalším způsobem označování funkcí. Tyto šňůry se nosí
provléknuté levým nárameníkem s druhým koncem
(s píšťalkou) zastrčeným v levé kapse krojovky.
Dělení je podle barvy:





béžové šňůry
zelené šňůry
modré šňůry
červené šňůry

podrádcové
rádcové
instruktoři
vedoucí

Březové lístky
Březové lístky jsou u nás v oddíle oceněním za
výborný výkon v dané funkci. Tedy přesněji řečeno, udílí se
tehdy, když člověk výborně ovládá svou funkci v družině,
pomáhá mladším a svému rádci/rádkyni, v případě rádce
se udílí v okamžiku, kdy dosáhne toho, že jeho družina
funguje takřka bez problémů. Čím déle člověk pomáhá
okolí, angažuje se do oddílových záležitostí a to vše dělá
pro to, aby se zvýšila úroveň oddílu, tím větší má
pravděpodobnost, že získá ocenění svého snažení právě
v podobě březového lístku.
Pravidla udílení
Celý proces udílení se řídí několika přísnými pravidly.
 První tři podepsaní jsou z nejlepších přátel
navrhovaného a ručí ostatním za to, že březový lístek je
udělen do správných rukou.
 Udělení je platné, je-li podpořeno desetinásobnou silou
podpisů na udělovacím dekretu. Tedy například
na udělení třetího stupně BL je na dekret třeba
nashromáždit podpisovou sílu nejméně 30.
 Hodnota/síla podpisu udělovatele se rovná číslu
nejvyššího stupně BL, který mu byl udělen (například 3.
stupeň má podpisovou hodnotu 3).
 Vyšších stupňů může být udělena maximálně polovina
ve srovnání s počtem nositelů nejbližších nižších
stupňů. Například žlutý Březový lístek může být udělen
jen tam, kde už existují 2 tmavomodří, 4 světle modří
a 8 zelených nositelů … Tím se vytváří rostoucí
pyramida (viz pyramida pod textem).

 Udělování BL začíná prvním stupněm a podle zásluh
a vývoje oceňovaného pokračuje nejblíže vyšším
stupněm. "Přeskoky" prvního stupně BL jsou výjimečně
tolerovány u osob, které přes svou dlouholetou kvalitní
práci ve smyslu Hnutí BL neměly k němu přístup.
V zásadě je však jakékoli přeskakování stupňů
nežádoucí.
 Věkové limity pro oceňování nejsou stanoveny. Mezi
udělením jednotlivých stupňů je nutné zachovávat
časový odstup alespoň jednoho roku.
 Na oděvu nebo stejnokroji se nosí viditelně jen nejvyšší
dosažený stupeň BL.
 Každý nositel BL může navrhovat, udělovat
a podepisovat BL dalším osobám.
Zelený březový lístek
Zelená barva je barvou luk a lesů, symbolem
nového života. Znázorňuje začátek cesty, kterou
oceněný nastoupil, uctívajíc, zasévajíc a pěstujíc hodnoty
pravého přátelství mezi kamarády. Zeleným odznakem je
odměňovanému za jeho příkladnou činnost nabídnut vstup
do Hnutí BL. Ve společenstvích dětí se uděluje rádcům
a začínajícím vedoucím.
Světle modrý březový lístek
Světle modrá-blankytná barva vyjadřuje pohled
vzhůru k obloze. Nositel 2. stupně umí snít a své
sny uskutečňovat, umí hledat vyšší hodnoty ukryté
v lidech. 2. stupeň se uděluje odhodlaným a obětavým
vedoucím, těm, kteří už vědí, co je smyslem Hnutí BL.

Tmavě modrý březový lístek
Tmavomodrá je barvou hlubokého širého moře
a symbolizuje hloubku a šířku zájmů nositele
o dění kolem něho, nevyčerpatelnost jeho elánu a ukrytou
sílu ducha. Uděluje se vytrvalým a optimistickým vůdcům.
Žlutý březový lístek
Žlutá je barvou Slunce, které je zdrojem síly,
světla, tepla a životní energie. Nositel 4. stupně
pomáhá přátelům křísit jejich dobré vlastnosti, probouzet
tužby a podněcovat k činnosti. Uděluje se všestranným
i specializovaným vedoucím.
Červený březový lístek
Červený je symbol lidského srdce, červené jsou
žhnoucí uhlíky v ohni. Červená symbolizuje zápal
pro vysoké cíle, vytrvalost, bezpečí a jistoty.
Karmínový březový lístek
Touto barvou září zakalovaný kov, symbol
pevnosti a neústupnosti nositele od ušlechtilých
cílů. Karmínový BL je určen těm, jejichž práce a šíření
myšlenky přátelství daleko přesahují hranice jejich
místního společenství.
Bílý březový lístek
Bílá je symbolem ušlechtilosti a čistoty ducha,
o něž vyznamenaný u sebe i svých nesčetných
přátel neustále usiluje. Bílý BL patří lektorům
a budovatelům zázemí, dlouhodobě sloužícím společenství.

Šedý březový lístek
Šedá barva připomíná moudrost sov a vážených
lidí se šedými vlasy. Uděluje se rádcům života, kteří
mají autoritu, zkušenosti a vyzařují tichou sílu.
Černý březový lístek
Černá v sobě obsahuje všechny barvy
předcházejících stupňů a symbolizuje nejedno
překonání porážky, které vedlo a vede nositele k ještě větší
houževnatosti a usilovnosti. Devátý stupeň je určen
nezdolným vytrvalcům s širokým působením.
Bronzový březový lístek
Je určen tomu, kdo dlouhodobě reprezentuje
nositele i udělovatele BL, účinně působí v regionu
či kraji a prohlubuje vzájemné styky kolektivů.
Stříbrný březový lístek
Uděluje se těm, kteří působí v kraji či republice
na širokém poli činností, směřovaných k dětem
a mládeži, k jejich vzdělávání, těm, kteří organizují
celostátní hry a výměny zkušeností.
Zlatý březový lístek
Zlatá je barvou sluneční záře a drahého kovu,
dotvrzuje trvalé úspěchy nositele při všestranném
působení na dětská a mládežnická společenství v celé
republice. Zlatý BL patří těm, kteří jsou trvalými pilíři
přátelství a spolupráce, zdroji moudrosti a síly.

Čestný březový lístek
Čestný BL je udělován výjimečně a samostatně jako
ocenění významným osobnostem, které spoluvytvářejí
materiální a morální zázemí činnosti dětských
a mládežnických společenství, či jsou pro chování dětí
a mládeže vzorem, nicméně není součástí jejich
společenství.

KPZ
Krabička poslední záchrany
KPZ by měla být vodotěsná. Co by měla obsahovat:
 drátek (min. 30 cm), provázek (l m), žiletka, tužka,
papír, zápalky + škrtátko, paralen (2 ks), náplast
s polštářkem (5 cm), špendlíky (4 ks), nitě + jehla,
knoflíky (krojovka, kabát), připínáčky (4 ks), zavírací
špendlík (2-3 ks), 20 Kč, poštovní známky, hřebík
(„5“,“7“), křída (kdo chce).
 adresa, telefon, jméno
 tel. čísla (policie, hasiči, první pomoc)
 na krabičku gumičku

Výstroj
Věci A (na jednodenní výpravu)
Výstroj: Z+T, vázačka, šátek na hry, KPZ, laso
Jídlo: pití – min. 1,5 litru, svačinka na celý den
Oblečení:
 V zimě: nutná pevná obuv, čepice, rukavice 2x, šála,
oddílová bunda/kabát, náhradní ponožky.
 V létě: kraťasy, tričko, mikina, pevná obuv, pokud
nebude řečeno jinak
Věci B (na vícedenní výpravu)
Kroj: Krojovka, kraťasy ke kroji, pevná obuv, bílé ponožky,
šátek, turbánek
Výstroj: Z+T, vázačka, šátek na hry, KPZ, laso
Věci na spaní: spacák, karimatka, věci na spaní, hrubé
ponožky, teplý rolák/svetr
Věci na sport: sportovní oblečení (kraťasy, tepláky,
2 trička, mikina), sportovní obuv
Věci na večer: kalhoty, košile s límcem, svetr, oddílová
bunda/kabát, šátek, pevná obuv (stejná jako ke kroji)
Hygienické potřeby: kartáček na zuby, zubní pasta,
mýdlo, ručník, toaletní papír, čisté spodní prádlo
Ostatní: baterka, ešus, lžíce, nůž, pláštěnka

Věci do družiny
Rozdělí vedení: kotlík, pila, lopatka, stan
Rozdělí rádce: 2-3 sekery (vezme rádce, podrádce, nebo
starší členové), potřeby na čaj, sirky 2x, společné jídlo
Věci B budou mít všichni na vícedenní výpravě, věci A
na jednodenní výpravě. Pokud se bude brát něco navíc,
nebo se něco z těchto věcí brát nemusí, bude to uvedeno
na informacích o výpravě v klubovně nebo na oddílových
stránkách www.tricitka.com
Děti do 15 let budou mít průkazku s fotkou a datem
narození, např. průkaz na vlak, MHD, nebo KČT.

Stručná historie Chlapecké Třicítky
a Dívčí Dvojky
Třicítka a Dvojka fungují nepřetržitě od roku 1969.
Za tak dlouhou dobu se mnohé změnilo k nepoznání,
mnoho věcí v našich oddílech však trvá stále.
Život oddílů v dávných dobách se v lecčems vůbec
nelišil od toho dnešního. Každý týden se členové scházeli
na družinovce a každá družina měla svůj den v týdnu
od pondělí do čtvrtka. Na výpravy se také jezdilo co čtrnáct
dní, od května do září pod stany a v červenci na stanový
tábor.
Některé věci byly trochu jiné. Letní tábor býval na celé
tři týdny – od neděle do soboty a někdy začínal už třetí,
nebo čtvrtý den prázdnin. Zimní tábory nebývaly každý
rok a konaly se ne o jarních, ale o vánočních prázdninách.
Tábořiště, na kterém se letní tábory konaly, se zpočátku
měnily po dvou, nebo i po jednom roce. Program byl často
podobný tomu, co členové zažívají na výpravách
a na táborech dnes. Už tehdy se hrály bojovky na životy,
na čísla i veverčí ocásky. Ve srovnání s dneškem však byly
hry často velmi prosté.
Co se lišilo velice, bylo materiální vybavení.
V poválečných letech, ale i na přelomu let šedesátých
a sedmdesátých, neznali členové jiný typ stanu, než jehlan
– dvě spojené celty, jen na táboře s podsadou. Batoh měl
každý jen takový, který mu koupili rodiče. Neexistovaly
karimatky, součástí výbavy každého člena a členky ale byl
ledvinový pás a igelit. Později, v sedmdesátých letech, se na
výpravách začaly používat stany typu A – přesně takové,
které nám slouží na letních táborech, ale bez podsady.

Třicítka i Dvojka jsou původem oddíly skautské. 30.
chlapecký oddíl Českého junáka a 2. dívčí oddíl Českého
junáka v Ostravě existovaly už v poválečných letech 1945 –
1950. S nástupem komunistické totalitní moci však byl
skauting nemilosrdně zničen ve jménu tehdy populární
komunistické ideologie o jednotě pracujícího lidu.
Povolena byla jen jediná dětská organizace pevně řízená
Komunistickou stranou - Pionýrská organizace. V době
uvolnění koncem šedesátých let byl Skaut obnoven a stejně
tak byly obnoveny i ostravský 30. chlapecký a 2. dívčí
oddíl.
Oddíly obnovovali lidé, kteří byli členy a mladými
vedoucími v době poválečné a funkcí hlavních vedoucích
se postupně ujali pan Boleslav Moravec ve Třicítce a paní
Naděžda Moravcová v Dívčí Dvojce. Díky tomu, že to byli
manželé, i oddíly pod jejich vedením navázaly úzkou
spolupráci, která nebyla už nikdy přerušena. Po dlouhou
dobu od počátku sedmdesátých let až do roku 2003 oba
oddíly pořádaly nejméně čtvrtinu výprav společně a v létě
tábořily v sousedství, někdy dokonce v protilehlých rozích
jedné louky, tak, aby i táborový program mohl být z velké
části společný.
Ve skautských oddílech toho času bylo zvykem mít
jednu družinu nejmladších, tak zvaných vlčat. V oddíle
Třicítka to bylo právě tak, nicméně v dobách vlády
Komunistické strany byly veškeré skautské tradice
nežádoucí; z družiny Vlčat se okolo roku 1972 staly Vydry.
Od té doby, až na malé přestávky, do roku 2003, existovaly
ve Třicítce čtyři družiny: Tygři, Lišky, Vydry a Vlci.
Podobně tomu bylo i v Dívčí Dvojce, kde ale tradice jedné
družiny nejmladších přetrvávala až do poloviny

osmdesátých let. Čtyři dívčí družiny se nazývaly Jiřičky,
Vlaštovky, Veverky a Srnky.
Už v prvních letech obnovených oddílů se ujaly některé
tradiční akce, které známe i dnes. Sraz na Bítovském
mlýně, pořádaný oddílem BVÚ, se koná od roku 1946
a Třicítka i Dívčí Dvojka se ho účastní nepřetržitě od
obnovy naší činnosti v roce 1969. Předvánoční výprava
Mecheche byla po dlouhou dobu pouze jednodenní akcí
v Ostravě, ale 23. prosince se konala ještě jedna Výprava na
jmelí. Tato akce ale postupně zanikla, nejprve se stala akcí
dobrovolnou a později byla pro nezájem zrušena. Další
z velmi starých akcí je výprava na Čvachtalku, známá dnes
jako Zimní táborový oheň. Akce se původně jmenovala „Za
partyzánským samopalem“ a od počátku byla společnou
akcí oddílů Třicítky, Dvojky, Sedmičky a Stopařů, které na
počátku 70. let tvořily Pionýrskou skupinu pojmenovanou
nejdřív „32 stop“, později z vůle komunistické moci se
jménem „Rudý kruh“. Dnes se jedná ospolečnou akci
stejných oddílů sdružených v odboru Klubu Českých
Turistů „Dálava“
Koncem sedmdesátých a v osmdesátých letech se též
každoročně konaly výpravy, které v současnosti máme jen
jednou za dva roky: Drakyáda, Kuličkyáda, Stopařská
výprava a Zimní sraz na Ostravici. Až do roku 1982
pořádal oddíl BVÚ dva srazy: letní (podzimní) na
Bítovském mlýně a jarní sraz v Jakartovicích. Poté, co byl
jarní sraz zakázán, vymyslelo vedení obou oddílů jako
náhradu klání mezi oddíly soutěž družin Dvojky a Třicítky.
Od roku 1983 se tedy koná Jarní klání.
Třicítka konala pravidelně i akci Přeborník oddílu,
po dlouhou dobu jako jednodenní, ale od konce

osmdesátých let dubnovou třídenní výpravu. Dívčí Dvojka
měla podobnou akci, která se nepravidelně koná dodnes –
Žlutá květina.
V roce 1984 musely oddíly opustit údolí potoka Lač u
Hynčic coby místo konání letních táborů. Protože osm let,
po která naše oddíly u Hynčic tábořily, patří
k nejdůležitější etapě naší historie, rozhodlo vedení
Třicítky navázat na tuto tradici tím, že první vícedenní
výpravou v novém školním roce bude výprava do Hynčic.
Poprvé se konala v roce 1985 a od té doby pravidelně (až
na několik málo roků, kdy byla odvolána kvůli počasí).
Dívčí Dvojka měla už z dřívější doby podobnou tradiční
první výpravu na Bobří jezírko. Od sloučení obou oddílů
proto jezdíme na první výpravu střídavě na Bobří jezírko a
do Hynčic.
Nejvýznamnější tradiční výpravou obou oddílů ovšem
byla a je výprava na Ivančenu, o které se dočtete v jiné
kapitole. Dvojka a Třicítka se účastnily srazů na Ivančeně
pořádaných od konce šedesátých let až do poloviny let
sedmdesátých, kdy komunistická státní moc tyto srazy
zakázala, stejně jako všechny další upomínky na skautské
tradice. Poté naše oddíly konaly tuto výpravu začátkem
října jako připomínku výročí založení Ivančeny. V polovině
osmdesátých let tlak komunistické moci zesílil do té míry,
že ani v tomto termínu nebylo možno výpravu realizovat.
Vedení obou oddílů proto rozhodlo přesunout akci na
počátek zimy, kdy bývalo v horách nejméně lidí, a proto
byla největší šance, že na Ivančeně nikoho nepotkáme
a nikdo nás tam neuvidí. Toto se stalo tradicí a přelom
listopadu a prosince zůstal časem naší výpravy na
Ivančenu dodnes.

Konec sedmdesátých let byl pro oddíly významný také
tím, že se začal formovat systém oddílových odborek.
Ve Třicítce jimi byly Velké šestky, ve Dvojce Desatero.
K nim se na počátku osmdesátých let přidaly odborky
další, jako uzlař, lasař, turista, sportovec a jiné. Ve stejné
době (za vedení Lišáka – Jiřího Mlčocha) byl také zaveden
systém půjčování oddílové výstroje; z počátku to byl jen
batoh, ve Třicítce i laso, do roku 1988 kabáty a bundy.
Stany s podlážkou se na výpravách poprvé objevily ve
Třicítce v roce 1991, Dívčí Dvojka je získala až v roce 1996.
Čas svobody v devadesátých letech přinesl nepřeberné
množství nových možností, jaké výpravy konat a jakých
akcí jiných oddílů se zúčastnit. Z toho důvodu se mnohé
pravidelné akce začaly konat jen jednou za dva roky.
Tábory se v té době konaly v Kladerubech u řeky Bečvy
a poté, co i toto tábořiště muselo být opuštěno, jezdíme do
Kladerub alespoň na výpravu. V roce 1997 jsme poprvé
konali tábor ve Sloupu, kde táboříme dodnes. První tábor
ve Sloupu byl jediný od roku 1969, který se nedokončil.
Důvodem byly povodně, které nás sice nezasáhly
katastrofálně, ale špatné hygienické podmínky po povodni
způsobily, že i naše tábory musely být ukončeny.
Větší pohromu než povodně oddíly zažily pár let
po přelomu století. V letech 2001 a 2002 se oba oddíly
dostaly do krize a v roce 2003 se pak úplně rozpadly. Lidé,
kteří tehdy byli ve vedení, situaci nezvládli. Z vedení odešli
postupně všichni instruktoři. Na podzim roku 2003
se vedoucí družin Dívčí Dvojky a následně i Třicítky
odmítli dále věnovat oddílové činnosti a díky nečinnosti
vedení pak oddíly přišly téměř o všechny nováčky a o
všechny starší členy.

Malá skupina těch, co v té době byli ve vedení,
se rozhodla oddílovou činnost nevzdat a pokračovat.
Postupem času se činnost podařilo obnovit, a protože jak
vedoucích, tak i členů bylo zpočátku velmi málo, obnovili
jsme Třicítku a Dvojku jako jeden smíšený oddíl. Ten měl
zpočátku více družin jen na táborech a přes rok se konaly
schůzky pro všechny jen jeden den v týdnu. Obnova
se podařila i díky tomu, že jsme navázali spolupráci
s 42. přední hlídkou Royal Rangers (vedená bývalým
členem Třicítky Markem Bužgou), která si pronajímala
naše tábořiště ve Sloupu a pomáhala nám ho udržovat.
Protože smíšený oddíl nadále nepotřeboval dvě tábořiště,
převzal v roce 2008 Royal Rangers původní tábořiště
Třicítky. Družinový systém jsme začali obnovovat v roce
2006 a obnova byla završena v roce 2009, kdy k družinám
Tygrů, Jiříček a Vyder přibyla družina Vlaštovek.
Na počátku roku 2011 do našeho oddílu přešlo sedm
členů a jeden vedoucí oddílu Sedmička, který nemohl dále
fungovat samostatně. Už před tím měl náš oddíl třicet
členů; nadbytek členstva bohužel způsobil, že náš oddíl
přestal nováčky přijímat. Tak, jak odrůstající členové a
členky postupně odcházeli, oddíl se zmenšoval. Po táboře
2013 zůstalo tak málo členů, že jsme se museli opět vrátit
k fungování ve třech družinách, navíc ve dvou ze tří
probíhal konkurz na nové rádce.
Do vedení nedlouho předtím nastoupila řada nových
lidí – dosavadních vedoucích družin. Starší členové vedení
se snažili předat jim vedení oddílu, což se ale nedařilo. Bylo
to po deseti letech poprvé, kdy měli odpovědnost za oddíl
převzít mladší od těch, kteří oddíl po rozpadu obnovovali.
Mladší z vedení se snažili pro oddíl získávat nováčky, ale

ani to se nedařilo. Po několika letech oddíl odvykl je mít a
některým ze starších vůbec nechyběli. V průběhu jara 2014
oddíl opustili i mnozí z těch, kteří uspěli v konkurzu a
mohli převzít vedení družin. V důsledku toho bylo na
táboře 2014 jen dvacet kmenových členů. Díky nečlenům
bylo možné fungovat ve čtyřech družinách, ale po táboře se
čtvrtou družinu udržet nepodařilo. Další tábor měl už jen
dvacet jedna účastníků a proto tři družiny zůstaly i po
dobu tábora. V této situaci začali vedení oddílu postupně
opouštět mladší, kteří měli vedení převzít, což vyvrcholilo
odchodem nového hlavního vedoucího – Ticketa měsíc
před táborem 2016. Stalo se to v době, kdy konečně začalo
členů přibývat a znovu začala fungovat čtvrtá družina –
Vlci.
Tábor namísto Ticketa vedla Kačka, která se ale
odstěhovala. V září navíc oddíl opustili další lidé: nově
jmenovaná vedoucí družiny a část z nových instruktorů.
Vedení oddílu převzal Propan, kterého na tuto funkci
vedení nikdy nepřipravovalo, a začínal s nejméně
početným a nejméně zkušeným vedením za posledních
mnoho let. Díky dobré práci těch, kteří ve vedení vytrvali a
především rádcům, kteří v té době družiny vedli, se oddílu
začalo dařit. Poté, co se stav členstva přiblížil ke čtyřiceti,
byla na táboře 2018 ustavena pátá družina – Srnky.
V roce 2020 se po světě začal šířit nový Coronavirus,
který
způsobil
epidemii
v několika
vlnách
a
protiepidemická opatření pak ve velké míře zasáhla i do
naší oddílové činnosti. Nejdříve od března do června, kdy
musely být všechny akce (družinovky a oddílovky) jen
online. Během jara došlo k postupnému návratu k činnosti
s omezeními – na táboře např. nemohl být návštěvní den.

Podzimní vlna nákazy ale přinesla opatření ještě
přísnější a dlouhodobější: s krátkou přestávkou v prosinci
mohla být činnost opět pouze online až do konce května
2021. V průběhu té doby vedení připravilo dvě úspěšné
hry v ulicích pro dvojice (více lidí se sejít nesmělo).
Doba pandemie nepřála přijímání nováčků: ti, co přišli
v září 2020, už na jaře 2021 nepokračovali. Po táboře už
byl oddíl zřetelně "přestárlý". S pominutím zimní vlny
coronavirové nákazy proto vedení i rádcové znovu začali
pracovat na získávání nováčků. To se dařilo, bohužel ale
v drtivé většině do oddílu přicházeli jen kluci; před
táborem 2022 už převažovali nad holkami téměř 2:1.

MA-WA-DA-NI
Před dávnými časy se vydala skupina bojovníků na
velký lov. Byli na cestě již několik dní, když dorazili k lesu,
jímž protékal čistý potok. Utábořili se, nadešla noc, na
mýtině plápolal táborový oheň, ani nejmenší vánek
nepohnul listím. Občas jsem zdálky zaslechl něčí vytí.
Bojovníci vysílali své němé prosby k Wa-kon-dovi.
Náčelník po chvíli pozdvihl hlavu, uchopil kus masa a
zvedl jej k obloze. V té chvíli byl přerušen hlasem, který
vytryskl z temnoty. Kdosi neznámý začal zpívat podivnou
píseň a ozvěna ji mnohokrát opakovala. Všichni bojovníci
uchopili luky, náčelník ostře zašeptal: „Oheň, zahasit
oheň!“ A pohotové ruce již zarývali planoucí polena do
země. „Obklíčit“ velel náčelník.
Bojovníci začali obkličovat místo, odkud vycházel
tajemný zpěv. Ale neviditelný zpěvák zpíval dál. Tajemný
zpěvák nemohl uniknout. Ještě několik kroků a hlas zmlkl.
Muži postupovali dál ke stromu, který se matně rýsoval
v noční temnotě. Žádný stín se nepokusil o únik. Potom
stáli u paty onoho stromu, a hle – ležely tam vybělené kosti
a lebka. Smrt zde kdysi přemohla bojovníka, ale neumlčela
jeho hlas.
Náčelník řekl: „Tento člověk zemřel statečně jako pravý
muž. Z jeho hlasu zněla radost.“ Muži, kteří toto prožili,
spojili se, aby lépe mohli sloužit a svou ušlechtilostí a
statečností byli příkladem ostatním.
Tak vznikla slavná družina Ma-wa-da-ni, jejímž členem
může být člověk čestný, statečný, obětavý, přímý a slušný.

MA-WA-DA-NI
Do dnešního dne jsou členy družiny:

Čereš, Buvol, Golem, Super, Donly, Major, Upo, Pif
Podmínky nutné pro vstup do družiny:
Člen družiny musí být nositelem odborek:


Modrá V6, Žlutá V6, Sportovec nad 75 bodů, Tři
orlí péra, uzlař a lasař – aspoň jedna z těchto
odborek musí být ve II. stupni.



Člen družiny musí zaběhnout Přespolní běh v čase
pod 12 minut.



Člen družiny musí absolvovat samotku pouze
s nožem a sirkami.

Ivančena
Co to je Ivančena?
Takto se nazývá táhlý horský hřeben, rozprostírající se
od vrcholu Lysé hory přes Malchor na sever ke Kykulce.
Avšak je to také symbol. Symbol připomínající skupinu
popravených skautů účastnících se protinacistického
odboje. To vše díky mohyle z kamenů, která byla
několikráte zničena buldozery a bagry, ale vždy se našli ti,
kteří tuto mohylu vystavěli znova.
Odkdy je to Ivančena?
Oficiální text, publikovaný v novinách, psaný podle
článku Slávy Moravce (psáno roku 1990):
Před 44 lety jsem byl mladý vedoucí 30. oddílu Junáka
v Ostravě s romantickými nápady. Když jsme se toulali 6.
října 1946 masívem Lysé Hory na cestě z Jestřábí od starého
přítele skautů hajného Jana Kaňoka k vlaku do Frýdlantu,
bylo sychravé počasí. Pět chlapců, členů oddílové rady
s nadšením uvítalo návrh, abychom na Ivančeně postavili
pamětní kříž na památku 5 zastřelených skautů. Tak jsme
tedy sroubili kříž z několika kulatin pomocí seker a upevnili
jej několika kameny.

Proč Ivančena?
Zkrácený text, publikovaný v novinách, psaný podle
článku Slávy Moravce (psáno roku 1990):
Protože ideály se mají uchovávat a předávat mladším.
Ještě před okupací nacisty jsem se stal členem 1. oddílu
Ostrava. Jeho vedoucí přešli do ilegality, ale při zpravodajské
činnosti a snahách o navázání kontaktů s odbojem byli
odhaleni gestapem a zatčeni. Když se k Ostravě blížila
Sovětská armáda, byli narychlo odvezeni a bez soudu
zastřeleni gestapem na starém hřbitově v Polském Těšíně
přímo nad hromadným hrobem. To se stalo 24. dubna 1945
na svátek sv. Jiří, kterého považují skauti celého světa
za svého rytířského patrona. Znal jsem a obdivoval své starší
vedoucí Vladimíra Čermáka, Vladimíra Pacha – bratra mé
ženy, Otu Kleina i Quido Němce a Milana Rottera a chtěl
jsem, aby památka obětí života v boji za svobodu nebyla
mladšími zapomenuta.

NOVÁČKOVSKÁ ZKOUŠKA
I. Důkaz uzlování
1.

Uváže šest základních uzlů za méně než dvě a půl
minuty.

2.

Zná použití základních uzlů.

3.

Uváže pět vedlejších uzlů.

4.

Má vlastní vázačku a stočí ji do panenky.
II. Tábornický důkaz

1.

Postaví ohniště: kluci starší 12 let a holky starší 13 let
včetně vykopání, všichni závěs na kotlíky a obložení
kameny.

2.

Zapálí otýpku.

3.

Má sekeru a nůž.

4.

Udělá si svou placku.
III. Důkaz turistiky

1.

Během půl hodiny postaví stan, který si vybere, a pak
ho zase sbalí.

2.

Zná osm pochodových značek.

3.

Určí azimut.

4.

Zorientuje mapu.

IV. Důkaz signalizace
1.

Zná základy semaforu (chytí smysluplnou zprávu).

2.

Přímým zápisem bez chyb chytí zprávu vysílanou
rychlostí deset znaků za minutu.

3.

Přímým zápisem chytí zprávu o nejméně deseti
znacích vyslanou baterkou, může mít nejvíc dvě chyby.

4.

Dokáže rozšifrovat pět z osmi šifer.
V. Papírový důkaz

1.

Vede si album (deník, dvojku), má správný zápisník
a tužku a Zápisník Třicátníka/Dvojkařky.

2.

Udělá si KPZ a nosí ji na oddílové akce.

3.

Účastní se všech akcí; když nemůže, je řádně
omluven/omluvena – neomluvená neúčast nesmí být
větší než 20%.
VI. Důkaz tradic a krojování

1.

Má kompletní kroj.

2.

Má družinový dres a šátek na hry.

3.

Zná celé jméno hlavního vedoucího a svého rádce.

4.

Umí oddílové pokřiky a oddílové heslo.
VII. Květinový důkaz

1.

V přírodě pozná deset květin.

2.

V přírodě pozná pět stromů.

Modrá V6
1. Chytne přímým zápisem zprávu vyslanou morseovkou
jakýmkoliv způsobem rychlostí 20 znaků za minutu.
Umí semafor.
2. Uváže 6 základních uzlů za 40 s na 4 vázačky, zná jejich
použití. Zná a uváže 10 vedlejších uzlů.
3. Zná oddílové pokřiky, heslo, hodnostní štíty, názvy
družin a systém oddílových odborek. Zná základy
historie oddílu (kdy a kým jsme byli založeni, ke kterým
organizacím jsme patřili a patříme v současnosti, odkdy
fungujeme jako jeden oddíl, některá z míst kde jsme
dříve měli letní tábory).
4. Zná základy práce se sekerou a pilou a jejich ošetřování.
Umí nabrousit sekeru. Najde a oklestí sušku.
5. Zná základní typy táborových ohňů, závěsů (užitkových
ohnišť), nějaké další ohně a zásady bezpečnosti. Ví, jak
se staví táborový oheň a co je to táborový kruh. Zapálí
oheň 3 zápalkami.
6. Umí bezchybně postavit i složit všechny typy stanů,
které používáme na výpravách. Ví, jak o stany pečovat
a co jim škodí.

Žlutá V6
1. Chytne přímým zápisem zprávu vyslanou morseovkou
rychlostí 35 znaků za minutu a semafor rychlostí 30
znaků za minutu. Zná základní typy šifer a do 24 hodin
rozluští 5 zadaných šifer.
2. Uváže 6 základních uzlů pod 30 s na 4 vázačky. Umí
dalších 15 uzlů. Vytočí krinolínu a talíř.
3. Zná historii oddílů (kromě základů též: ke kterým
organizacím jsme patřili v jakém údobí a proč, historie
Ivančeny, všechna bývalá místa táborů, význačné
vedoucí Dvojky i Třicítky, historické družiny). Vede si
kvalitní deník, nebo se podílí na tvorbě oddílové
kroniky.
4. Zvládne oloupat stožár, zná techniku kácení (pilou,
sekerou, pilou a sekerou) a bobrování. Zná zásady
bezpečnosti při práci v lese. Správně nasadí sekeru
na topůrko. Kompletně vyrobí placku. Vyrobí fakuli,
nebo postaví slavnostní táborový oheň.
5. Umí pracovat s mapou a busolou (zorientování mapy,
azimut v terénu a na mapě i nezorientované, měřítko
mapy). Zná základní pochodové značky. Podle terénu
určí své stanoviště na mapě.
6. Zná rozměry táborových stanů a podsad. Umí postavit
áčko bez podsady. Ví, jak uskladnit stany a jak ošetřovat
celty. Zná teoreticky základní táborové stavby a podílí
se na stavbě jedné z nich.

Lasař
I. stupeň
Jednotlivé prvky:
1. talíř
2. talíř proti směru
3. krinolína
4. snížená krinolína
5. výhoz jednou rukou 3x
6. výhoz oběma rukama 3x
7. skok do talíře
8. výskok z krinolíny
9. štít
10. sestava
 roztočení krinolíny
 krinolína, snížená krinolína
 výhoz oběma rukama
 výskok z krinolíny
 skok do talíře
11. Má dobré laso s dobrou hondou. Umí ho opatrovat.
Ví co je lariat a spining a zná rozdíly mezi nimi. Ví,
čemu se říká pejsek.

II. stupeň
Jednotlivé prvky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

proskok talířem
ťukání
sériový výhoz jednou rukou 5x
sériový výhoz oběma rukama 5x
snížená krinolína okolo jedné nohy
sestava
 roztočení krinolíny jednou rukou
 krinolína
 snížená krinolína
 výhoz oběma rukama
 výskok z krinolíny
 skok do talíře
 výskok ze snížené krinolíny
 ťukání
 proskok talířem
 skok do snížené krinolíny
Umí vyrobit laso (z odřezku lana až po hondu) .

Další prvky, které nejsou podmínkou odborky Lasaře:
 talíř levou rukou

 vyklopení

 krinolína levou rukou

 přeskok paprsku

 krinolína proti směru

 proskok štítem

 sklopení

 skip

Uzlař
I. a II. stupeň
1.

Uváže 6 základních uzlů na 4 vázačky pod 30 s, zná
použití

2.

Zakončení lana – úvazek.

3.

Materiál na lana, jeho ošetření; druhy a typy lan
(pouze pro 2. stupeň).

4.

Zná rozdělení uzlů a ví, který kam patří.

5.

Uváže 3 úvazy (pouze pro 2. stupeň).

6.

Uváže 10 (13) z těchto kluzkých smyček.
kravská smyčka

včelka

alpské dvojče

dvojitá kravská smyčka

liščí smyčka

loďkový úvaz

dřevařská smyčka

liščí tlapky

liščí úvaz

tesařská smyčka

dvojitý prusík

pytlová smyčka

pouta Pata Garetta

katovská smyčka

liščí naruby

7.

Uváže 4 (7) z těchto pevných smyček.

dvojitá dračí smyčka

pevné ouško

oslí uši

vůdcovská smyčka

vodácká smyčka horolezecké šle

osmičkové poutko

dvojité poutko

(dvojitý vůdcák)

8.

Uváže 5 (7) z těchto spojek.

těsná spojka

osmičková spojka

kličková spojka

křížová spojka

uzel přátelství

hadí spojka

dvojitý škoťák

dvojitý ambulák

9.

Uváže 4 (5) z těchto zkracovaček.
přetočená zkracovačka

zkracovačka v přezkách

zkracovačka v liščích smyčkách

provlečená ovčí nožka

zkracovačka v lodních smyčkách

uzel Francise Drakea

10. Uváže 4 (5) z těchto ozdobných uzlů.
uzlinky

jednoduchý turban

osmička

uzel dobrého skutku

včelka v pasti

uzel přátelství

pletený turban

11. Uváže 3 (6) z těchto koncových uzlů.
dánský kvítek

malina

růže

dvojitý kvítek

ořech

hvězdice

dvojitý dánský kvítek

rubín

dvojitý turbanový květ

12. Pletení 3 (5)
jednoduchý zkracovací řetězec

očko řetězec

dvojitý zkracovací řetězec

roverská spirála

pletenec ze tří
13. Uváže 5 jiných uzlů (pouze pro 2. stupeň).
Body 1, 2 a 4 jsou pro oba stupně stejné. Počty
vedlejších uzlů pro 2. stupeň jsou psány v závorkách.

Tři orlí pera
Plnit si mohu ti, co jsou na 3. táboře (mladší 12 let),
nebo na 2. táboře (starší 12 let). Na každý bod jsou
3 pokusy, po zdařeném i nezdařeném pokusu je možno
pokračovat v plnění nejdříve za tolik hodin, kolik trvalo
poslední plnění.
1.

24 hodin mlčení.

2.

24 hodin hladovky (pít jen čistou vodu).

3.

24 hodin samotky (bez mobilního signálu).

Turista
I. stupeň
1.

Zúčastní se osmi vícedenních a deseti jednodenních
oddílových výprav.

2.

Zúčastní se dvou letních táborů.

3.

Ujde 55 km za rok na výpravách.

4.

Umí pořádně umýt kotlík.

5.

Umí vysvětlit balení batohu na vícedenní výpravu
a umí si sbalit spacák.

6.

Zná deset her do přírody (včetně sportovních) a umí
vysvětlit jejich pravidla. Naučí oddíl jednu novou hru.
II. stupeň

1.

Zúčastní se tří letních a dvou zimních táborů.

2.

Postaví a dokonale zahladí ohniště.

3.

Správně porazí suchý strom o průměru 8 – 16 cm.

4.

Umí pracovat s mapou (měřítka, převýšení, trasa,
náčrtky, …).

5.

Umí pracovat s busolou (s mapou, azimuty, světové
strany, …).

6.

Umí mapové a pochodové značky.

7.

Umí určit světové strany v přírodě, jeden způsob
předvede prakticky.

Spojař
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I. stupeň
Umí vysílat a přijímat morse rychlostí: zvukem 35
znaků/min, rukama 15 znaků/min.
Umí vysílat a přijímat morse jedním praporem
rychlostí 10 znaků/min.
Umí vysílat a přijímat semafor rychlostí 30 znaků/min,
v noci na 3 baterky 20 znaků/min.
Zapamatuje si za 2 minuty předloženou zprávu o 10
slovech, tu po 15 minutách přesně reprodukuje.
Rozluští 8 jednoduchých šifer za 30 minut a 2 středně
těžké rovněž za 30 minut.
Zná oddílové signály.
II. stupeň
Umí vysílat a přijímat morse rychlostí: zvukem 45
znaků/min, rukama 20 znaků/min.
Umí vysílat a přijímat morse jedním praporem
rychlostí 15 znaků/min.
Umí vysílat a přijímat semafor rychlostí 60 znaků/min,
v noci na 3 baterky 30 znaků/min.
Po probuzení uprostřed noci si zapamatuje zprávu
o 10 slovech, ráno ji reprodukuje.
Rozluští 8 středně těžkých šifer za 40 minut a 2 těžké
za 24 hodin.
Zná 3 způsoby psaní neviditelným písmem a umí je
zviditelnit.
Vyrobí si šifrovací mřížku.
Má vlastní signálky.

Botanik
I. stupeň
1.

Zná 25 druhů rostlin (prakticky dokáže).

2.

Usuší 2 druhy různé léčivé rostliny a zná jejich účinky
(použití).

3.

Uvaří rostlinný čaj a zná účinky rostlin, které do čaje
použil.

4.

Zná 3 druhy jedovatých rostlin (bez hub).

5.

Zná 4 druhy rostlin, které lze použít v kuchyni.

6.

Zná 2 přírodní barviva (prakticky dokáže).

7.

Pozná 6 stromů.

8.

Pozná 5 hub (jedlých i nejedlých).
II. stupeň

1.

Zná 40 druhů rostlin (prakticky dokáže).

2.

Zná 4 druhy léčivých rostlin a usuší po 0,25 g od tří
druhů.

3.

Uvaří 2 léčivé čaje a zná jejich použití.

4.

Zná 5 jedovatých druhů rostlin (bez hub).

5.

Zná 6 druhů rostlin, které lze použít v kuchyni.

6.

Zná 3 přírodní barviva (prakticky dokáže).

7.

Pozná 10 stromů.

Cyklista
1.

Má vlastní kolo (kompletní výbava – světla, blatníky,
odrazky, zvonek, držák na vodu, helma, brašnička
s lepením a duše, baterie do světel, imbus).

2.

Umí používat
i prakticky).

3.

Umí si dofouknout duše a umí si slepit drobnou
trhlinku (teoreticky).

4.

Umí si upravit sedátko a (aspoň teoreticky) řídítka.

5.

Umí si utáhnout brzdy.

6.

Umí si nahodit spadlý řetěz.

7.

Umí si na kole promazat řetěz a součásti převodů.

8.

Ujede 15/30 km (do/nad 15 let) za den.

9.

Ujede 15/20 km (do/nad 15 let) v kuse.

přehazovačku

a

talíř

(teoreticky

10. Ujede 5 m bez řídítek (nad 18 let).

Lyžař
1.

Zúčastní se dvou zimních táborů.

2.

Prokáže znalost výstroje a výzbroje lyžování a lyžařské
turistiky.

3.

Prokáže znalosti mazání lyží, běžek.

4.

Zvládne celodenní sjezdové lyžování.

5.

Projede slalom na středně těžkém terénu.

6.

Umí vyjet bez problému na pomě a kotvě.

Plavec
1.

Teoreticky zná 4 plavecké styly.

2.

Uplave 100 m různými plaveckými styly.

3.

Uplave 1 km libovolným stylem.

4.

Vyloví předmět z hloubky 2 m.

5.

Skočí šipku.

6.

Ovládá záchranu tonoucího.

7.

Zná bezpečnostní pravidla při koupání.

Kuchař
1.

Umí uvařit a připravit čaj, kávu, kakao.

2.

Přichystá tři bylinné čaje.

3.

Uvaří tři různé druhy polévek.

4.

Umí zahustit polévku i omáčku.

5.

Připraví jednu omáčku.

6.

Umí připravit přílohy (brambory, rýži, těstoviny).

7.

Připraví jedno masité, jedno bezmasé a jedno sladké
jídlo.

8.

Připraví tři pomazánky a dva druhy salátů.

9.

Udělá malakov.

10. Navrhne jídelníček pro čtyřicet lidí na jeden týden.
11. Na vícedenní výpravě bez pomoci připraví všechna
jídla.

Zdravotník
I. stupeň
I. Teorie:
1.

Zná důležitá telefonní čísla

2.

Zná druhy obvazů a jejich použití

3.

Zná postupy ošetření
a) Klíště
b) Puchýř
c) Odřeniny
d) šok - 5T
e) Astma, anafylaktický šok, epilepsie
f)

4.

Úraz elektrickým proudem

Zná postup při resuscitaci
a) Dospělých, dětí

5.

Zná základní polohy a kdy je použít

II. Teorie a ošetření:
1.

Zvládne rozeznat poranění pohybového ústrojí
a) Podvrtnutí, vymknutí
b) Zlomenina - otevřená, zavřená

2.

Rozezná a popíše ošetření
a) Úžeh, úpal

b) Omrzliny
c) Popáleniny
d) Bodnutí hmyzem (včela, vosa)
e) Druhy krvácení
3.

Prokáže znalost správného použití léků v oddílové
lékárničce pro případ nouze

III. Praxe:
1.

Vyzkouší se členem vedení hovor, kdy bude
navigovat sanitku na tábořiště

2.

Zná použití a umí udělat mašličku

3.

Předvede ošetření člověka v bezvědomí

4.

Předvede znalost obvazové techniky
a) pomocí 1 šátku - zlomená ruka, oko, ucho,
brada
b) pomocí 2 šátků - noha, klíční kost
c) pomocí obvazů - naražené zápěstí a prst,
kotník
d) prakové obvazy

5.

Předvede s figuranty vybrané způsoby transportu

II. stupeň
Automaticky se uděluje držitelům zdravotnických kurzů a
lidem zdravotního vzdělání.

Umělec
I. stupeň
1.

Zná a umí používat nejméně 4 výtvarné techniky
(tužka, pastelky, fixy, pastely, voskovky, vodovky,
tempery, tuš). Vysvětlí, k čemu se víc hodí která
technika a ví jaký je rozdíl mezi malbou a kresbou.

2.

Zná tři základní barvy a ví, jaké další barvy vzniknou
jejich smícháním. Zná barvy duhy a rozdělení barev na
teplé, studené a neutrální.

3.

Zná základní výtvarné potřeby (tvrdosti tužek, druhy
štětců, základní velikosti papíru) a ví, k čemu se
používají.

4.

Nakreslí ilustraci ke své oblíbené knize.

5.

Pro oddíl vyrobí placku, důkazy nebo stránku do
kroniky.

6.

Navštíví galerii nebo výtvarnou výstavu dle svého
výběru a dokáže o ní něco povědět.

7.

Zná jednoho českého a jednoho zahraničního umělce a
jejich dílo.

II. stupeň
1.

Zná a umí používat 7 výtvarných technik (tužka,
pastelky, fixy, pastely, voskovky, vodovky, tempery,
tuš) a vysvětlí, k čemu se která technika hodí více.

2.

Umí pracovat v libovolném grafickém programu.

3.

Namaluje nebo nakreslí krajinu s využitím základních
pravidel (dominantní bod, zlatý řez, perspektiva,
kontrast) a vysvětlí je.

4.

Vytvoří koláž na určité téma.

5.

Přispěje svou prací k vyzdobení klubovny po dohodě
s vedením.

6.

Významně se podílí na vzniku návrhu některého
společného znaku družiny, oddílu či akce.

7.

Zná alespoň 5 významných výtvarných směrů včetně
toho, čím se vyznačovaly (realismus, symbolismus,
kubismus, impresionismus, gotika, baroko, renesance,
secese). Umí směry rozpoznat na obrázku (památky,
obrazy, oblečení), zná vždy alespoň jednoho
představitele a jedno jeho dílo.

Zpěvák
1.

Zpaměti zapíše názvy padesáti písniček.

2.

Naučí oddíl písničku.

3.

Chytí tón hlasem.

4.

Zazpívá s někým kánon, druhý hlas.

5.

Zazpívá stupnici.

6.

Zazpívá v doprovodu hudebního nástroje.

7.

Zopakuje rytmus vyťukaný tužkou.

8.

Zazpívá 5 oddílových písniček.

9.

Má vlastní zpěvník (aspoň padesát písní v něm).

10. Zná pět českých a pět zahraničních zpěváků.

Hudebník
1.

Umí svůj hudební nástroj opatrovat a starat se o něj.

2.

Umí zahrát 10 oddílových písní.

3.

Umí zahrát 3 vánoční písně.

4.

Naučí oddíl 1 písničku.

5.

Zná 3 významné folkové písničkáře a zná jejich stručný
životopis.

6.

Má vlastní zpěvník.

7.

Na svém hudebním nástroji doprovodí oddíl na pěti
večerech.

Astronom
I. stupeň
1.

Prokáže, že zná 10 souhvězdí.

2.

Prokáže orientaci na noční obloze, určí světové strany.

3.

Prokáže základní znalosti vesmírných objektů (Slunce,
měsíc, planeta, planetka, černá díra, galaxie, kometa,
hvězda).

4.

Vysvětlí zatmění Slunce a Měsíce.

5.

Vysvětlí vznik Země.
II. stupeň

1.

Prokáže, že zná 20 souhvězdí.

2.

Prokáže orientaci na noční obloze, určí světové strany
i při částečném zatažení.

3.

Prokáže základní znalosti vesmírných objektů (slunce,
měsíc, planeta, planetka, hvězda, galaxie, mlhovina,
černá díra, kometa, dvojhvězda, kvasar, pulsar).

4.

Vysvětlí úkazy pozorovatelné na obloze: zatmění
Slunce a Měsíce, komety, meteory, meteority.

5.

Vysvětlí vznik vesmíru, hvězd, Země.

6.

Prokáže znalost Keplerových zákonů.

7.

Prokáže
znalosti
astronomických
jednotek:
astronomická jednotka (AU), světelný rok, parsec,
hvězdný čas.

Organizátor her
1.

Připraví azimuťák.

2.

Připraví orienťák (připraví ho teoreticky, po
konzultaci se zkušeným vedoucím ho připraví v
terénu).

3.

Připraví bojovku.

4.

Odpíská alespoň tři sporty z pětiboje.

5.

Vysvětlí pravidla deseti her.

6.

Vymyslí dvě hry na dané téma.

7.

Dovede vyhodnotit soutěž hranou každý s každým
(tabulka) i turnajovým způsobem (pavouk).

8.

Zavede si zápisník o hrách.

9.

Navrhne program na jednu vícedenní výpravu a dva
dny na táboře.
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