Táborník
a) Víš, jak zacházet s nožem, sekerou a pilou?
•
•
•

nůž – podává se rukojetí k příjemci a ostřím od svých prstů, nešroubujeme s ním, nezabodáváme jej
do země, nenecháváme ve vlhku, uchováváme jej nejlépe v koženém pouzdře s ostřím lehce potřeným
olejem
sekera – pracujeme s ní dle obrázků, uchování stejné jako u nože.
pila – také ona nesnáší vlhko, pro uchování také potřít olejem po skončení práce, dovoluje-li to
konstrukce pily, povolit pilový list.

Jak se sekerou…
…zacházet

…nezacházet

…zacházet

…nezacházet

Jak nezacházíme s nožem

b) Víš, co patří do KPZ a popsat aspoň 5 situací, kde by se ti KPZ hodila?
Krabička Poslední Záchrany má obsahovat drobné věci, které Ti mohou v různých situacích pomoci. Její obsah není
přesně stanovený. Jsou však věci, které by tato krabička obsahovat měla. Například:
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

drobné mince (doporučujeme 50 Kč)
nit
jehla
náplast
sirky + škrtátko
malá svíčka
knoflík
provázek
otvíráček na konzervy
tužka
papírek
spínací špendlík
poštovní známka
Další předměty dle vlastního úsudku

Při zkoušce předlož zkoušejícímu svou KPZ.

c) Dokážeš za pomoci maximálně tří zápalek rozdělat oheň (KPZ povolena) rozdělat oheň a uvařit na něm čaj?
Oheň musí vydržet hořet tak dlouho, abys na něm uvařil čaj ve svém ešusu. Se sbíráním (ale jen sbíráním) potřebného
materiálu Ti mohou pomoci nejvýše dva Poutníci. Po této zkoušce musíš také ohniště řádně uklidit, aby nikdo nepoznal,
že tam kdy bylo.

d) Víš, jak pomocí prstů přibližně určit, za jakou dobu zapadne slunce za horizont?
Natáhni ruku na délku celé paže směrem ke slunci nad horizontem. Každý Tvůj prst mezi sluncem a zemí představuje
přibližně čtvrt hodiny.

e) Dokážeš si společně s rodiči zabalit batoh?

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

berte si s sebou jen to, co potřebujete
používejte takový batoh, abyste nenosili v ruce další dvě tašky věcí
co se neosvědčilo, příště neberte (ale neznamená to, že když jednou
nepotřebujete svetr, že si ho proto podruhé nevezmete)
udržujte své věci v pořádku
vše, co by mohlo v dešti zvlhnout, zabalte do igelitových sáčků
sbalte vše tak abyste lehce věci našli
těžší a objemné věci balíme nahoru, co nejblíže k těžišti těla
na záda balíme měkké věci
ešus dáváme do obalu, aby neušpinil ostatní věci
pláštěnku nebo bundu balíme nahoru, aby byla ihned při ruce
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f)

Dokážeš uvázat tyto uzly?

očko

mašlička na botě

osmička

lodní smyčka

…váže se na konci provázku

…vázání tkaničky na botě

…k zajištění lana proti
vyvléknutí

…uvázání lodí ke kůlu

liščí smyčka
…vázání háků a kulatin
uprostřed lana

zkracovačka
…ke zkracování lan a
provazů

ambulantní spojka
…ke spojení 2 stejně silných
provazů

dračí smyčka
…k zajištění lanem (nestahuje
se). Již se nepoužívá.

g) Umíš použít moreseovku?
Zašifruj krátký příběh nebo vtip do morseovky (nejméně 30 písmen) a poté vylušti odpověď od zkoušejícího. Při zaluštění
a vyluštění můžeš použít „pavouka.“
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sekera
trám
učený
vyučený
wagón klád
xénokratés
ýgar mává
známá žena

Poutník se nedá
a) Znáš zpaměti:
o Celé své rodné číslo a tím pádem i datum narození?
o Celou svou adresu?
o Telefonní číslo alespoň na jednoho z rodičů?
o Jak se jmenuje náš oddíl?
o Na jaké adrese máme klubovnu?
o Kdo je hlavním vedoucím?
Při zkoušce předlož zkoušejícímu svůj zápisník, kde budeš mít vše zapsáno.

b) Víš, jak se chovat, když se ztratíš?
Ztratíš-li se na nějaké akci, nepropadej panice. Snaž se najít telefon, odkud můžeš zavolat, nebo někoho, komu
řekneš, kdo jsi a co se děje

c) Víš, co udělat, když ti někdo ubližuje?
Protože na světě nejsou jen lidé, kteří jsou hodní, znáš teoreticky způsob, jak se bránit napadení ze strany silnějších a
starších lidí, nebo jak se tomu vyhnout. Zkus si o tom promluvit se staršími v oddíle, doma s rodiči a podobně dřív, než
přijdeš skládat tento bod.
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d) Znáš zpaměti tato tísňová volání a víš kdy máš jaké číslo volat?
•

112 – tísňové volání
o

univerzální tísňové číslo, které funguje jednotně v celé Evropské unii a postupně je
zaváděno i v ostatních státech. Tímto číslem se aktivují všechny záchranné složky

•

150 – hasiči

•

o tísňové číslo používám při hašení, vyprošťování, likvidace nebezpečné látky
155 – lékařská záchranná služka

•

volej v případech bezprostředního ohrožení života či bezprostředně hrozící vážné
újmy na zdraví, vyžadující neprodlený zásah lékaře nebo bezodkladný transport do
zdravotnického zařízení. Jde zejména o následující příznaky: poruchy vědomí nebo
bezvědomí
156 – městská policie
o

o

volej při rušení nočního klidu, znečištění veřejného prostranství, pohozené injekční
stříkačky, obtěžující opilci, stali jste se obětí nebo svědkem násilí apod.

•

158 – policie ČR

•

volej vždy, došlo-li k narušení veřejného pořádku a bezpečnosti, při vzniku trestných
činů a při potřebě šetření dopravních nehod nebo usměrňování bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu
alespoň jedno telefonní číslo „domů“ (rodiče, příbuzní)
o

•

číslo na alespoň jednoho vedoucího, nejlépe na hlavase – čísla jsou na webu v sekci „vedoucí“,
doporučujeme uložit si kontakty na všechny do svého mobilu.

Při zkoušce předlož zkoušejícímu svůj zápisník, kde budeš mít vše zapsáno.

e) Víš, proč je důležité dodržovat základní hygienu?
S vodou se snažíme šetřit. Ovšem myjeme si ruce před každým jídlem a po vykonání potřeby. V přírodě si před
vykonáním potřeby nejprve vykopám jámu a následně potřebu zahrabu. Poctivě používám kartáček a pastu. Myješ si
ruce i po příchodu domů.
BOD

PODPIS

DATUM

BOD

TÁBORNÍK

PODPIS

DATUM

POUTNÍK SE NEDÁ

a) Nůž, sekera, pila

a) Kontakty

b) KPZ

b) Víš, co při ztrátě?

c) Oheň

c) Víš, co při ubližování?

d) Západ slunce

d) Tísňové linky

e) Balení batohu

e) Hygiena

f) Uzly
g) Morseovka
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Poznámky:
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