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1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ
Zeměpisná společnost "Po cestách vlasti" (dále jen ZS) je 14. tábornickou skupinou
Pionýra (TSP) Brno. Pracuje při Středisku volného času Lužánky v Brně, Lidická 50.

2. NÁZEV
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina 14. TSP Zeměpisná společnost "Po cestách
vlasti"

3. CÍL PRÁCE
Cílem ZS je výchova dětí a mládeže. Chceme vychovávat dobré občany naší vlasti čestné, zdatné, samostatné, vzdělané a vytrvalé mladé lidi.

4. OBSAH A DRUHY ČINNOSTI
Děti jsou v ZS vychovávány s ohledem na jejich věkové a individuální zvláštnosti ve
vlastivědně-turistických oddílech, prostřednictvím her a praktických aktivit
předávajících hodnoty, rozvíjejících znalosti a dovednosti a upevňující postoj
k okolnímu světu.
Výchovný systém členů ZS je tvořen souborem minim znalostí jednotlivých hodností
– cestovatel, vlastivědec, lektor a vedoucí.

5. ČLENSTVÍ
5.1.

Nový člen

Novým členem ZS se může stát každé dítě, zpravidla ve věku od 6 do 14 let,
které projeví zájem pracovat v některém oddíle, zaváže se dodržovat
Pochodové zvyky a zaplatí členské příspěvky. O definitivním přijetí rozhoduje
vedoucí oddílu.

5.2.

Ukončení členství

Svou aktivní činnost může člen ZS ukončit jedním z následujících způsobů:
 Dobrovolným odchodem – vystoupením
 Vyloučením pro neplnění povinností nebo za vážné přestupky.
O vyloučení ze ZS rozhoduje Vedení ZS po projednání s Kolektivem
vedoucích.

5.3.

Dopisující člen

Člen ZS, který získal hodnost vlastivědce, je po skončení své aktivní práce zařazen
mezi dopisující členy. Je veden v seznamu vlastivědců, zván na výroční a
vzpomínkové akce ZS.
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5.4.

Práva a povinnosti členů

Člen ZS může splněním příslušných minim postupně dosáhnout těchto hodností:
cestovatel, vlastivědec, lektor, vedoucí.
Práva jsou podmíněna plněním povinností. Práva a povinnosti hodností nižších náleží
i hodnostem vyšším.
5.4.1. Člen:
Práva:
 vybrat si oddíl
 užívat výhod, které ZS poskytuje svým členům
 nosit na košili znak ZS a po splnění
šátek ZS a znak PTO
 spolurozhodovat o činnosti svého oddílu
 vystoupit ze ZS

příslušných

podmínek

Povinnosti:
 řídit se Stanovami ZS, Pochodovými zvyky ZS, pokyny členů KV a jimi
pověřených osob
 pravidelně se zúčastňovat akcí oddílu a ZS, neúčast řádně omluvit
 složit slib člena a splnit minima cestovatele do ukončení pátého ročníku
základní školy (o výjimkách rozhoduje Vedení oddílu)
 každoročně zaplatit včas příspěvky
 šetřit majetek ZS, SVČ Lužánky a všech zařízení, která na svých akcích ZS
používá
 dodržovat výpůjční řád ZS
 mít v pořádku Kroj
5.4.2. Cestovatel:
Práva:
 spolurozhodovat o činnosti ZS (hlasovací právo)
 volit členy Rady ZS
 být volen do Rady
 střežit prapor ZS
Povinnosti:
 splnit minima vlastivědce do ukončení osmého ročníku základní školy (o
výjimkách rozhoduje Vedení ZS po konzultaci s KV a Radou ZS)
 provádět a zpracovávat vlastivědný výzkum
 být dobrým vzorem mladším členům
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5.4.3. Vlastivědec
Práva:
 být veden v seznamu vlastivědců a po ukončení aktivní práce se stát
dopisujícím členem
 požádat o přijetí do KV ZS
 být přítomen na Radě ZS s hlasem poradním
Povinnosti:
 plnit si minima lektora
 samostatně provádět vlastivědný výzkum
 aktivně přispívat k činnosti ZS
 vykonávat svěřenou funkci podle potřeb ZS
5.4.4. Lektor:
Práva:
 být volen do Vedení ZS
 stát se vedoucím oddílu
 plnit si minima vedoucího
5.4.5. Vedoucí:
Právo:
 Být volen za vedoucího ZS

6. ODMĚNY A TRESTY
O odměnách a trestech rozhoduje Vedení ZS společně s vedoucím akce.

6.1.

Odměny

Za dobrou práci v ZS mohou být členovi uděleny tyto odměny:
 pochvala na nástupu
 věcná odměna
 za dobrou vlastivědnou nebo lektorskou práci může být udělena cena ZS

6.2.

Tresty

Za neplnění povinností mohou být uděleny tyto tresty:
 důtka na nástupu
 podmínečné vyloučení z akce ZS
 vyloučení z akce ZS
 podmínečné vyloučení ze ZS
 vyloučení ze ZS
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7. ČLENĚNÍ ZS
7.1.

ZS

ZS se skládá nejméně ze tří oddílů složených z dětí do 15 let.

7.2.

Oddíl

Oddíl má minimálně 10 členů a oddílového vedoucího. Podle potřeby se oddíl může
členit na družiny. Schůzky oddílu se konají zpravidla každý týden. Pro vznik a zánik
oddílu se přiměřeně použijí ustanovení o vzniku a zániku oddílu dle Stanov
Pionýra z. s.

8. ŘÍZENÍ ZS
ZS řídí vedoucí ZS spolu s Vedením ZS.

8.1.

Nejvyšší pravomoc

Nejvyšší pravomoc má Společné shromáždění všech aktivně pracujících členů.
Společné shromáždění svolává vedoucí ZS nebo jím pověřený zástupce na návrh
Vedení ZS. Je usnášeníschopné, jsou-li přítomny nejméně 3/5 členů s hlasovacím
právem. Rozhodnutí je přijato, souhlasí-li s návrhem alespoň nadpoloviční většina
přítomných s hlasovacím právem.
8.1.1. Sněm ZS
K výročí založení ZS se schází společné shromáždění tzv. Sněm ZS. Na Sněmu ZS se
hodnotí uplynulý rok, bere na vědomí složení Vedení ZS, schvaluje nový plán
činnosti, volí předseda ZS, praporečník a kronikář, schvalují se předsedové oddílů.
Také se schvalují nebo upravují Stanovy ZS, jejich dodatky a výjimky z nich. Sněm
je zároveň oslavou narozenin ZS se slavnostní hostinou a zábavným programem.

8.2.

Vedení ZS

Vedení ZS řídí během roku činnost ZS. Tvoří je vedoucí ZS, hospodář, oddíloví
vedoucí, případně další členové KV starší 18 let. Vedení ZS zodpovídá za veškerou
činnost ZS během roku. Vedení ZS se schází zpravidla jednou týdně, na společných
akcích dle potřeby. Vedení ZS volí a odvolává hospodáře a další členy Vedení, jakož
i delegáta na výroční zasedání Krajské rady Pionýra.

8.3.

Vedoucí ZS

Řídí práci ZS, Vedení ZS, KV a Rady ZS, zastupuje ZS na veřejnosti. Je statutárním
zástupcem ZS. Má právo veta. Při rovnosti hlasů je jeho hlas rozhodující. Vedoucí ZS
má splněna minima vedoucího. V případě, že při nástupu do funkce nemá vedoucí
splněna určená minima, je povinen si je splnit do 1 roku ode dne nastoupení do
funkce. Ke dni nastoupení do funkce musí mít kvalifikaci stanovenou vnitřní
směrnicí spolku Pionýr a zároveň písemně prohlásit, že s výkonem funkce souhlasí a
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jsou mu známa práva a povinnosti z ní vyplývající. Tento odstavec se použije
přiměřeně i pro funkci vedoucího oddílu. Vedoucího ZS volí KV ZS.

8.4.

Hospodář

Hospodář je starší 18 let. Zodpovídá za majetkové a finanční záležitosti ZS.
Hospodaří podle platných předpisů a směrnic. K tomuto je pověřen vedoucím ZS. V
hospodářských záležitostech má právo veta.

8.5.

Vedoucí oddílu

Vedoucí oddílu je starší 18 let a má splněna minima lektora. Zodpovídá za činnost
svého oddílu, sestavuje plán práce oddílu, ve spolupráci s Vedením oddílu. Ve svém
oddíle má právo veta. Vedoucí oddílů schvaluje KV ZS.

8.6.

Instruktor

Instruktor je člen ZS s hodností vlastivědce a vyšší, který dovršil 15 let a byl
přijat do KV.

8.7.

Vedení oddílu

Vedení oddílu je tvořeno vedoucím oddílu a instruktory daného oddílu.

8.8.

Kolektiv vedoucích

Kolektiv vedoucích (dále jen KV) se během roku schází dle potřeby, na společných
akcích ZS dle potřeby. O přijetí a vyloučení členů KV rozhoduje KV ZS.
8.8.1. Členové KV
Členem KV se stává každý vlastivědec, který dosáhl 15 let a je do KV přijat. Členové
KV jsou pověřováni různými dlouhodobými (vedoucí Rady, technik atd..) a
krátkodobými (příprava akcí) úkoly. Povinností člena KV je aktivně se podílet na
činnosti ZS.

8.9.

Technik

Technik se stará o údržbu, uskladnění a půjčování inventáře dle výpůjčního řádu ZS
a předpisů pro hospodaření s majetkem spolku.

8.10.

Rada ZS

Rada ZS se podílí na řízení ZS, zastupuje zájmy dětí. Dbá na dodržování Stanov,
může navrhnout pochvaly a tresty. Pomáhá vedoucím s přípravou akcí, schvaluje
nové vlastivědce. Rada je volena z řad cestovatelů a vlastivědců, do 16-ti let, na
Sněmu ZS. Radu tvoří: vedoucí ZS, vedoucí Rady, předseda ZS, předsedové oddílů,
praporečník, kronikář i další přizvaní členové ZS s hlasem poradním. Dojde-li během
roku ke změně člena Rady, musí být nový člen potvrzen společným shromážděním.
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8.10.1. Vedoucí Rady
Vedoucí rady informuje vedení ZS o činnosti Rady (ale není členem vedení).
Vedoucího rady jmenuje KV.

8.10.2. Předseda ZS
Předseda ZS řídí práci Rady, vede nástupy a reprezentuje ZS na veřejnosti.
8.10.3. Předseda oddílu
Předseda oddílu zastupuje v Radě ZS svůj oddíl a v oddíle pomáhá vedoucímu. Je
volen oddílem, Sněmem je pouze schvalován, v případě neschválení na jeho místo
nastupuje oddílem zvolený místopředseda, o jehož schválení se také hlasuje. Není-li
v oddíle jediný volitelný člen, vybere oddíl ze svého středu zástupce, kterému
společné shromáždění propůjčí práva a povinnosti cestovatele.
8.10.4. Praporečník
Praporečník se stará o prapor ZS, dbá na dodržování symboliky ZS, zastupuje
předsedu ZS.
8.10.5. Kronikář
Kronikář vede knihu historie ZS a vede zápis schůzek Rady. Zastupuje předsedu ZS.

9. CTI UDĚLOVANÉ V ZS
9.1.

Čestný člen

Čestný titul, který uděluje společné shromáždění ZS na návrh Vedení ZS našim
spolupracovníkům, kteří nám výrazně pomáhali v naší činnosti a přitom nejsou členy
ZS. Udělením titulu získává čestný člen práva a povinnosti vlastivědce.

9.2.

Zasloužilý vedoucí

Čestný titul, který uděluje Vedení ZS po dohodě s KV vedoucímu, který tvůrčím
působením rozvíjel činnost ZS.

9
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10.

SYMBOLIKA

Symbolika ZS vychází z vlastních tradic, symboliky PTO (Pionýrských tábornických
oddílů) a Pionýra. Symboly ZS jsou šátek, znak, prapor, pozdrav, heslo, kroj a slib
člena.

10.1.

Kroj ZS

Zelená košile a po splnění příslušných podmínek i modrý šátek. Na levém rukávu
nášivka se znakem ZS a na levé straně hrudi znak PTO – děti zlatý, vedoucí oddílů
(současní i bývalí náčelníci PTO) bronzový a ostatní členové KV stříbrný. Na pravé
straně hrudi hodnostní označení ZS (nosí se pouze odznak nejvyšší hodnosti),
případně další odznaky.

10.2.

Šátek ZS

Šátek ZS je trojcípý, bleděmodrý, spojený jednotně manžetou se znakem PTO.
Členové s hodností vlastivědce a vyšší používají šátek doplněný moravskou orlicí.
Šátek se nosí pod límcem. Šátek dostávají nový členové při slavnostní příležitosti
(táborák, nástup, Sněm, …) a to po účasti na minimálně jednom pochodu
(podzimní, jarní nebo květnový) a jedné expedici (letní nebo zimní).

10.3.

Znak ZS

Znak ZS se skládá z kompasové střelky v bílém, modře lemovaném kruhu a je
doplněný o naše motto „Po cestách vlasti“ a název místa, kde ZS působí (Brno).
Střelka je černě lemovaná, horní část je barvy modré, spodní bílé a střed červené.
Střelka nám ukazuje správnou cestu životem.
Všichni členové nosí znak na levém rukávu zelené košile v podobě nášivky.

10.4.

Prapor ZS

Prapor ZS je bleděmodrý, trojúhelníkového tvaru. Na líci je znak ZS a zlatý nápis
„Zeměpisná společnost „Po cestách vlasti““. Rub tvoří znak PTO a zlatý nápis
„14. tábornická skupina Pionýra, Brno“.

10.5.

Pozdrav

Pravá ruka s napjatými prsty před čelem. Pozdrav používáme při podávání a
přijímání hlášení. Zdravíme také státní vlajku a vlajku ZS. Zdraví pouze ti, kteří
mají na sobě kroj s šátkem.

10.6.

Heslo

Výzva - „Po cestách vlasti, nahoru i dolů,“
Odezva - „vždy půjdeme spolu!“

10.7.

Slib člena ZS

"Slibuji, že budu dobrým členem (číslo PTO + název odd.) a dobrým kamarádem
všem zéesákům.“
Po složení slibu dostane člen zlatý znak PTO.
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11.

HOSPODAŘENÍ

Hospodaření ZS odpovídá směrnicím o hospodaření v Pionýru.

12.

ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ

Tyto Stanovy jsou závazné pro všechny členy ZS.
Součástí Stanov ZS jsou i tzv. Dodatky Stanov ZS a to:
I.
Minima Cestovatele a minima Vlastivědce
II.
Pochodové zvyky ZS
III.
Symbolika oddílů
IV.
Výjimky ze Stanov ZS
Dodatky Stanov schvaluje KV.
Výjimky mají platnost právě 1 rok od schválení Společným shromážděním ZS.

Stanovy byly schváleny na Sněmu ZS „PCV“ v Brně dne 7. 11. 2015.
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DODATKY STANOV ZS
II. POCHODOVÉ ZVYKY
















Ctíme symboliku ZS a ČR.
První a poslední do dopravního prostředku nastupuje vedoucí a jím pověřená
osoba.
Na začátku a konci obce čekáme a přes obec chodíme společně.
Při pochodu chodí první i poslední vedoucí, nebo jím pověřená osoba.
V dopravních prostředcích a v obcích volíme klidný program.
Řešení sporů s cizími lidmi přenecháme vedoucím.
Od oddílu se vzdalujeme se svolením člena Vedení oddílu.
Batohy dáváme do řádky.
I drobné úrazy hlásíme vedoucímu, příp. zdravotníkovi.
Jíme na „dobrou chuť“.
O laskominy se dělíme s oddílem.
Po večerce a před budíčkem se chováme tiše.
Nevozíme na akce mobilní telefony, pokud ano, používáme je pouze v k tomu
určených chvílích.
Neničíme památky.
Kvalitně zpracované výzkumy odevzdáváme do archivu ZS.

III. SYMBOLIKA ODDÍLŮ


znak I. oddílu ŽIVOTA V PŘÍRODĚ je sluníčko v bílém poli, lemovaném oddílovou
barvou - tmavě zelenou



znak II. oddílu OCHRANY PŘÍRODY je lilie zlatohlavá v bílém poli, lemovaném
oddílovou barvou – červenou



znak III. oddílu KULTURNÍ HISTORIE je valašská chalupa v bílém poli,
lemovaném oddílovou barvou - tmavě modrou



znak IV. oddílu LESNÍ MOUDROSTI je borovice v bílém poli, lemovaném
oddílovou barvou – žlutou

IV. VÝJIMKY ZE STANOV
Jsou součástí Plánu činnosti.
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MINIMA CESTOVATELE
Dětské organizace
1.

Současné dětské organizace (zaměření, kroj, přibližné datum vzniku, atd.)

Znalosti o ZS „PCV“
1.

Pochodové zvyky
(10)

2.

Historie ZS
(5 základních letopočtů)

3.

Současné složení ZS
(znaky, barvy a názvy všech oddílů, celá jména členů Rady, Vedení a KV svého
oddílu, ostatní KV stačí neúplná jména nebo přezdívky)

4.

Vybrané části Stanov ZS
(co jsou Stanovy, nejdůležitější části, tj. členství, práva a povinnosti atd.)

5.

Kroj ZS
(vyjmenovat všechny součásti, kdy a za co se dostávají; kdy se kroj nosí)

Vlastivěda
1.

Nejznámější rostliny a živočichové v ČR
(poznat 10 od každého)

2.

Lidové písně a pohádky
(znát 5 písní a 5 pohádek)

3.

Města, hory, řeky
(10 + 10 + 10, ukázat na mapě)

Turistika
1.

Balení batohu
(sbalit batoh do 10 minut)

2.

Oheň
(použít nejvíce tři zápalky, udržovat oheň, znát základní pravidla zakládání
a bezpečnosti ohňů)

3.

Orientace v přírodě
(světové strany – busola, hodinky; zásady při zabloudění)

4.

Mapa
(měřítko, orientace mapy, základní mapové značky)

5.

Základní uzly
(plochá spojka, lodní smyčka, škotová spojka, zkracovačka, rybářská spojka, dračí
smyčka, osmičkové poutko)

Práce v oddíle
1.

Pravidelné vedení deníku

2.

Pravidelná účast
(nejméně na 50% schůzek, 50% jednodenních a 50% vícedenních akcí za poslední
rok)
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MINIMA VLASTIVĚDCE
Zeměpisná společnost, Pionýr, další dětské organizace
1.

Historie a současnost dětských organizací
(založení, zaměření, symbolika, osobnosti, …)

2.

Znalosti o Pionýru a PTO
(symbolika, struktura, princip Zelené ligy)

3.

Hlavní data vývoje ZS „PCV“
(historické události, významní vedoucí, 5 posledních expedic)

4.

Složení ZS „PCV“
(názvy a znaky oddílů, složení Rady, Vedení i Kolektivu vedoucích)

5.

Pochodové zvyky a tradice
(tradiční akce a zvyklosti; znát všechny současné pochodové zvyky)

6.

Hlavní články Stanov ZS
(cíl a formy činnosti, symbolika ZS „PCV“)

7.

Práva a povinnosti vlastivědce, cti udělované v ZS
(ke každé cti uvést tři osoby a vědět, proč jim byla udělena)

Vlastivěda
1.

Poznat v přírodě 30 volně rostoucích květin

2.

Poznat 15 savců, 10 ptáků, 15 jiných živočichů žijících v ČR

3.

Poznat 10 nerostů a hornin

4.

Poznat v přírodě 20 stromů a keřů

5.

Ochrana přírody v ČR, typy chráněných území
(na mapě ukázat všechny NP a pět CHKO, uvést důvody ochrany)

6.

Čtyři základní stavební slohy
(základní znaky, časové období na našem území, poznat sloh na 20 fotografiích
památek, tj. 5 příkladů ke každému slohu)

7.

Splnit jednu z možností:

a)

Charakteristika národopisu
(určit oblast původu 10 lidových písní, znát 5 lidových zvyků, poznat 3 kroje)

b)

Podrobnější znalost tří národopisných oblastí
(vyjmenovat, ukázat na mapě, …)

8.

Zeměpis ČR – vodopis a horopis, územní členění ČR
(ukázat na mapě: 10 pohoří + znát jméno nejvyšší hory každého z nich, 2 nížiny,
15 řek, kraje a krajská města)

9.

Poznat na obloze 6 souhvězdí

10.

Znalosti o Brně
(významné ulice a náměstí, městské části, budovy a instituce, doprava)

11.

Historie Brna
(20 historických událostí, znát 5 brněnských pověstí)

12.

Historické památky města Brna
(hrad, 5 kostelů, 5 budov, 5 jiných objektů)
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Turistika
1.

Znalost mapy, mapových značek, popis cesty podle mapy (asi 10 km)

2.

Orientace v přírodě
(azimut, sever podle hodinek, zásady při bloudění a při hledání ztracené osoby, …)

3.

Vedení podle mapy 10 km
(polovina cesty mimo turistické značení)

4.

Uvařit na ohni tři teplá jídla

5.

Oheň
(výběr místa, příprava ohniště, zapálení ohně nejvýše na 3 zápalky, zahlezení
ohniště)

6.

Pět druhů ohnišť
(slavnostní - znát i tradice, užitková)

7.

Jídelníček na tři dny
(pro oddíl včetně rozpisu potravin)

8.

Základní druhy stanů
(znát základní druhy stanů, dva postavit - kopulka, jehlan nebo áčko)

9.

Morseova abeceda
(znát způsoby příjmu a vysílání, přijmout a vyslat zprávu z 15 nesouvisejících
znaků včetně číslovek)

10.

Šifrování
(pět druhů šifer, umět vyluštit i zašifrovat)

11.

Jízdní řád
(v jízdním řádu železnic vyhledat spojení s nejméně dvěma přestupy včetně
vzdálenosti a ceny, autobusový spoj vyhledat na zastávce v terénu)

První pomoc
1.

Krvácení – druhy (tepenné, žilné, vlásečnicové), způsob ošetření, dezinfekce
(řezné rány, odřeniny)

2.

Šátkové a jiné obvazy
(loket, prst, hlava, kotník,…)

3.

Zlomeniny, popáleniny, omrzliny, otřes mozku, bodnutí hmyzem…

4.

Stabilizovaná poloha, protišoková opatření, způsoby přenášení raněného, jak
přivolat záchrannou službu

Práce v ZS
1.

Připravit a vést jednu oddílovou schůzku

2.

Pravidelná účast na akcích
(nejméně na 70% schůzek, 70% jednodenních a 70% vícedenních akcí za poslední
rok, o výjimkách rozhoduje oddílový vedoucí)

3.

Dodržování pochodových zvyků

4.

Dobré vedení deníku

5.

Vlastivědná práce (nejméně 20 stran, z toho minimálně 15 textu)
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ODBORKY K MINIMŮM VLASTIVĚDCE

odborka OCHRANY PŘÍRODY
1.

Chráněné rostliny a živočichové
(vyjmenovat 10 rostlin a 10 živočichů zákonem chráněných v ČR, o 3 rostlinách a 3
živočiších vědět proč jsou chránění, místa výskytu, zařazení)

2.

Herbář 30 rostlin
(popis: název, datum nálezu, lokalita)

3.

Určit 3 neznámé rostliny podle libovolné knihy
(klíče, příručky...)

4.

Ochrana přírody
(znát velkoplošná CHÚ na jižní Moravě a proč jsou chráněná, navštíví 3 chráněná
místa na území Brna, o 1 zpracuje výzkum)

5.

Ekologie
(co je to, jak můžeme chránit životní prostředí doma a jak v přírodě)

6.

Stopy
(poznat 10 stop na obrázku, v terénu najde 1 stopu, určí ji a odlije)

7.

Ekologické organizace
(znát základní organizace zabývající se ochranou životního prostředí v ČR
a náplň jejich činnosti)

odborka KULTURNÍ HISTORIE A NÁRODOPISU
1.

Antická architektura
(zákl. prvky, význam pro další vývoj)

2.

Prohloubená znalost základních uměleckých slohů

3.

Zpracovat 2 vlastní výzkumy
(jedna památka zákl. stav. slohu a jedna památka moderní architektury)

4.

Základní přehled o architektonických stylech 19. a 20. století
(historizující slohy, secese, funkcionalismus, český kubismus, ...)

5.

Zná 10 národopisných oblastí
(ukázat na mapě a určit jejich základní specifika)

6.

Podrobná znalost jedné národopisné oblasti
(lidová architektura, kroj, život lidu, hudba, tance, nářečí, pověsti...)

7.

Lidové zvyky a průběh roku
(masopust, velikonoce, vítání jara, hody, vánoce,...)
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odborka LESNÍ MOUDROSTI
1.

Spolu se dvěma pomocníky postavit tee-pee nebo zubřík

2.

Spát během jednoho kalendářního roku 30 nocí ve volné přírodě a z toho
minimálně 2 noci pod širým nebem.

3.

Uvařit 3 chutná jídla bez nádob a zpracovat o tom výzkum

4.

Léčivé rostliny
(poznej 15 léčivých rostlin, uveď jejich léčivé účinky, 5 z nich použij k léčení)

5.

Uvést jeden litr vody do varu na otevřeném ohni do deseti minut

6.

Znát zákon čtyřnásobného ohně

7.

Přečíst knihu o lesní moudrosti a pohovořit o ní s vedoucím
(knihy E.T. Setona,..)

odborka TURISTIKY
1.

Mít dobré znalosti zeměpisu naší republiky. Zvlášť dobře ovládat zeměpisné
poměry a turistické možnosti na jižní Moravě.

2.

Znát zásady výběru místa pro tábořiště. Nakreslit plánek tábořiště a blízkého
okolí v měřítku (odhad vzdálenosti, krokování, buzola).

3.

Rozdělat oheň i za nepříznivého počasí (déšť, sníh, vítr). Prakticky použít různé
druhy ohnišť.

4.

Během 1 roku ujít na akcích ZS 200 km a přespat 10 nocí venku
(stan, „širák“, …). Vést si o tom přesné záznamy.

5.

Urazit pěšky v terénu bez zátěže 2 km: hoši za 13 minut, dívky za 15 minut.

6.

Naplánovat a vést výlet oddílu (asi 10 km) včetně programu, zajímavostí a her.

7.

Zúčastnit se jedné netradiční turistické akce ZS
(dálkový pochod, zimní táboření, zimní přechod, …)
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POZNÁMKY:

18

www.zeeska.cz

Pionýr z. s.
pionýrská skupina
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